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Predslov 

Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave v roku 2016 
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, 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 zo 4 slovenských a 5 českých 
univerzít, privítame aj účastníkov zo 
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Slovenskej i Českej akadémie vied 
a premiérovo aj stredoškolákov zo 
Strednej odbornej školy chemickej 
v Bratislave. Celkovo sa bude 
prezentovať 272 príspevkov, z toho 
64 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 (123), 
doktorandov sa odprezentuje 120 
a 22 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 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 (25) sa v porovnaní 
s minulým rokom pozitívne odtrhol 
od geografov (14) 
a environmentalistov (12). 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 2016 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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Vplyv teploty ovzdušia na správanie surikaty vlnkavej (Suricata suricatta) 
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Abstract 
Effects of ambient temperature on meerkat (Suricata suricatta) behaviour in the environment of ZOO 

Bratislava. 
Animals in captivity are confronted with many potential environmental stressors. Therefore, 

behavioural research in zoos is needed to obtain knowledge about the effects of environment on animals. One of 
these stressors is microclimate, which can be quite different in zoo outdoor exhibits compared to that in natural 
habitat. In this study, we have ivestigated the effects of microclimate on meerkat behaviour in ZOO Bratislava. 
Two adult meerkat and five pups were observed for 184 hours during autumn of 2015. The meerkat exhibit is an 
indoor/outdoor enclosure, with temperature around 25°C inside all year round, and with the microclimate of 
Bratislava outside. The annual mean temperature in our study area is very different compared to that in their 
natural habitat. Based on these facts, we thoroughly examined, whether changes in behaviour are detectable on 
warmer and colder days. Our results showed that the observed animals significantly changed their behaviour in 
line with ambient temperature. 
 

Keywords: meerkat; behaviour; temperature; Zoo 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Poslaním zoologických záhrad je okrem zábavy a vzdelávania, vzbudzovať v ľuďoch 

záujem o welfare a ochranu zvierat. Za posledných 20 rokov sa výrazne zvýšil počet štúdií 

v zoologických záhradách, ktorých účelom bolo zistiť aký vplyv má chovateľské prostredie na 

správanie odchovaných druhov. Chov v zajatí predstavuje pre zvieratá množstvo stresorov, 

ktoré majú potenciál ovplyvniť ich prirodzené správanie [1, 2, 3]. 

Existuje mnoho štúdií, ktoré sa zaoberali napríklad vplyvom návštevníkov na welfare 

zvierat, ale pomerne málo štúdií sa zaoberá vplyvom mikroklímy [4]. V zajatí sú zvieratá vo 

vonkajších expozíciách bežne vystavované mikroklimatickým podmienkam, ktoré sú odlišné 

od podmienok v prirodzenom prostredí a zvieratá k nim obvykle nie sú adaptované [5]. Keď 

sa v prírode teplota vzduchu odchýli od preferovaných hodnôt zvieratá môžu migrovať, 

pričom v zajatí je táto možnosť značne obmedzená. Vplyv teploty na správanie a welfare 

zvierat chovaných v zajatí bol už dokázaný na niekoľkých druhoch ako tučniak africký 

(Spheniscus demersus), lev africký (Panthera leo), tiger sibírsky (Panthera tigris altaica), 

slon indický (Elephas maximus) [6, 7, 8]. 
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Medzi druhy, ktorých expozície sú súčasťou takmer každej ZOO patrí surikata 

vlnkavá (Suricata suricatta). Ide o diurnálne, sociálne žijúce, kooperatívne cicavce patriace 

do čeľade mungovité, ktoré obývajú polopúštne oblasti Kalahari v južnej Afrike. Tvoria 

sociálne skupiny s veľkosťou až 50 jedincov, zložené z dominantnej, rozmnožujúcej sa 

samice, jej blízko príbuzných potomkov - pomocníkov, ktorí zabezpečujú väčšinu 

starostlivosti o mláďatá a jedného alebo niekoľkých imigrovaných samcov, z ktorých jeden je 

dominantným [9, 10]. 

Teplota vzduchu v ich prirodzenom prostredí sa počas roka pohybuje cez deň 

v priemere medzi 23°C-36°C (minimum-maximum) a v noci medzi 1°C-19°C podľa ročného 

obdobia. Priemerná ročná teplota v Bratislave sa pohybuje cez deň medzi 3°C-27°C a v noci 

medzi -2°C-15°C podľa ročného obdobia [11, 12]. 

Na základe pomerne veľkých teplotných rozdielov medzi prirodzeným prostredím 

a prostredím v ZOO Bratislava, sme si za cieľ nášho výskumu určili zistiť vplyv teploty 

vzduchu na vybrané prvky správania surikát. 

 

Materiál a metódy 

V prostredí ZOO Bratislava sme pozorovali správanie siedmich jedincov surikaty 

vlnkavej - samice vo veku 5 rokov, samca vo veku 4 rokoch, narodených v zajatí a ich 5 

mláďat, narodených v júli 2015. Expozícia je tvorená vonkajšou a vnútornou, celoročne 

vyhrievanou častou výbehu. Medzi jednotlivými časťami výbehu majú zvieratá celoročne 

voľný pohyb. Naše pozorovanie bolo zamerané na správanie vo vonkajšej časti výbehu. 

Na pozorovanie správania sme použili metódu ad-libitum sampling [13]. Do vopred 

pripravenej tabuľky bola počas 8-hodinových pozorovaní zaznamenávaná frekvencia výskytu 

vybraných prvkov správania (tab. 1). Každý pozorovací deň sme zároveň zaznamenávali 

teplotu vzduchu. Pozorovania prebiehali v období od 8.9.2015 do 30.11.2015 a celkovo bolo 

odpozorovaných 184 hodín. 

Zo získaných dát sme vypočítali priemernú frekvenciu výskytu prvkov správania za 

deň, pričom pozorovacie dni boli rozdelené na dni s vyššou (>15°C) a nižšou (<15°C) 

teplotou. Na porovnanie správania v dňoch s vyššou a nižšou teplotou sme po overení 

normality dát použili jednofaktorovú analýzu rozptylu a v prípade neparametrických dát 

Kruskal-Wallis test za využitia štatistického programu SigmaPlot 11.0 (Systat Software Inc.). 

V prípade signifikancie sme na jej overenie použili Dunn post hoc test.  
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Tab. 1. Sledované prvky správania surikaty vlnkavej –  
etogram vytvorený na základe predpozorovaní a predchádzajúcich štúdií [14-24]. 

 
Kategória správania Prejav správania 

komfortné  správanie 
čistenie[14], škrabanie, lenivý posed[14], nízky posed[14], ľah s otv. očami, ľah so zavr. 
očami, zívanie, preťahovanie[14], vyhrievanie[14], ochladzovanie 

potravové správanie 
hrabanie v zemi[15], očuchávanie[15], prehľadávanie[15], príjem potravy, ukradnutie, 
pitie 

eliminačné správanie urinácia[14], defekácia[14] 

rodičovské správanie stráženie mláďat[16], kŕmenie mláďat[16], čistenie mláďat, ohrievanie mláďat 

teritoriálne správanie značkovanie[17] 

agonistické správanie súboj o potravu[18], hryzenie[19], útočenie[19], postrkovanie[19], odháňanie 

antipredačné správanie hliadk. na v mieste[20], hliadk. na zemi[20], hliadk. p. iných akt. [20], útek[21] 

akustické prejavy akustická komunikácia[22] 

hravé správanie 
hravé zápasenie[23], naháňanie[23], skákanie[23], hry s predmetmi[23], zovieranie[24], 

nasadanie/zovieranie[24] 

sociálne správanie vzájomné čistenie[14], prenasledovanie bočný kontakt[24], dotyk labkami[24] 

stavebné aktivity údržba nôr[16] 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe analýzy nami získaných dát sme zistili signifikantné rozdiely v správaní 

medzi obdobím s vyššou a nižšou teplotou. Pri nižšej teplote vzduchu (<15°C) bol 

v porovnaní s obdobím s vyššou teplotou (>15°C) signifikantne nižší výskyt komfortného 

(F1,21=15,619; p<0,001), potravového (F1,21=34,130; p<0,001), eliminačného (H=6,851; 

p<0,01), rodičovského (H=9,199; p<0,01), agonistického (H=12,406; p<0,001), 

antipredačného (F1,21=19,909; p<0,001), hravého (H=7,655; p<0,01), sociálneho 

(F1,21=20,683; p<0,001) a stavebného správania (H=6,380; p<0,05) (obr. 12a, b). Jedinou 

kategóriou správania, ktorej frekvencia nepodliehala teplotným zmenám bolo teritoriálne 

správanie. 
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Obr. 1. a), b) Výskyt vybraných prejavov jednotlivých kategórií správania - Tmavomodré stĺpce znázorňujú 

frekvenciu výskytu správania počas obdobia s vyššou teplotou (>15°C), bledomodré stĺpce počas obdobia 
s nižšou teplotou (<15°C). Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM, * vyjadruje signifikantnosť rozdielov v 

správaní medzi obdobím s vyššou a obdobím s nižšou teplotou (*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001). 
 

Prirodzeným prostredím surikát sú polopúštne oblasti južnej Afriky, kde priemerná 

ročná teplota cez deň neklesne pod 23°C [9, 11]. Naše pozorovania v ZOO Bratislava boli 

rozdelené na teplejšie a chladnejšie dni. Za „prirodzenejšie“ správanie by sme teda mali 

považovať správanie počas teplejších dní. Výsledky nami realizovaného výskumu potvrdzujú 

náš predpoklad, že nižšia teplota má signifikantný vplyv na správanie pozorovaného druhu, 
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v našom prípade konkrétne v znížení frekvencie výskytu pozorovaných prvkov všetkých 

kategórií správania okrem značkovania teritória. Odôvodniť to možno tým, že počas 

chladnejších dní trávia zvieratá viac času vo vnútornej časti výbehu, kde ale nemajú možnosť 

realizovať niektoré prvky správania. Čo sa týka značkovania teritória, teplotou nebolo 

ovplyvnené s vysokou pravdepodobnosťou preto, lebo pozorovaná skupina má značkovacie 

miesta na predmetoch vo vnútornej časti výbehu. Treba však zohľadniť, že nami získané dáta 

boli z dôvodu zachovania rovnakej veľkosti skupín v štatistike rozdelené iba na dva teplotné 

intervaly. Rozdelením dát na viac teplotných intervalov by sme získali podrobnejší pohľad na 

zmeny správania, ale k tomu je potrebné dlhodobejšie pozorovanie. Výsledky nášho výskumu 

korešpondujú s výsledkami predošlých štúdií [6, 7, 8], ktoré dokázali že mikroklíma v 

expozíciách zoologických záhrad má vplyv na fyziologické ako aj behaviorálne parametre. 

Keďže vedomostí o vplyve mikroklímy na správanie a welfare zvierat chovaných 

v zajatí je ešte stále málo, je potrebné realizovať v zoologických záhradách viac podobných 

štúdií u rôznych druhov, aby sa prípadné negatívne vplyvy mohli v budúcnosti eliminovať. 

 

Záver 

Na základe našich výsledkov sme dospeli k záveru, že správanie surikát vlnkavých 

v ZOO Bratislava podlieha teplotným zmenám. Počas chladnejších dní bol signifikantne 

znížený výskyt prvkov všetkých nami pozorovaných kategórií správania okrem teritoriálneho. 

 

Poďakovanie 

Práca bola zrealizovaná vďaka podpore vedenia ZOO Bratislava a naše poďakovanie 

patrí tiež chovateľom a ďalším zamestnancom, ktorí nám pri realizácií výskumu pomohli. 
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Abstract 
The effect of grazing on diversity of alpine vegetation 
For assessment of the effects of livestock grazing, the data set of 520 one square meter plots was 

obtained using horizontal line transects. The investigation period included the years 2012–2015. The data set was 
subdivided into two subsets according bedrock type. Relevés from two types of bedrock were analysed 
separately and vegetation data were correlated with grazing history. We found out that grazing has high impact 
on structure and composition of plant communities mainly on calcareous bedrock, but is also important in 
creating patterns of species richness on granitic substrates. The most important factor is the time after cessation 
of grazing, while the current grazing on calcareous bedrock influenced meadows most markedly by increasing 
trampling and grazing tolerant plant species such as Agrostis capillaris, Anthoxanthum alpinum, Deschampsia 
cespitosa and Potentilla aurea). 
 

Keywords: species richness; DCA; livestock; Tatry and Nízke Tatry Mountains 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Viacero štúdií poukazuje na dôležitosť pastvy hospodárskych zvierat pri determinácii 

druhového zloženia a druhovej diverzity, lebo môže prostredníctvom zmien v 

ekosystémových procesoch modifikovať priestorovú heterogenitu vegetácie [1, 2]. 

V Tatrách sa páslo už od 13. Storočia [3], preto ich ekosystémy boli po celé stáročia 

intenzívne ovplyvňované pastvou a aktivitami s ňou súvisiacimi. Po vyhlásení Tatranského 

národného parku a dovtedajších pastevných priestorov za prísne rezervácie sa v rokoch 1948 a 

1949 postupne prestalo pásť. V roku 1955 bola pastva definitívne vylúčená z Vysokých 

Tatier. V mnohých dolinách Západných Tatier sa páslo ešte v sedemdesiatych rokoch [3, 4]. 

V Bobroveckej doline sa v súčasnosti nachádza na Babkách jediná lokalita, kde sa 

v alpínskom stupni pasú ovce. 

Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený až v roku 1978, čo súvisí s neskorším 

ukončením pastvy na jeho území. V súčasnosti sa v NAPANT-e nepravidelne pasú ovce 

(Kráľova hoľa) a jalovice (Ďurková). Keďže nedošlo k jednotnému časovému ukončeniu 

pastvy na jednotlivých územiach TANAP-u a NAPANT-u, regenerácia rastlinných 

spoločenstiev bude pravdepodobne rozdielna a závislá od trvania obdobia po ukončení pastvy, 

prípadne znížení jej intenzity. Toto indikujú niektoré práce, ktoré hovoria, že vo vápencových 

oblastiach trvá obnova vegetácie oveľa dlhšie ako na iných typoch podložia [5]. Na základe 

tohto predpokladáme, že na vegetácii z vápencového podložia bude vplyv pastvy zreteľný aj 
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po rokoch bez pôsobenia uvedeného faktora. Cieľom našej práce je otestovať vplyv pasenia 

hospodárskych zvierat na diverzitu alpínskej vegetácie a porovnať ho na bázickom a kyslom 

podloží. 

 

Materiál a metódy 

Práca vychádza zo zberu dát formou jednorazových, 500 m dlhých horizontálnych 

tranzektov, odrážajúcich variabilitu mikroreliéfu, geologického substrátu, pôdnych vlastností, 

vegetácie a nadmorských výšok, získaných prostredníctvom fytocenologických zápisov [6]. 

Na jednotlivých tranzektoch bol každých 25 m umiestnený štvorec s rozmermi 1x1 m, v 

ktorom sme zaznamenávali viaceré environmentálne premenné a odhadli pokryvnosť 

obnaženej (nepokrytej) pôdy, opadu (odumretých listov príp. celých rastlín) a obnažených 

skál a štrku (v %). Ďalej sme merali výšku vegetácie (minimálna, maximálna a priemerná) a 

výšku rastlín počas kvitnutia (osobitne pre byliny a pre trávy, vrátane ostríc a sitín – ďalej ako 

graminoidy). 

Tranzekty sme sa snažili v teréne umiestniť tak, aby nereprezentovali výkyvy 

environmentálnych podmienok, t.j. aby v rámci jedného tranzektu sa výrazne nemenila 

expozícia, nadmorská výška, sklon, geologické podložie a tvar reliéfu. Z dôvodu 

minimalizácie vplyvu svahových procesov sme sa snažili vybrať lokality v alpínskom a 

subalpínskom pásme so sklonom svahu do 20 º. 

Ku každému tranzektu sme následne priradili jedno z troch období, kedy sa na lokalite 

prestalo páslo (pred rokom 1955, pred rokom 1978, pretrvávajúca pastva v súčasnosti) a typ 

geologického substrátu (bázický alebo silikátový). 

Dáta sme analyzovali pomocou nepriamych mnohorozmerných analýz v programe 

CANOCO 5 [7]. Vysvetľované premenné boli logaritmicky transformované a zriedkavým 

druhom sme priradili nižšiu váhu v analýzach. Použili sme DCA analýzu, pomocou ktorej 

sme zisťovali vzťahy medzi druhovým zložením a pasívne premietnutými premennými 

(vegetačné charakteristiky, pokryvnosti obnaženej pôdy, skál a hĺbka pôdy). Dáta sme z 

dôvodu lepšej interpretácie rozdelili do dvoch súborov na základe geologického podložia. V 

ordinačných grafoch boli zobrazené len druhy s najväčšou váhou v jednotlivých analýzach. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv pastvy na vegetáciu vo vápencových oblastiach 

Pri hodnotení vplyvu pastvy na vápencovom podloží (obr. 1.) prvé dve osi najlepšie 

vysvetľujú celkovú variabilitu rastlinných spoločenstiev (19,1 %). Kumulatívne percento 
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vysvetlenej variability štyrmi osami je 25,2 %. Použité doplnkové premenné (charakteristiky 

vegetácie, hĺbka a pokryvnosť obnaženej pôdy, pokryvnosť stariny a skál) majú najvyššiu 

koreláciu s druhou osou (r = 0,79). S prvou osou majú doplnkové premenné tiež vysokú 

hodnotu korelácie (r = 0,65). Tieto pseudo-kanonické korelácie vyjadrujú koreláciu medzi 

odpovedajúcou (druhovou) osou a medzi osou založenou na vysvetľujúcich premenných [7]. 

Na grafe (obr. 1.) sú znázornené vzťahy medzi rastlinnými spoločenstvami a hlavnými 

gradientmi ekologických vlastností prostredia. V ľavej časti grafu sú zobrazené zápisy 

pochádzajúce zo súčasne pasených lokalít. Sú asociované s druhmi charakterizujúcimi 

rastlinné spoločenstvá viazané na hlbšiu pôdu s vyšším obsahom živín (Achillea millefolium, 

Alchemilla sp.). Tieto spoločenstvá sú tiež charakteristické výskytom druhov tolerantných 

voči pastve a zošlapávaniu, ako napr. Agrostis capillaris, Anthoxanthum alpinum, 

Deschampsia cespitosa, Potentilla aurea [8, 9]. V spodnej časti grafu sú rozmiestnené 

spoločenstvá spásané do sedemdesiatych rokov charakterizované druhmi s väčšími nárokmi 

na vlhkosť rastúcimi prevažne na kyslých substrátoch (Festuca picturata, Homogyne alpina, 

Ligusticum mutellina, Luzula luzuloides, Nardus stricta, Oreogeum montanum, Vaccinium 

myrtillus). Aj tieto spoločenstvá sú charakteristické výskytom druhov tolerantných voči 

zošlapávaniu (N. stricta a O. montanum) [8]. 

Zápisy z najdlhšie nepasených lokalít sa zobrazili v strednej časti grafu a usporiadali 

sa pravdepodobne podľa nárokov na pH a vlhkosť. V hornej časti sú umiestnené zápisy 

predstavujúce spoločenstvá s druhmi typickými pre vápenaté substráty (Festuca versicolor, 

Salix reticulata, Sesleria tatrae) charakteristické vysokou druhovou bohatosťou. V spodnej 

časti sa zobrazili pastvou neovplyvnené chionofóbne spoločenstvá s vysokou pokryvnosťou 

lišajníkov rastúce na plytkých pôdach s nižším obsahom živín s charakteristickými druhmi 

(Agrostis rupestris a Campanula alpina). 
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Obr. 1. Ordinačný graf nepriamej gradientovej analýzy (DCA) 180 fytocenologických zápisov z územia 
Tatier a Nízkych Tatier znázorňujúci usporiadanie zápisov na základe časového obdobia od ukončenia 

pastvy s použitím pasívnych premenných 
Legenda: Zelené kosoštvorce – v súčasnosti pasené plochy, žlté kruhy – pasené pred rokom 1978, fialové štvorce 
– pasené pred rokom 1955. Šípky znázorňujú pasívne premietnuté premenné: CovHerLa – celková pokryvnosť 

vrstvy E1 (bylín, kríčkov, graminoidov), C_herbs – pokryvnosť bylín (vrátane nízkych kríčkov), C_gram – 
pokrivnosť graminoidov, CovMosLa – pokryvnosť machorastov, CovLicLa – pokryvnosť lišajníkov, C_litter – 
pokryvnosť stariny, C_soil – pokryvnosť obnaženej pôdy, CovBarRo – pokryvnosť obnažených skál, H_herbs – 
priemerná výška nekvitnúcich bylín, H_gram – priemerná výška nekvitnúcich tráv, Flow_her – priemerná výška 
kvitnúcich bylín, Flow_gram – priemerná výška kvitnúcich tráv, H_soil – hĺbka pôdy, Richness – počet druhov 

cievnatých rastlín. Dĺžky gradientov: prvá os 5,29; druhá os 4,45. Eigenvalues: prvá os 0,63; druhá os 0,44. 
Celková variabilita súboru: 5,575 

 

Vplyv pastvy na vegetáciu na kyslom podloží 

Na kyslom podloží (obr. 2.) prvé dve osi vysvetľujú spolu 19,89% celkovej variability 

rastlinných spoločenstiev. Kumulatívne percento vysvetlenej variability štyrmi osami je 

30,23%. Pseudo-kanonické korelácie sú najvyššie s prvou osou (r = 0,70) a druhou osou 

(r = 0,46). Z ordinačného diagramu (obr. 2.) je vidieť, že pastevné obdobie nemá výrazný 

vplyv na štruktúru a druhové zloženie spoločenstiev. V smere prvej osi sa na pravej strane 

rozmiestnili väčšinou druhovo bohaté spoločenstvá rastúce na hlbších pôdach s najdlhším 

trvaním pastvy a v súčasnosti pasené spoločenstvá a na ľavej strane najdlhšie nepasené 

druhovo chudobné spoločenstvá s vysokou pokryvnosťou lišajníkov. 

V smere druhej osi sa v hornej časti diagramu zobrazili súčasne pasené spoločenstvá 

charakteristické vyššími výškami bylín a tráv a najmä vysokou pokryvnosťou graminoidov, 

ktoré sú zastúpené druhmi odolnými voči paseniu a zošľapávaniu (Avenella flexuosa, N. 

17



stricta). V dolnej časti sú druhovo bohatšie spoločenstvá ovplyvnené pastvou, ktoré sa už 

vracajú do pôvodného stavu. 
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Obr. 2. Ordinačný graf nepriamej gradientovej analýzy (DCA) 340 fytocenologických zápisov na kyslom 
podloží znázorňujúci usporiadanie zápisov na základe časového obdobia od ukončenia pastvy s použitím 

pasívnych premenných 
Legenda: Zelené kosoštvorce – v súčasnosti pasené plochy, žlté kruhy – pasené pred rokom 1978, fialové štvorce 
– pasené pred rokom 1955. Šípky znázorňujú pasívne premietnuté premenné: CovHerLa – celková pokryvnosť 

vrstvy E1 (bylín, kríčkov, graminoidov), C_herbs – pokryvnosť bylín (vrátane nízkych kríčkov), C_gram – 
pokrivnosť graminoidov, CovMosLa – pokryvnosť machorastov, CovLicLa – pokryvnosť lišajníkov, C_litter – 
pokryvnosť stariny, C_soil – pokryvnosť obnaženej pôdy, CovBarRo – pokryvnosť obnažených skál, H_herbs – 
priemerná výška nekvitnúcich bylín, H_gram – priemerná výška nekvitnúcich tráv, Flow_her – priemerná výška 
kvitnúcich bylín, Flow_gram – priemerná výška kvitnúcich tráv, H_soil – hĺbka pôdy, Richness – počet druhov 

cievnatých rastlín. Dĺžky gradientov: prvá os 3,44; druhá os 3,55. Eigenvalues: prvá os 0,34; druhá os 0,18. 
Celková variabilita súboru: 2,598 

 

Vo vápencových oblastiach trvá oveľa dlhšie, kým sa vegetácia po skončení pastvy 

vráti do pôvodného stavu ako na iných typoch podložia pravdepodobne práve kvôli 

dostupnosti pôdnej vlhkosti [5]. Ďalším dôvodom je, že pôdy na vápencovom podloží sú 

charakteristické nízkym obsahom živín, najmä fosforu. Pri pôsobení intenzívnej pastvy 

dochádza k výraznému obohateniu pôdy o živiny, čo vedie k zmenám v početnosti a zastúpení 

rastlinných druhov vo vápencových spoločenstvách [10]. Podobne je to aj pri ekosystémoch s 

krátkou evolučnou históriou pasenia, ktoré po narušení už nie sú schopné vrátiť sa do 

pôvodného stavu [11]. Pastva môže za určitých podmienok zvýšiť priestorovú heterogenitu 

tým, že vytvorí podmienky pre existenciu na živiny bohatých biotopov v rámci územia, v 
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ktorom sú pôvodne na živiny chudobné pôdy. Tak môžu spoločne rásť druhy s rôznymi 

stratégiami na získavanie zdrojov [12]. 

 

Záver 

Zistili sme, že pastva má vplyv na štruktúru a kompozíciu rastlinných spoločenstiev 

najmä na vápencovom podloží, ale je dôležitým činiteľom aj na kyslých substrátoch. 

Najdôležitejším faktorom je časové obdobie od ukončenia pastvy, pričom súčasná pastva na 

vápencovom podloží najvýznamnejšie ovplyvňuje spoločenstvá zvýšením výskytu druhov 

tolerantných voči zošlapávaniu a spásaniu (A. capillaris, A. alpinum, D. cespitosa, P. aurea). 
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Abstract 
Propolis is a natural wax-like resinous product produced by bees from tree buds and exudates and it can 

be found in beehives. Among the various compounds that make up propolis, flavonoids are some of the more 
important ones. Flavonoids have been valued by their antigenotoxic effect, which is a direct consequence of their 
antioxidant properties, as they are reactive oxygen species (ROS) scavengers. ROS are small molecules/free 
radicals which are associated with various degenerative diseases. Extracts rich in flavonoids have been widely 
used in the food, drug and cosmetic industries. Although worldwide propolis has already been intensively 
studied, studies with Portuguese propolis are currently scarce. The aim of this study is to elucidate the influence 
of Portuguese propolis on DNA damage and recovery. As expected the tested ethanol extracts have DNA-
preventive activity which correlates with their antioxidant effects shown in the DPPH radical scavenging activity 
and in reducing power assays. 
 

Keywords: Propolis; DNA topology assay; Reducing power assay, DPPH scavenging activity 

 

Introduction 

Propolis is a natural wax-like resinous substance collected from various tree buds and 

exudates, found in bee hives, where it is used by honeybees in the construction and repair of 

cracks and open spaces, and as protective barrier [1, 2]. It has been used as a folk medicine 

since ancient times [2], due to its many biological properties [3]. Propolis is a complex 

mixture composed of resins and plant balsams (50%), beeswax (30%), essential oils (10%), 

pollen (5%) and some organic and mineral compounds (5%) [1, 2]. Its composition differs 

from region to region and according to vegetation and season of the year [1]. Over 300 

compounds have been identified in propolis from different plant sources: polyphenols 

(flavonoids, phenolic acids and their esters), terpenoids, steroids, and amino acids [4, 5]. 

However, the major constituents of propolis from most of the sources are flavonoids [1]. 

It was demonstrated that flavonoid biological activities are advantageous for human 

health, including antitumoral, antioxidant, antiproliferative, anti-allergic and anti-

inflammatory activities, as well as inhibition of the activity of certain enzymes, which is 

believed to be associated with either the antioxidant properties or their reaction with free 

radicals at the active site of the enzyme [6, 7]. Besides the beneficial properties some 
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flavonoids have also proved to be mutagenic. This can result from a prooxidant action: the 

same flavonoids could have both antioxidant and prooxidant activities, depending on their 

concentration and on the free radical source [6]. Flavonoids act as antioxidants against free 

radicals, changing to prooxidants in the presence of transition metals [6] or when in high 

concentrations, being this activity responsible for the cytotoxic and proapoptotic effects of 

flavonoids. 

This work aims to evaluate the harmful and beneficial effects of a propolis from 

Portuguese producer (Pereiro). Thereby, we intend to evaluate the effect of ethanol extracts on 

cell growth and survival and as well the effect on DNA and the properties related to these 

effects. 

 

Materials and methods 

Propolis extracts 

The extraction was performed with absolute ethanol (EE).  The extracts were obtained 

from samples collected in the years 2010 to 2014 (P10.EE; P11.EE; P12.EE; P13.EE; 

P14.EE).  

Spot Assay 

To measure cell viability of yeast cells when in presence of different concentrations of 

propolis extracts the spot assay was performed as previously described [8, 9].  

DNA-topology assay 

To assess the DNA-damage and DNA-protective activity of the extracts an 

electrophoretic monitored assay was performed according to Ševčovičová et al. (2015). 

DPPH radical scavenging activity 

To evaluate propolis ability to scavenge DPPH free radicals the colorimetric assay was 

done as described previously [10].  

Reducing power assay 

The presence of agents that induce conversion of Fe3+/ferricyanide complex into 

ferrous forms was measured by a colorimetric assay previously described in detail [10]. 

 

Results and discussion 

Previous studies with propolis from Pereiro demonstrated cytotoxicity, which intensity 

was different according to the year or harvest [9]. These results were further confirmed by 

incorporating 500 µg/ml of each propolis extract in the assay medium and testing the viability 

of the wild type strain S. cerevisiae BY4741 (Fig. 1). 
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Fig. 1. Spot assay – Ethanolic propolis extracts from Pereiro affect cell viability. Yeast cells were plated in 
YPDA supplemented with 500 µg/ml of propolis extracts obtained from Pereiro samples collected in 2010 

(P10.EE); 2011 (P11.EE); 2012 (P12.EE); 2013 (P13.EE) and 2014 (P14.EE). 
 

As depicted in Fig. 1, all extracts clearly decrease cell viability, being P10.EE, P11.EE 

and P13.EE the most active ones.  

Culture growth was measured also in mutants (Fig. 2) affected in APN1, encoding a 

protein involved in the repair of DNA damaged by oxidation and alkylating agents; REV1, 

involved in the repair by translesion synthesis of abasic sites and adducted guanines in 

damaged DNA; and RAD4, encoding the protein that recognizes and binds damaged DNA 

during nucleotide excision repair. For this experiment cells were treated with 200 µg/ml 

P11.EE or P12.EE. As the mutants were expected to be more sensitive to the extracts a lower 

concentration of one of the most cytotoxic extracts was chosen (P11.EE) as well as one of the 

less cytotoxic (P12.EE). 

 
 

Fig. 2. Spot assay – Pereiro propolis ethanol extracts do not affect growth of DNA repair mechanism mutants at 
the concentration of 200 µg/ml. Yeast cells were incubated with P11.EE and P12.EE at 200 µg/ml and plated at 

30 min time intervals. 
 

As can be seen in Fig. 2, the tested mutants are as sensitive as the wild type strain. As 

these mutants are associated with different DNA repair pathways, it can be concluded that 

DNA is not a target in propolis-induced toxicity.  
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Cell survival was also measured in liquid medium by evaluating absorbance over time 

(Fig. 3). Two different concentrations of P10.EE extract were tested. 

 
 

Fig. 3. Culture growth in the presence of propolis – P10 ethanolic propolis extracts affect culture growth 
at 200 µg/ml. Yeast cells were incubated with P10.EE at 100 and 200 µg/ml and the optical density measured 

during time. 
 

Slower cell growth was observed over time when cells were treated with propolis 

extract when compared with the untreated cells (control). This effect seems to be dose-

dependent as culture growth was more affected in the presence of 200 µg/ml of P10.EE.  

The DNA topology assay was performed to assess DNA-damaging and DNA-

protective activities of the propolis extracts. This assay is based on electrophoretic detection 

of topological changes in plasmid DNA (pBR322) caused by the transition metal Fe2+. There 

are two forms of the plasmid in this assay (Fig. 4): form I corresponds to the supercoiled 

plasmid DNA; and form II is relative to plasmid DNA treated with Fe2+ which results in the 

slower migration band corresponding to open circle DNA. 

 

 
Fig. 4. DNA-topology assay – Ethanolic propolis extracts from Pereiro prevent DNA damage caused by Fe2+ in 
plasmid DNA (pBR322). Legend: line 1: pBR322; line 2: pBR322 + Fe2+; lines 3, 4 and 5: 0,5 mg/ml, 0,1 mg/ml 

and 0,001 mg/ml P13.EE + pBR322, respectively; lines 6,7 and 8: 0,5 mg/ml, 0,1 mg/ml and 0,001 mg/ml, 
P13.EE + Fe2+ + pBR322, respectively. 

 

All of the propolis extracts show similar results to Figure 4. Thereby all the tested 

extracts are capable of protecting against the DNA breaks caused by Fe2+ in a concentration-

dependent manner (Fig. 4).  

To evaluate propolis capacity to scavenge free radicals the DPPH radical scavenging 

assay was performed (Tab. 2), using ascorbic acid as positive control. All the extracts showed 

concentration-dependent antioxidant activities. 
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Tab. 1. DPPH radical scavenging assay – percentage of scavenging activity of P10.EE; P11.EE; P12.EE; 
P13.EE and P14.EE in different concentrations compared with the positive control (ascorbic acid). 

 

 
 

 Similarly, for the measurement of the antioxidant activity, the electron-donating 

activity of the extracts was assessed. Gallic acid was used as a positive control. All extracts 

show a considerable reducing power and in the highest concentration there is a substantial 

increase of the reducing power capacity of all the extracts (Tab. 3).  

Tab. 2. Reducing power of propolis extracts – colorimetric measurement of the conversion of the 
Fe3+/ferricyanide complex into ferrous forms by P10.EE; P11.EE; P12.EE; P13.EE and P14.EE in different 

concentrations compared with the positive control gallic acid. 
 

 
* Absorbance not detected 

 
Conclusion 

In this study we verified some in vitro an in vivo properties of propolis extracts using 

different methods. The in vivo assays were performed to conclude on the effect of propolis in 

the yeast S. cerevisiae, used as biological model. Some of the Pereiro extracts showed to be 

more cytotoxic to yeast cells than others. However this toxicity is not related to DNA damage 

as mutants affected in DNA-repair mechanisms display similar viability as the wild type 

strain when treated with propolis ethanol extracts. To evaluate the effect of the extracts on 

DNA integrity, DNA-damage/preventive effect was assessed according to the electrophoretic 

based DNA topology assay. All the five extracts studied protect against Fe2+-induced DNA 

damage. This protective mechanism can be related to their antioxidant activity as well as of 

the iron-chelating activity. Regarding to the antioxidant properties, two different assays were 
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performed: one to measure the capacity of scavenging free DPPH radicals that was observed 

in all the tested propolis extracts (Tab.2); and a second to evaluate the ability of the extracts to 

donate electrons, in which all the extracts showed reducing power (Tab.3) though lower than 

the observed for the positive control gallic acid.  

In conclusion, the results in this study confirm that propolis from Pereiro has different 

cytotoxicity intensity according to the year of harvest and DNA is not the target in this 

propolis-induced toxicity. Thus, other possibilities such as mechanisms related to apoptosis 

can be hypothesized [9]. It was also shown that these extracts have some beneficial properties 

in prevention of DNA damage probably related to the ability of scavenging free radicals and 

also to the capacity to donate electrons to stabilize free radicals. Nevertheless more 

experiments are ongoing to elucidate about these protective as well as to elucidate about other 

properties related to these propolis extracts.  
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Abstract 
Silicon inhibits the invasion of Alternaria alternata in Sorghum bicolor roots 
Silicon is an element associated with beneficial effects on mechanical and physiological properties 

of plants. It alleviates various abiotic and biotic stresses, and also increases the resistance of plants to  pathogenic 
fungi. The aim of this work was to determine the anatomic aspects of the invasion of fungus Alternaria alternata 
in sorghum roots, comparing plants with and without silicon amendment. Silicon application led to better 
mechanical properties of plant cell walls and inhibited the fungal invasion. These results may contribute 
to further research, as the exact mechanism of silicon-mediated plant resistance remains unclear.  
 
Keywords: Alternaria alternata; anatomy; roots; silicon; Sorghum bicolor 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cirok dvojfarebný Sorghum bicolor (L.) Moench sa z hľadiska produkcie považuje 

za piatu najdôležitejšiu obilninu sveta. Bežne sa pestuje pre zrno a jeho ďalšie spracovanie 

vo forme múky (tzv. zrnové odrody), na kŕmne účely a pre metlinu (na technické účely). 

Zo sladkých odrôd ciroku sa zas získava jedlý sirup či etanol [1]. Produkcia ciroku môže byť 

výrazne ovplyvnená hubami, či už počas vegetačného obdobia alebo po zbere zrna. Medzi 

takéto huby patria aj huby druhu Alternaria alternata, ktoré môžu v ekosystéme vystupovať 

ako saprofyty na rozkladajúcich sa rastlinných pletivách alebo ako oportunistické patogény 

mnohých agronomicky dôležitých rastlín vrátane obilnín. Produkujú mnoho metabolitov 

primárne toxických pre rastliny, no niektoré z nich sú toxické aj pre zvieratá a človeka. 

V neposlednom rade sú spóry produkované druhmi rodu Alternaria jednými z najbežnejšie sa 

vyskytujúcich alergénov vo vzduchu [2, 3]. Rast a vývin rastlín môžu pri ich invázii 

patogénmi výrazne ovplyvniť prvky prijímané zo substrátu. Kremík sa síce doposiaľ 

nepovažuje v druhoch vyšších rastlín za esenciálny prvok (s výnimkou zástupcov čeľade 

Equisetaceae), avšak pri ich raste a vývine pôsobí prospešne [4, 5]. Medzi jeho prospešné 

funkcie patrí: stimulácia rastu; podpora mechanickej odolnosti; zvýšenie fotosyntézy; 

zvýšenie rezistencie voči herbivorom, hubám, baktériám, vírusom a nematódam; 

zmierňovanie stresu zo salinity, vysokých a nízkych teplôt, ťažkých kovov a toxických 

prvkov; ochrana pred UV žiarením; stimulácia enzymatickej aktivity a iné [6].  
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Cieľom našej práce je zistiť vplyv kremíka na interakciu koreňov ciroku 

dvojfarebného a huby Alternaria alternata, s dôrazom na porovnanie anatomických aspektov 

invázie huby do rastlín s a bez prídavku kremíka.  

 

Materiál a metódy 

Ako rastlinný materiál sme používali rastliny ciroku dvojfarebného Sorghum bicolor 

(L.) Moench, kultivar Gadambalia, ktoré sme pestovali v in vitro podmienkach v dvoch 

variantoch: na médiu bez prídavku kremíka (variant -SiA) (zloženie média: ½ MS, 1 % agar, 

2 % sacharóza; pH 5,8) a s prídavkom kremíka (variant +SiA) (zloženie média: ½ MS, 

1 % agar, 2 % sacharóza, 1 mM kremičitan sodný Na2SiO3; pH 5,8). Ďalej sme pracovali 

s izolátom huby druhu Alternaria alternata, ktorý sme kultivovali in vitro na médiu 

bez prídavku kremíka.  

Klíčence rastlín sme po 7 dňoch in vitro kultivácie inokulovali hubou – z rovnomerne 

rozrasteného mycélia húb sme narezali plátky s rozmermi 2 x 3 mm a aplikovali ich 

na primárne korene rastlín vo vzdialenosti 2 cm od bázy. Inokulované rastliny sme s hubami 

kokultivovali 5 dní až do odberu vzoriek. Všetok biologický materiál sme kultivovali 

v kultivačnej miestnosti s nasledujúcimi parametrami: fotoperióda 16/8 h svetlo/tma, 

23 ± 2 °C, 120 µmol m-2 s-1 fotosynteticky aktívneho žiarenia.  

Vzorky sme odoberali v podobe segmentov v oblasti cca 2 – 3 cm od bázy (t.j. 

v mieste inokulácie a jeho bezprostrednej blízkosti), fixovali Navašinovým roztokom 

a presycovali parafínom [7]. Pomocou rotačného mikrotómu (HM 325, Microm) sme 

zhotovili parafínové priečne rezy s hrúbkou 15 μm, farbili 1 % vodným roztokom safranínu 

a pozorovali vo fluorescenčnej mikroskopii – mikroskop Axioskop 2 plus (Zeiss), filtrová 

sada 16, pri excitačnom filtri BP 485/20, chromatickom deliči lúča FT 510 a emisnom filtri 

LP 515 (uvedené vlnové dĺžky sú vyjadrené v nm). Obrázky sme snímali pomocou digitálnej 

kamery DP72 a softvéru Quick Photo Micro, v. 3.0 (Olympus). Pre štúdium distribúcie hýf 

huby v koreňoch sme používali softvér analýzy digitálneho obrazu Lucia G (v. 4.8, LIM), 

pričom sme ako mieru invázie určovali percentuálny pomer prítomnosti hýf v oblasti 

vonkajších tangenciálnych bunkových stien rizodermy, radiálnych bunkových stien rizodermy 

a vnútorných tangenciálnych bunkových stien rizodermy (resp. priľahlých bunkových stien 

exodermy) k celkovému počtu pozorovaných buniek. Pri oboch variantoch (-SiA a +SiA) sme 

uvedené výsledky odvodili z priemerného počtu buniek 50 (vždy z piatich fotiek rezov). 

Výsledky sme štatisticky analyzovali pomocou Student T-testu (Microsoft® Excel 2007). 
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Výsledky a diskusia 

Pozorovali sme vplyv kremíka na prerastanie hýf huby Alternaria alternata 

v primárnych koreňoch ciroku dvojfarebného. Bez ohľadu na prídavok kremíka (v oboch 

variantoch -SiA a +SiA) sme pozorovali prítomnosť hýf v oblasti vonkajších tangenciálnych 

stien rizodermy s frekvenciou 100 %. V oblasti radiálnych stien rizodermy sa vo variante -SiA 

nachádzali hýfy v 98 % pozorovaných buniek, vo variante +SiA v 52 % buniek. V oblasti 

vnútorných tangenciálnych stien rizodermy (resp. priľahlých vonkajších tangenciálnych stien 

exodermy) sme hýfy detegovali s frekvenciou 91 % vo variante -SiA a 40 % vo variante +SiA 

(obr. 1 a obr. 2). Polymerizovaný kremík sa prevažne ukladá do extracelulárnych priestorov 

a bunkových stien, a tak tvorí určitú štruktúrnu bariéru, ktorá dokáže spomaliť, prípadne 

zastaviť penetráciu a inváziu huby do rastlinných pletív [8]. Inhibíciu invázie huby 

vo variante s prídavkom kremíka (+SiA) vysvetľujeme i jeho schopnosťou stimulovať 

biosyntézu rôznych biopolymérov a ich depozíciu do bunkových stien [9]. Spevnenie 

bunkových stien a ňou sprostredkovaná inhibícia invázie patogénu taktiež poskytuje rastline 

viac času na aktiváciu iných obranných odpovedí. 

 

 
Obr. 1. Distribúcia hýf Alternaria alternata v rizoderme primárnych koreňov ciroku dvojfarebného 

 VoT – vonkajšia tangenciálna stena rizodermy, R – radiálna stena rizodermy, VnT – vnútorná tangenciálna 
stena rizodermy. Údaje sú priemery ± SE, rôzne písmená poukazujú na signifikantný rozdiel v rámci 

jednotlivých variantov na hladine preukaznosti 0,05 
 

Bunky rastlín bez prídavku kremíka (-SiA) mali často deformovaný tvar, zatiaľ čo 

bunky rastlín s prídavkom kremíka (+SiA) si spravidla zachovali viac-menej izodiametrický 

tvar (obr. 2), čo naznačuje odlišné mechanické vlastnosti bunkových stien buniek hostiteľa, 

a tým schopnosť rezistencie voči metodickému postupu použitému pri spracovávaní vzoriek. 

K rozdielom môže čiastočne prispievať aj deformácia buniek a deštrukcia ich vnútorného 
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obsahu, čo je v inokulovaných rastlinách častý jav [10]. Hoci hýfy huby A. alternata fyzicky 

neprerástli ďalej od vrstvy exodermy, ňou produkované toxíny mohli byť translokované 

do hlbších vrstiev a vyvolať programovanú bunkovú smrť alebo iné zmeny metabolizmu 

rastlinných buniek. Bunky vo variante +SiA si však dokázali zachovať turgor a tvar, a to 

vďaka štruktúrnemu spevneniu a/alebo iným interakciám medzi kremíkom a metabolizmom 

rastliny. Kremík môže taktiež zabraňovať funkčnému porušeniu bunkových membrán, a tak 

prispieť k zachovaniu ich integrity [11]. 

 

 
Obr. 2. Priečne rezy primárnych koreňov ciroku inokulovaných hubou Alternaria alternata 

 Hýfy vo variante -SiA prerastali spravidla hlbšie – t.j. po vonkajšiu tangenciálnu stenu exodermy. Bunky v -SiA 
variante preukazovali vyšší stupeň deformácie tvaru v porovnaní s bunkami vo variante +SiA – tie si spravidla 
zachovali izodiametrický tvar. Rezy sa farbili 1 % safranínom a pozorovali vo fluorescencii. Vysvetlivky: r – 

rizoderma, ex – exoderma, m – mezoderma, en – endoderma, šípka – hýfy huby. Mierka = 50 μm. 
 

 

V experimentoch sme taktiež pozorovali vysokú frekvenciu výskytu hýf v blízkosti 

vyrastajúcich bočných (laterálnych) koreňov (obr. 3). Predpokladáme, že práve tieto oblasti 

môžu pre huby predstavovať potenciálne miesta vstupu pri penetrácii do vnútra rastliny, 

keďže anatómia rastúcich bočných koreňov je menej komplexná, čo sa ukázalo aj v podobe 

zvýšenej apoplazmickej priepustnosti napojení bočných koreňov na primárne [12]. Ďalším 

dôvodom môže byť aj fakt, že v bočných koreňoch je vzdialenosť medzi ich povrchom 

a stredným valcom menšia v porovnaní s primárnymi koreňmi – huby musia v bočných 

koreňoch prekonávať menšiu vzdialenosť, aby sa dostali k cievnym zväzkom a prípadne 

sa ďalej translokovali do nadzemnej časti rastliny.  
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Obr. 3. Prerastanie hýf huby Alternaria alternata do bočného koreňa ciroku (variant +SiA) 
 Rezy sa farbili 1 % safranínom a pozorovali vo fluorescencii. Vysvetlivky: pk – primárny koreň, lk – laterálny 

koreň, šípka – hýfy huby. Mierka = 100 μm (A), mierka = 50 μm (B). 
 

 

Záver 

 Cieľom našej práce bolo poznať vplyv kremíka na interakciu primárneho koreňa 

ciroku dvojfarebného a huby Alternaria alternata. Na základe našich pozorovaní sme 

vyvodili záver, že prídavok kremíka napomáha ciroku k inhibícii invázie jeho pletív hýfami 

huby. Kremík taktiež zlepšuje mechanické vlastnosti bunkových stien koreňov, a tým potláča 

deformáciu buniek vyvolanú touto hubou. Rastúce bočné korene môžu pre huby predstavovať 

výhodné miesta vstupu do hostiteľskej rastliny.  

 Tieto poznatky môžu byť základom pre ďalší výskum mechanizmov rezistencie rastlín 

voči hubovým patogénom indukovanej kremíkom. 
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Abstract 
The encystation and excystation of Euplotopsis muscicola  
On the basis of the one moss sample collected from the locality Rimavská Sobota (cemetery) we have 

recorded Euplotopsis muscicola (Ciliophora: Hypotrichia) 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 lettuce 
medium. We have observed process of encystation, excystation and the structure of resting cysts. However, we 
observed some cystic specifics from standard characteristics of resting cysts of another ciliates. 
 

Keywords: ciliates; encystation; excystation; Euplotopsis muscicola; resting cysts  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Druh Euplotopsis muscicola (Kahl, 1932) Borror & Hill, 1995 patrí medzi 

najrozšírenejšie terestrické nálevníky, hoci na Slovensku bol identifikovaný aj v akvatických 

biotopoch. Ťažisko jeho rozšírenia je v machoch, pôde a hrabanke. Patrí medzi omnivorné 

druhy. Hlavnou zložkou potravy sú baktérie, bičíkovce a organický detrit. Prvé údaje o tomto 

druhu pochádzajú z roku 1932. Kahl tento druh izoloval z machu a opísal pod menom 

Euplotes muscicola. V roku 1995 bol tento druh autormi Borror & Hill preradený do rodu 

Euplotopsis. Proces encystácie a štruktúra rezistentných cýst boli opísané v prácach [1, 2, 3]. 

Tvar bunky druhu E. muscicola je široko oválny. Pomer dĺžky a šírky bunky je cca 2:1 

[4, 5]. Veľkosť bunky varíruje v rozpätí 50 – 70  × 30 – 40 μm. Podľa práce [4] je to v rozpätí 

60 – 75 μm a podľa [5] 44 – 75 × 33 – 46 μm. Na pravej aj ľavej strane sa nachádzajú 

lalokovité výbežky. Na dorzálnej strane sú prítomné tzv. dorzálne hrebene, v počte 4 – 7. 

Z pôvodného opisu vyplýva rôzna variabilita týchto hrebeňov [6]. Táto modifikácia môže byť 

spôsobená napr. prítomnosťou predátorov v prostredí. 

Cytoplazma je vyplnená rôzne veľkými potravnými vakuolami a kryštálikmi. 

Kontraktilná vakuola je subterminálna. Makronukleus je podlhovastý, najčastejšie v tvare 

nepravidelného písmena C. Mikronukleus je jeden, nachádza sa naľavo od makronukleusu [4, 

5]. Pri identifikácii druhu sme využili aj protargolovu metódu [7] (Obr. 1). 
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Cieľom predloženej práce je doplniť údaje o priebehu encystácie a excystácie ako aj 

o štruktúre rezistentných cýst druhu Euplotopsis muscicola.  

 

 
 

Obr. 1. Aktívny jedinec druhu Euplotopsis muscicola po farbení protargolom 
Mierka 50 μm (orig.). 

 

Materiál a metódy 

Vzorka machu bola odobratá z lokality Rimavská Sobota (cintorín), 48° 22′ 52″ N, 

20° 00′ 52″ E, dňa 7.11.2014. Vzorka bola vložená do mikroténového vrecúška a  uskladnená 

v laboratórnych podmienkach. Na kultiváciu aktívnych nálevníkov sme použili metódu 

„nezavodňovaných Petriho misiek“ (non-flooded Petri dish method). Vzorka machu bola 

zaliata vodou z vodovodu tak, aby sa pod uhlom 45º vyplavilo najviac 1 ml tekutiny. Po 3 – 4 

dňoch od zaliatia vzorky sme sledovali aktívne jedince. Tie boli kultivované v Petriho 

miskách v niekoľkých sadách s využitím tekutého kultivačného média (šalátový nálev). 

K namnoženiu kultúry došlo na 2. – 3. deň po preočkovaní. 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.  Rezistentné cysty sme sledovali aj 

pomocou SEM (Obr.2).
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Obr. 2. Rezistentná cysta druhu Euplotopsis muscicola sledovaná pomocou SEM 
Mierka 10 μm (orig.). 

 

Výsledky a diskusia 

V novembri 2014 sme získali kultúru druhu Euplotopsis muscicola izolovanú zo 

vzorky machu, čo podporuje preferenciu terestrických biotopov (hlavne machov). 

Po masovom namnožení druhu sme indukovali encystáciu zmenou vlhkostných 

pomerov v kultúre. Hlavným faktorom spúšťajúcim encystáciu bolo postupné vysychanie 

vzorky na vzduchu. Druh reagoval pomerne rýchlo. Začínajúcu encystáciu sme sledovali už na 

1. – 2. deň od postupného vysychania vzorky. V prvom štádiu encystácie došlo k spomaleniu 

pohybu a postupnému zastaveniu celkovej pohybovej aktivity. Encystujúce bunky sa 

zdržiavali na dne Petriho misky, resp. hodinového sklíčka. V tomto štádiu dochádzalo 

k zmene tvaru bunky. Postupne sa začala vstrebávať aj somatická ciliatúra. Zmena tvaru 

neprebehla klasicky – zaguľatením. Bunka najskôr nadobudla oválny tvar. V tomto čase bola 

ciliatúra aktívneho jedinca resorbovaná. Táto inaktívna bunka predstavovala tzv. precystické 

štádium. Dorzálne hrebene aktívneho jedinca ale zostali zachované a viditeľné. Precystické 

štádium sa do 24 hodín zmenilo na rezistentnú cystu. 

Základná štruktúra cýst súhlasí z údajmi z literatúry [1, 2, 3] (Obr. 3). Rezistentné 

cysty sa vyskytovali jednotlivo alebo v skupinkách po 2 – 10 cýst. Výraznú veľkostnú 

variabilitu sme nezaznamenali. Veľkosť cýst sa pohybovala v rozpätí 38 – 48 × 25 – 30 μm, 

čo v podstate súhlasí aj s údajmi v prácach [1, 3], ktoré sa venovali rezistentným cystám tohto 

druhu. Tvar cýst nie je typický guľovitý. Z ventrálnej strany sú ploché, z dorzálnej vypuklé. 

Cysta má tri základné vrstvy – ekto-, meso- a endocystu. Endocysta je hladká, veľmi tenká 

a od vonkajšej ektocysty oddelená mesocystickým priestorom. Jedinečným znakom 

rezistentnej cysty (cystickej steny) je typická ektocysta. Došlo síce k resorbcii dorzálnych 
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hrebeňov aktívneho jedinca, ale počas encystácie došlo aj k ich „otlačeniu“ do vznikajúcej 

cystickej steny, konkrétne ektocysty. K tomuto otlačeniu došlo pravdepodobne v precystickom 

štádiu. Toto tvrdenie bolo potvrdené aj výsledkami v práci [1]. Analógia hrebeňov aktívneho 

a cystického štádia bola vyvrátená niekoľkými faktami, napr. ich morfologická štruktúra nie je 

úplne rovnaká – hrebene cysty sú vyššie a výraznejšie ako u aktívneho jedinca. Tento fakt 

súhlasí aj s našimi údajmi. Na základe literárnych zdrojov sa s podobnou štruktúrou cýst 

stretávame aj u druhu Pseudomicrothorax agilis [1]. Súčasťou hrebeňov cýst druhu E. 

muscicola je aj pravidelné rýhovanie (vrúbkovanie) – transverzálne rebrá, ktoré sú veľmi 

dobre viditeľné. Tie u cýst druhu P. agilis absentujú, na základe čoho sa dajú dobre odlíšiť. Po 

okrajoch cysty E. muscicola sa vytvára tzv. suknička (z anj. výrazu „skirt“) [1]. Táto štruktúra 

vzniká rozšírením vonkajšej ektocysty. Funkciou je pravdepodobne lepšie prichytenie cýst 

o substrát a väčšia pravdepodobnosť úspešného rozšírenia v prostredí.  

 

 
 

Obr. 3. Rezistentná cysta druhu Euplotopsis muscicola in vivo 
Mierka 50 μm (orig.). 

 

Okrem encystácie a štruktúry rezistentných cýst sme v rámci životného cyklu sledovali 

aj proces excystácie. Spúšťacím faktorom excystácie bolo obnovenie vlhkostných pomerov 

Excystáciu je možné urýchliť pridaním vhodných potravných zdrojov. Sledovali sme 

excystáciu rôzne starých cýst – niekoľkodňových až 1 – 2 týždňových. Najrýchlejšie 

excystovali mladé, niekoľkodňové  cysty. Najvýraznejším znakom začínajúcej excystácie bolo 

objavenie sa excystačnej vakuoly. Je typická aj pre iné nálevníky, napr. z rodov Gastrostyla, 

Laurentiella, Didinium a Pleurotricha [1]. Excystačná vakuola postupne zväčšuje svoj objem 

(nepulzuje) až vypĺňa asi 1/3 bunky. Vakuola svojím tlakom a objemom tlačí na cystickú 

stenu a na dorzálnej strane sa vytvára excystačný pór. Regenerujúci jedinec sa cez tento otvor 
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dostáva von. Regenerácia pokračuje aj vo vonkajšom prostredí. Sledovali sme 

synchronizovaný, rýchly pohyb v smere hodinových ručičiek. Počas rotácie sa vyprázdňuje aj 

excystačná vakuola, až mizne úplne. Regeneruje ciliatúra, orálny aparát aj dorzálne hrebene. 

Tie vznikajú nakoniec, de novo. Postupne sa znižuje rýchlosť rotačného pohybu. V mieste, 

kde bola prítomná excystačná vakuola je bunka jedinca nejaký čas „zhrbená“. Postupne sa táto 

deformácia stráca a novo-excystovaný jedince dokončuje regeneráciu. Do 1,5 – 2 hodín 

prebehne kompletná regenerácia. Základné údaje k excystácii druhu súhlasia s literárnymi 

zdrojmi [1]. Výrazné rozdiely sme nezaznamenali. Prázdne obaly cysty so špecifickou 

ornamentáciou zostávajú zachované v prostredí ešte nejaký čas.  Na povrchu sú zreteľné 

hrebene aj excystačný pór. Po excystácii sme sledovali aj početné nepohlavné (binárne 

delenie) jedincov. 

 

Záver 

Druh Euplotopsis muscicola bol izolovaný zo vzorky machu a následne kultivovaný 

v laboratórnych podmienkach. Bol opísaný proces a priebeh encystácie a štruktúra 

rezistentných cýst, ktorá poukázala na určité špecifiká tohto druhu. V priebehu encystácie 

došlo k vytvoreniu aj precystického štádia. Cysty druhu E. muscicola sú typické hlavne svojou 

povrchovou štruktúrou. Zvláštnosťou tohto druhu boli dorzálne hrebene na povrchu cýst. Na 

základe toho boli cysty veľmi dobre odlíšiteľné aj od cýst iných druhov. Zohrávajú dôležitú 

úlohu pri determinácii druhu. Takto výrazné znaky cýst sa ukazujú ako veľmi perspektívne 

nielen v taxonómii a systematike, ale aj vo fylogenéze nálevníkov. Z toho vyplýva potreba 

ďalších výskumov. 
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Abstract 
The ultrastructure of resting cysts of Parentocirrus hortualis  
On the basis of the one moss sample taken from the shore zone of the Rimava river, we have recorded 

Parentocirrus hortualis (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 lettuce medium. We 
have observed by using TEM detailed ultrastructure of resting cysts. The resting cysts of P. hortualis are 
Oxytricha-type: (i) cysts are kinetosome-resorbing type and (ii) cystic wall is composed of four layers. 
 

Keywords: ciliate; cystic wall; Parentocirrus hortualis; resting cysts; ultrastructure 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Druh Parentocirrus hortualis (nálevník zo skupiny Spirotrichea) uprednostňuje 

semiterestrické a terestrické habitaty. Najčastejšie sa vyskytuje v machu a hrabanke. Patrí 

medzi omnivorné druhy. Hlavnou zložkou potravy sú baktérie, bičíkovce (Euglena), 

organický detrit a iné druhy nálevníkov (Colpoda a iné) [1, 2, 3]. Druh prvýkrát identifikoval 

a opísal Voss v roku 1997 zo sedimentu dočasného vtáčieho napájadla [1]. Neskôr bol 

identifikovaný v efemérnej mláke neďaleko Salzburgu (Rakúsko) [2]. Na území Slovenska 

bol druh prvýkrát nájdený v roku 2012. Údaje boli publikované v roku 2014 [3]. 

Klasifikácia druhu je pomerne problematická. Pôvodne bol druh zaradený do čeľade 

Kahliellidae [1]. Neskôr bol na základe práce [4] preradený do čeľade Parakahliellidae 

a v práci [5] do čeľade Oxytrichidae na základe morfogenézy tejto skupiny. Zaradenie do 

čeľade Oxytrichidae potvrdzujú aj znaky rezistentných cýst, ktoré sú typické pre túto skupinu 

[1, 3, 6]. V práci [6] bol opísaný kompletný životný cyklus tohto druhu s ohľadom na procesy 

en- a excystácie. Prvé údaje k rezistentným cystám pochádzajú z práce [1]. 

Cieľom predloženej práce bolo opísať podrobnú ultraštruktúru rezistentných cýst 

druhu Parentocirrus hortualis.  

 

Materiál a metódy 

Vzorka machu bola odobratá z lokality obce Tisovec, neďaleko rieky Rimava, 
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48° 40′ 48″ N, 19° 56′ 32″ E, dňa 16.10.2012. Vzorka veľkosti 10 × 10 cm bola vložená do 

mikroténového vrecka a  uskladnená v laboratórnych podmienkach. Na kultiváciu aktívnych 

jedincov sme použili metódu „nezavodňovaných Petriho misiek“ (non-flooded Petri dish 

method). Vzorka bola zaliata vodou z vodovodu tak, aby sa pod uhlom 45º vyplavil najviac 1 

ml tekutiny. Použili sme Petriho misky s priemerom 70 mm. Po 3 dňoch od zaliatia vzorky 

sme sledovali prvé aktívne jedince. Následne sme časť kultúry preočkovali na hodinové 

sklíčka (68 mm). Využili sme tekuté kultivačné médium – šalátový nálev. K namnoženiu 

kultúry došlo na 2. – 3. deň od preočkovania. Najvyššiu abundancia sme zaznamenali na 5. 

deň Po preočkovaní. Na detailný opis ultraštruktúry cýst sme využili transmisnú elektrónovú 

mikroskopiu (TEM). Pre TEM sme cysty fixovali v zmesi 10 ml 25 % gluteraldehydu, 6 ml 2 

% oxidu osmičelého a 10 ml chloridu ortuťnatého. Nasledovalo premytie v 0,075 M roztoku 

kakodylátu sodného a odvodnenie alkoholovým radom. Následne sme vzorky ponorili do 

zmesi 100 % etanolu a 100 % propylénoxidu, neskôr len do propylénoxidu. Potom došlo 

k sýteniu vzoriek (SPURR médium), zalievaniu do silikónových vaničiek a rezaniu 

ultratenkých rezov pomocou diamantového noža na ultramikrotóme Ultratome Nova. Rezy 

sme kontrastovali 2 % octanom uránu a 0,2 % citrátom olovnatým a vyhodnotili 

v transmisnom mikroskope. 

 

Výsledky a diskusia 

V novembri 2012 sme získali kultúru druhu Parentocirrus hortualis izolovanú zo 

vzorky machu. V laboratórnych podmienkach došlo k namnoženiu kultúry. Vyvolali sme 

encystáciu postupným vysychaním vzorky a sledovali sme štruktúru rezistentných cýst. 

Rezistentné cysty sa vyznačovali veľkosťou 55 – 85 μm. Boli guľovité a bezfarebné. 

Základná štruktúra bola sledovaná pomocou svetelného mikroskopu. Pomocou TEM sme 

opísali podrobnejšiu ultraštruktúru.  

Z práce [5] vyplýva, že väčšina druhov zo skupiny Oxytrichidae sa vyznačuje tvorbou 

rezistentných cýst. Cysty majú hladký, zvlnený/zvrásnený alebo rôznymi výbežkami pokrytý 

povrch. Medzi základné faktory, ktoré vyvolávajú encystáciu patrí vlhkosť a dostupnosť 

potravných zdrojov, čo sme potvrdili aj našimi výsledkami [5, 6, 7]. Ultraštruktúra cýst tejto 

skupina bola študovaná aj v niekoľkých ďalších prácach [5, 6, 8, 9, 10].  

Na základe TEM sme rezistentné cysty druhu P. hortualis zaradili do tzv. Oxytricha-

typu. Počas encystácie došlo k úplnej resorbcii cílií, bazálnych teliesok aj mikrotubúl. Cysty 

sú kinetozómy-resorbujúce, tzv. KR-typ rezistentných cýst. Rozlíšili a opísali sme aj 

jednotlivé vrstvy cystickej steny. Cystická stena pozostáva z troch základných vrstiev – ekto- 
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meso- a endocysta. Okrem týchto vrstiev je pre skupiny Oxytrichidae charakteristická aj 

štvrtá vrstva, tzv. metacysta. Vonkajšia ektocysta sa vyznačuje hrúbkou v TEM cca 200 – 335 

nm.  Ektocysta je zložená z cca 35 nm hrubých, horizontálne usporiadaných fibríl. Fibrily sú 

zoradené tesne vedľa seba. Takáto štruktúra ektocysty je dôležitá pri ochrane celej cystickej 

bunky. Povrch je zvlnený/zvrásnený. Na povrchu je typická ornamentácia, s čím súhlasia aj 

práce [1, 3, 5, 6]. Prítomné sú tzv. hrebene/brázdy, na ktorých vzniku sa podieľa celá cystická 

stena. Ornamentácie na povrchu sú zachované aj v prázdnej cyste. 

Nápadnou vrstvou cystickej steny je mesocysta. Na základe TEM sme zaznamenali 

hrúbku cca 1500 – 1600 nm. Odlíšili sme dve mesocystické zóny – ektomesocystu 

a endomesocystu. Ektomesocysta sa vyznačuje hrúbkou 570 – 650 nm, je svetlejšia ako 

endomesocysta, ktorá je 860 – 1000 nm hrubá. Obe podvrstvy sa vyznačovali prítomnosťou 

fibríl a výraznou lamelárnou štruktúrou. V niektorých prípadoch sa fibrilárna štruktúra 

ektomesocysty javila homogénna vzhľadom na tesný kontakt jednotlivých fibríl. V zrelých 

cystách sú prítomné aj denzné telieska a granule v oboch častiach mesocysty. Endocysta je 

kompaktná vrstva cystickej steny s hrúbkou cca 60 – 115 nm. Endocysta je „najrovnejšou 

a najhomogénnejšou“ cystickou vrstvou. Metacysta (granulárna vrstva) je typickou črtou cýst 

Oxytrichidae. Oddeľuje mesocystu od metacysty. Je pripevnená k zvlnenému kortexu bunky 

nálevníka. Hrúbka v TEM je cca 150 – 760 nm. Štruktúra tejto vrstva nebola vo všetkých 

bunkách rovnaká. Nie je homogénna. Vyznačuje sa granulárnou až alveolátnou štruktúrou. 

Detail cystickej steny je zobrazený na Obr. 1. 

 

 
 

Obr. 1. Detail cystickej steny druhu Parentocirrus hortualis pomocou TEM (orig.). 
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Kortex bunky je viditeľný pod metacystou. Je zvlnený. Cytoplazma je granulovitá, 

tesne pod povrchom kortexu boli usporiadané  mitochondrie. Tvar bol guľovitý až oválny, 

veľkosť cca 300 – 600 nm. Ďalšou dôležitou charakteristikou je fúzia makronukleárnych 

nodulov. V zrelej cyste bol prítomný jeden makronukleárny nodul v podobe lalokovitej masy 

v strede bunky. Mikronukleus sme nezaznamenali. Viditeľných bolo aj niekoľko autofágnych 

vakuol oválneho tvaru. Prierez rezistentnej cysty je zobrazený na Obr. 2. 

 

 
 

Obr. 2. Prierez rezistentnej cysty druhu Parentocirrus hortualis (orig.). 
 

Podobná organizácia cystickej bunky bola sledovaná okrem Oxytrichidae aj u dvoch 

druhov skupiny Kahliellidae (Kahliella simplex a Engelmanniella mobilis) [11, 12]. KR-typ 

cýst a prítomnosť štvrtej vrstvy bola zaznamenaná aj u skupiny Halteriidae v prácach [13] 

u druhov Halteria grandinella a Meseres corlissi. 

 

Záver 

Druh Parentocirrus hortualis bol izolovaný zo vzorky machu a následne kultivovaný 

v laboratórnych podmienkach. Bola opísaná podrobná štruktúra rezistentných cýst, ktorá 

poukázala na určité špecifiká tohto druhu. Cysty druhu sú typické hlavne svojou povrchovou 

ornamentáciou. Tento znak zohráva dôležitú úlohu aj pri identifikácii a determinácii druhu. 

Predpokladáme, že takto výrazné znaky cýst sa ukazujú ako veľmi perspektívne v taxonómii 

a systematike nálevníkov. Na základe niekoľkých charakteristík (resorbcia kinetozómov, 

fúzia makronukleárnych nodulov, štyri vrstvy cystickej steny) sme zaradili rezistentné cysty 

tohto druhu k typických „oxytrichickým“. Variabilitu znakov cýst je možné využiť  aj vo 

fylogenéze – pri objasňovaní fylogenetických vzťahov nálevníkov.  
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Abstract 
Heterologic expression, isolation, purification and partial characterization of human Ryanodine receptor 2 

domains. 
The ryanodine receptors (RyRs) are large homotetrameric ion channels (Mw > 2MDa) located in the 

sarcoplasmic reticulum membrane. They are essential for the calcium release from intracellular stores into the 
cytosole during excitation-contraction coupling. There have been identified three mammalian isoforms, RyR1, 2 
and 3, expressed in different tissues. In the RYR1 and RYR2 genes have been identified three major clusters 
containing mutations associated with severe muscular diseases, malignant hyperthermia and tachycardia, 
respectively, often causing human death. In this work we have been focused on the expression, purification and 
partial characterisation of wt and mutant recombinant human RyR2 domains from N-terminal and central parts of 
ryanodine receptor, which involve two of three mutation clusters. The aim of this work is to prepare recombinant 
hRyR2 proteins in sufficient amount and quality for structural and functional studies. 

 

Keywords: human Ryanodine receptor2; heterologic expression; domain; purification; mutation   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ryanodínový receptor je homotetramér nachádzajúci sa v membráne 

sarkoplazmatického/endoplazmatického retikula. Každá podjednotka obsahuje približne 5000 

aminokyselín (ak) [1,2] a na základe bioinformatickej analýzy pozostáva zo 14 domén [3]. 

Ryanodínový receptor sa vyskytuje vo väčšine buniek v organizme. U cicavcov boli zistené tri 

izoformy ryanodínového receptora kódované tromi génmi (RYR1, RYR2, RYR3) [1,4,5]. RyR1 

sa vyskytuje predovšetkým v kostrovom svalstve, Purkiněho bunkách, nadobličkách, 

semenníkoch, vaječníkoch atď. RyR2 sa vyskytuje predovšetkým v bunkách srdcového svalu. 

RyR3 bol objavený v embryonálnych bunkách, svaloch bránice, epitelových bunkách, mozgu 

a pod.. Pomocou elektrónovej mikroskopie bolo dokázané, že všetky tri izoformy majú veľmi 

podobnú kvartérnu štruktúru [6,7,8]. 

Interakcie medzi jednotlivými doménami receptora sprostredkúvajú otváranie 

a zatváranie kanála, čím regulujú hladinu iónov vápnika v bunke. Striktná kontrola regulácie 

iónov vápnika vnútri bunky je nevyhnutná pri depolarizácii plazmatickej membrány, počas 

ktorej sa uvoľnia z vnútrobunkových zásob SR ióny vápnika. Signál sa šíri ďalej 

transverzálnymi tubulmi až kým nedosiahne kontraktilné myofilamenty kde indukuje svalovú 
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kontrakciu [9].  

Mutácie v RYR géne spôsobujú závažné ochorenia. Doposiaľ bolo objavených viac ako 

300 bodových mutácií, ktoré sa nachádzajú v tzv. ,,Hot Spot“ oblastiach na N-terminálnom 

konci (ak. ~ 1- 620), v centrálnej oblasti (ak. ~ 2100-2500) a C- terminálnej časti (ak. ~ 4100-

5000) molekuly. Mutácie v  RyR1 sú asociované najčastejšie s ochorením  malígna hypertermia 

(MH), mutácie v RyR2 s ochorením ARVD2 (arythmogénna dysplázia pravej komory) a CPVT1 

(katecholaminergná polymorfná ventrikulárna tachykardia) [10]. 

Vzhľadom k rastúcemu trendu ochorení srdca v populácii, ktoré výrazne znižujú kvalitu 

života a v niektorých prípadoch spôsobujú aj smrť jedinca, je štúdium hRyR2 kanála vysoko 

aktuálne. Doteraz bola štruktúra ryanodínového receptora určená iba pomocou elektrónovej 

mikroskopie [11]. Pre porozumeniu funkcie na molekulovej úrovni tejto molekuly je však 

potrebná štruktúra s vysokým rozlíšením. Hlbšie poznatky o štruktúre a funkcii jednotlivých 

RyR2 domén pomôžu objasniť molekulárny mechanizmus ochorení asociovaných 

s ryanodínovým receptorom [12]. Cieľom našej práce je heterologická expresia 

v prokaryotickom expresnom systéme baktérie E.coli, izolácia, purifikácia a charakterizácia 

ľudského ryanodínového receptora2 (hRyR2) v množstvách dostatočných pre štruktúrne 

a funkčné štúdie. Ďalšou úlohou je cielená mutagenéza N-terminálnej oblasti hRyR2 v oblasti 

dantrolén-väzbového miesta, ktoré súčasne zahŕňa mutáciu hRyR2S616L podmieňujúcu ochorenie 

CPVT1, čo prispeje k porozumeniu interakcií dantrolénu s molekulou hRYR2.  

 

Materiál a metódy 

Heterologická expresia 

Na heterologickú expresiu sme používali kompetentné bunky (bb.) E.coli BL21(DE3) 

a E.coli B834. Kompetentné bb. sme transformovali vektorom pET28a, v ktorej boli 

naklonované úseky N-terminálnej (ak. 1-660; Borko 2014, dizertačná práca) a centrálnej (ak. 

2000-2200; Bauerová, nepublikované) oblasti hRyR2 pomocou NcoI a BamHI restrikčných 

endonukleáz. Plazmidovú DNA sme izolovali pomocou QIAprep™ Spin Miniprep kit (Qiagen, 

GER) podľa predpísaného protokolu. V transformovaných bunkách E.coli BL21(DE3) a E.coli 

B834 sme indukovali expresiu proteínov z hRyR2 pridaním IPTG (10 - 15 µM). Bunky boli 

kultivované pri 18⁰C až 20⁰C, 4 hodiny, 6 hodín a cez noc. 

Izolácia proteínov hRyR2 

Rozsuspendovaný lyzát bakteriálnych buniek E.coli sme homogenizovali ultrazvukom 

na prístroji Sonoplus HD 2200 (Bandelin, GER), amplitúda ≈ 20 mikrónov; ~16 × 12 s pri 4 °C. 

Bunkový lyzát sme centrifugovali (Beckman Coulter, USA) 30 min. pri 35 000 x g a 6°C. 
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Rekombinanrný hRyR2 proteín sme izolovali zo supernatantu pomocou metódy IMAC 

(immobilized metal ion affinity chromatography) s niklovým nosičom HIS-Select™ (Sigma-

Aldrich, GER) o objeme ~1-2 ml. Proteíny sme eluovali v ≈500 μl frakciách pomocou tlmivého 

roztoku s obsahom 350 mM imidazolu. Koncentráciu bielkovín sme stanovili farbením 2μl 

eluátu pomocou Ponceau S roztoku (Sigma Aldrich, GER) na nitrocelulózovej membráne. 

Purifikácia proteínov hRyR2 gélovou filtráciou 

Frakcie s najvyššou koncentráciou rekombinantného hRyR2 fragmentu po IMAC 

izolácii sme naniesli na kolónu Superdex®200 10/300 GL (GE Healthcare, USA) a ďalej 

purifikovali pomocou Äkta FPLC™. Zastúpenie proteínov sme analyzovali pomocou 12,5 až 

15% SDS polyakrylamidovou gélovou elektroforézou (SDS PAGE). Koncentráciu proteínov 

sme merali na prístroji NanoDrop 2000c (Thermo Scientific, USA) pri vlnovej dĺžke 280 nm. 

Frakcie s najvyšším obsahom rekombinantného hRyR2 fragmentu boli zakoncentrované 

pomocou Amicon® Ultra centrifugačných jednotiek.  

Cielená mutagenéza hRyR2 

Cielenú mutagenézu N-terminálnej oblasti hRyR2 v dantrolén-väzbovom mieste (ak. 

601-621) sme robili pomocou Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit (New England Biolabs, 

USA). Primery sme navrhli na základe odporúčania výrobcu. 

 
Tab.1. Nasyntetizované primery pre cielenú mutagenézu 

 
Označenie mutácie Sekvencia primeru 

CAT (His604) za GCT (Ala) 
hRyR2_604A_F TTTAGACAAAGCTGGAAGAAATCACAAGGTTC 

hRyR2_H604_A_R AGTGAGATAATAGATTTAATATGTCC 

AAT (Asn607) za GCT (Ala) 
hRyR2_N607A_F ACATGGAAGAGCTCACAAGGTTCTGG 

hRyR2_N607A_R TTGTCTAAAAGTGAGATAATAGATTTAATATG 

CAC (His608) za GCC (Ala) 
hRyR2_H608A_F TGGAAGAAATGCAAGGTTCTGGATG 

hRyR2_H608A_R TGTTTGTCTAAAAGTGAGATAATAG 

TCA (Ser616) za TTA (Leu616) 
hRyR2_S616L_F TGTCTTGTGCTTACTCTGTGTTTG 

hRyR2_S616L_F TCCAGAACCTTGTGATTTC 

 

Podmienky PCR reakcie boli optimalizované nasledovne:  
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Tab. 2. Optimalizácia PCR podmienok 
 

Krok Teplota Čas Počet cyklov 

Začiatočná denaturácia 98°C 3 min  

Denaturácia 98°C 1,5 min 

25 cyklov Anelácia 58 - 60°C 20 – 25 sek 

Polymerizácia 72°C 4 min 

Finálna polymerizácia 72°C 4 min  

Ukončenie reakcie 4°C -  

 

V ďalších krokoch sme postupovali podľa pokynov výrobcu. Pripravené mutanty hRyR2 

boli overené DNA sekvenovaním. 

 

Výsledky a diskusia 

V tejto práci sme sa zamerali na expresiu a purifikáciu domén z N-terminálnej 

(hRyR2 1-660) a centrálnej (hRyR2 2000-2200) oblasti hRyR2 v dostatočnej kvalite a čistote pre následné 

štruktúrne a funkčné štúdie. Experimenty boli urobené v nadväznosti na predchádzajúce 

výsledky získané v našom laboratóriu [3,12,13]. Za účelom zvýšenia expresie skúmaných 

domén z  N-terminálnej a centrálnej oblasti sme optimalizovali expresné podmienky (čas, 

teplotu, typ expresného kmeňa). Optimálnu expresiu domén N-terminálnej oblasti hRyR2 sme 

získali pri celonočnej expresii pri teplote 18-20°C v bb. E.coli BL21(DE3) a indukcii 10-15 μM 

IPTG. Optimálnu expresiu domény z centrálnej oblasti hRyR2 sme získali pri 6 hodinovej 

expresii pri teplote 18-20°C v bb. E.coli B834 a indukcii 10 μM IPTG (Obr.1).  

 

 
Obr. 1. Heterologická  expresia centrálneho fragmentu hRyR2 2000-2200 v bb. E.coli  BL21 (DE3) (A)  

a E.coli B834 (B). Výrez z 15 % SDS ELFO PAGE.  
A) E.coli BL21 (DE3), dráha 1: expresia pri 18°C, 4hod., dráha 2: expresia pri 18°C, 6hod.,                                                    

dráha 3: MWS (Fermentas 1811, USA), dráha 4: expresia pri 25°C, 4hod.,                                              
dráha 5: expresia pri 25°C, 6hod. Induktor 10µM IPTG 

B) E.coli B 834 dráha 1: expresia pri 18°C, 4hod., dráha 2: expresia pri 18°C, 6hod.,                                                                                                        
dráha 3: MWS (Fermentas 1811, USA), dráha 4: expresia pri 25°C, 4hod., dráha 5: expresia pri 25°C, 6hod. 

Induktor 10µM IPTG 
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hRyR2 domény z  N-terminálnej a centrálnej oblasti sme purifikovali prostredníctvom 

IMAC, kde sme získali dostatočne vysoké množstvá solubilnej bielkoviny. Kľúčovým 

momentom purifikácie bolo získanie dostatočného množstva monomérnej bielkoviny, čo sme 

dosiahli pridaním detergentov (Chaps, Sulfobetaín14) a aditív (Betaín, glycerol) v optimálnych 

koncentráciach. Pre N-terminálny fragment hRyR2 1-660 bola taktiež kritická práca v chlade, ktorá 

znižovala rýchlosť oligomerizácie vzorky. Monomérna, vysoko prečistená forma obidvoch 

fragmentov bola získaná prostredníctvom gélovej filtrácie na FPLC (Obr. 2). Proteíny boli 

následne zakoncentrované a využité na stanovenie tepelnej stability a kryštalizáciu. 

 

 
Obr. 2. Purifikácia hRyR2 fragmentov hRyR2 1-660  a hRyR2 2000-2200 po IMAC a gélovej filtrácii  

(výsek z 12,5 % SDS PAGE) 
A) N-terminálna oblasť; B) Centrálna oblasť 

 

Vzhľadom na negatívny vplyv kardiovaskulárnych ochorení na človeka, je štúdium 

činiteľov podmieňujúcich tieto ochorenia veľmi dôležité. Jedným z nich sú mutácie, ktoré sa 

vyskytujú v géne hRYR2, ktoré podmieňujú srdcové arytmie [14]. Preto sme sa v našej práci 

zamerali aj na cielenú mutagenézu aminokyselín, podmieňujúcich arytmie (S616L, Obr. 3), 

respektíve podieľajúcich sa na väzbe dantrolénu (H604A, N607A, H608A, Obr. 3), ktorý sa 

používa pre liečbu srdcových arytmií s cieľom zistenia vplyvu uvedených mutácií na štruktúru a 

stabilitu hRyR2 molekuly. 
 

 
Obr. 3. Skríning rekombinantných DNA klonov hRyR2_660 s vybranými mutáciami pomocou 

restrikčných endonukleáz BamHI a NcoI 
Dráhy1-2: RyR2 1-660 H604A, dráha 3: MWS (1kbp ladder, NEB, UK), dráhy 4-5: RyR2 1-660 N607A,                   

dráhy 6-7: RyR2 1-660 H608A, dráha 8: MWS (1kbp ladder, NEB, UK), dráhy 9-10: RyR2 1-660 S616L.   
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Záver 

V tejto práci sme exprimovali, izolovali a purifikovali rekombinantné fragmenty 

obsahujúce domény z N-terminálnej (hRyR2 1-660) a centrálnej (hRyR2 2000-2200) oblasti hRyR2. 

Optimalizovali sme podmienky expresie (teplota, čas, rôzne bakteriálne kmene E.coli), izolácie 

a purifikácie hRyR2 domén, čím sme získali obidva rekombinantné fragmenty v dostatočnom 

množstve a kvalite potrebnom pre nasledovné biochemické a štrukturálne štúdie. Pomocou 

cielenej mutagenézy sme pripravili mutácie v N-terminálnej oblasti hRyR2, ktoré podmieňujú 

arytmie (S616L), respektíve podieľajúcich sa na väzbe dantrolénu (H604A, N607A, H608A).  
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Abstract  

Coxsackieviruses (CV), small positive-stranded RNA viruses are important human pathogens. These 
viruses cause a range diseases varying from asymptomatic to systemic fulminant disease in neonates and chronic 
diseases. They have complex tissue tropisms which are related to the diversity of the clinical manifestations 
which are also closely linked to the immune responses induced after infection. These viruses induce innate and 
adaptive immune responses.  The innate response includes cytokines and the adaptive response consists of 
monotypic and heterotypic antibodies. Our aim is to study the cytokines induced by prototype CVB2 (Ohio) and 
its mutants in two different strain of mice. The wild type or the prototype strain CVB2 (Ohio) and its 4 mutants 
were used to infect CD1 and A/J mice intraperitoneally.  

 
Keywords: coxsackieviruses, viral infection, immune response, cytokines, mice  

  

Introduction and Formulation of Aim  

Coxsackievirus (CV) belongs to the species Enterovirus B (EV-B) in the genus 

Enterovirus, one of the 12 species of the family Picornaviridae. Viruses of the Picornaviridae 

family are the smallest, non-enveloped RNA viruses [1, 2]. CVs are important human 

pathogens that cause both acute and chronic diseases. Infants, young children and 

immunocompromised individuals are particularly susceptible [1, 3]. The clinical 

manifestations may range from influenza-like symptoms to myocarditis, aseptic meningitis. 

CV infections have been also linked to the induction of autoimmune diseases such as chronic 

myocarditis and type 1 diabetes [1, 2, 4, and 5]. The pathogenesis of the heterogeneous 

clinical manifestations caused by these viruses is also based on their differential tissue and 

cell tropisms. This diversity is closely linked to the immune responses (innate and adaptive), 

induced after infection [1, 3]. Tissue damage is not only caused by virus replication, but also 

from the host response to infection [1, 5, and 6]. The host immune response against 

coxsackieviruses is diverse and complex. It is associated with various mechanisms, including 

cytokine release; antibody production and cytotoxic T cell (CTL) activation.  

The aim of this work is to study the cytokine induced in experimentally infected mice with 

prototype CVB2 (Ohio) and its mutants in CD1 and A/J mice.  
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Materials and Methods 

Mice: Two strains of mice A/J OlaHsd (originally from GD Searle to OLAC, Harlan 

UK) and CD1 (Faculty of Medicine Masaryk University, Brno, Czech Republic) were used. 

Each groups of mice were infected by prototype coxsackievirus B2 (CVB2) and its mutant 

strains. 

Viruses: CVB2 prototype strain Ohio-1 (CVB2O) was previously adapted to cytolytic 

replication in rhabdomyosarcoma (RD) cells a cell line which is CAR-deficient, but DAF-

expressing this adapted mutant was called (CVB2ORD). Individual substitutions in 

CVB2ORD, in its protein VP1 and 2C were introduced by site-specific mutagenesis (double 

mutant). The PflFI and SexAI sites were used to generate the single-amino acid mutant 

pCVB2OVP1I118F clone (vVP1I118F) encoding the VP1 (I118F substitution), (single 

mutant). The SexAI and EcoRI restriction sites were used to construct the 

pCVB2OVP1Q164K clone (vVP1Q164K), (single mutant), while EcoRI and BamHI sites 

were used to produce the pCVB2O2CK185R clone (v2CK185R), (single mutant). These 

mutants were prepared in Prof. Michael Lindberg Laboratory. 

Cytokines studied: Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), 

monocyte chemo attractant protein 1 (MCP-1), interleukin-1β (IL-1β), IL-2, IL-6, IL-9, IL-10, 

interferon gamma (IFNγ), and tumor necrosis factor alpha (TNFα). The cytokine assay was 

conducted by Quantibody® cytokine antibody array 1 (RayBiotech). 

 
Results and Discussion  

The levels of cytokines were examined by Qantibody® (RayBiotech) microarray 

method in the sera of control and infected A/J and CD1 mice with the CVB2 – Ohio prototype 

and its mutants CVB2-ORD, CVB2-118, CVB2-164, and CVB2-185. Figures (1 – 8) show 

cytokines levels in the sera of infected and control mice, from day 5 and 7 post infection 

(p.i.).  

 

            
Fig. 1a. Cytokine GM-CSF induced in sera by A/J mice           Fig. 1b. Cytokine GM-CSF of CD1 mice 
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In figure 1a and 1b we see that the levels of cytokine GM-CSF are increased in sera of 

mice infected with mutants 185 and 164 by days 5 and 7 p.i. in CD1 mice. On the other hand 

in A/J mice the cytokine amounts increased in mice infected with 118 as compared to the sera 

of controls and the mice infected with other mutants, and the level of cytokine decreased in 

sera of 185 infected mice.  
 

            
Fig. 2a. Cytokine IL-1b induced in A/J mice                            Fig. 2b. Cytokine IL-1b induced by CD1 mice 

 

 Amount of IL-1b induced is less than the controls in the sera of all the infected CD1 

mice, going up to 0pg/ml in mice infected with Ohio and the ORD mutants. Also similar 

observation was noted and 0 pg/ml of IL-1b in mice infected with mutant 185 in the A/J mice 

but in these mice the Ohio strain showed values more than the control on day 5 p.i., and 

mutant 118 on day 7 p.i. (Fig. 2a and 2b).          

  

             
Fig. 3a. Cytokine IL-2 induced by A/J mice                         Fig. 3b. Cytokine IL-2 induced by CD1 mice 

 

 In the case of cytokine IL-2 as shown in the figure 3a and 3b values are comparable in 

both groups of mice. In the A/J mice all values of cytokines increased on day 7 p.i., except for 

serum 185. In CD1 mice, on the other hand increased level of the cytokine was observed in 

118 and 185, all others declined.                       
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Fig. 4a. Cytokine IL-6 induced by A/J mice                        Fig. 4b. Cytokine IL-6 induced by CD1 mice 
 

Figure 4a and 4b show the amount of IL-6 in the sera of mice. We observe that in A/J 

mice all values were less than control values on day 5 p.i. whereas the mice infected with 

ORD mutants showed IL-6 values higher than the control. The lowest values were observed 

in mice infected with mutant 164. In the CD1 mice the amount of IL-6 is more than the 

controls on day 5 p.i. and day 7 p.i. but only Ohio and mutant 185 infected mice show higher 

values than the control.    

 

        
 

Fig. 5a. Cytokine IL-9 induced by A/J mice                 Fig. 5b. Cytokine IL-9 induced in CD1 mice 
 

The values of IL-9 in the sera of the A/J mice infected with 118, ORD and 185 

mutants are all above controls on day 5 p.i. whereas all values increased on day 7 p.i. In case 

of the CD1 infected mice, only mutant 164 induced levels above IL-9 as compared to the 

control on day 7 p.i. whereas the amount of IL-9 increased in mice infected with 185, 118 and 

164 mutants (Fig. 5a and 5b).           

 

          
 

Fig. 6a. Cytokine IL-10 induced by A/J mice                Fig. 6b. Cytokine IL-10 induced by CD1 mice 
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From figure 6a and 6b we observe that in the A/J mice group IL-10 decreased at day 5 

p.i., but cytokine levels increased levels in mice infected with ORD, Ohio and 118 mutants on 

day 7p.i. and highest levels were observed in mutant 185. Similarly all values of IL-10 were 

less than those in the sera of controls. But in the infected CD1 mice increase in levels was 

observed on day 5 p.i. in mutant 164 and on day 7 p.i. in mutant 185. 

 

              
 

Fig. 7a. Cytokine IFNg induced by A/J mice                       Fig. 7b. Cytokine IFNg induced in CD1 mice 
 

 IFNg levels are shown on figures 7a and 7b. The amount of induced IFNg is lower 

than in controls, in both A/J and CD1 mice. However the amount of IFNg in A/J mice 

infected with ORD mutant increased on day 7 p.i. On the other hand, in the case of CD1 mice 

the pg/ml of IFNg has increased in mice infected with mutant 185. We also observed  

decreasing values of IFNg the values went to as low as 0 pg/ml in mice A/J mice infected 

with 164 mutant a similar observation was recorded in CD1 mice with ORD and 185 mutants. 

 

           
Fig. 8a. Cytokine MCP-1 induced by AJ mice                      Fig. 8b. Cytokine MCP-1 induced my CD1 mice 

 

The MCP-1 values in both group of mice were less than the control value at days 5 

and 7 p.i. but the MCP-1 showed an increase at day 7 p.i. in the A/J mice infected with 118 

mutant as compared to the levels induced in the sera by the other viruses (Fig. 8 a, b). 

  Mechanism by which viruses trigger inflammatory process after infection includes 

toll-like receptors (TLRs) which recognize microbial pathogens and trigger the induction and 

secretion of cytokines as part of the innate immune response [1, 5, and 7]. CBVs infection can 

induce the production of pro-inflammatory cytokines such as interleukin-1 (IL-1) beta and 

tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Several cytokines, including RANTES, macrophage 
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colony (MIP-1β), and IL-1β, have been shown to be induced after CV infection in vitro [6, 7]. 

IL-9, TNFα and IL-6 are pro-inflammatory cytokines they may affect the viral pathogenesis 

of these viruses in these mice and the mutations. Our studies show in vivo induction of the 

cytokines. We observed that levels of particular cytokines IL-2 and IL-9 were lower mainly 

on day 5 p.i. than in controls in CD1 mice as compared to A/J mice, whereas the levels of 

cytokines TNFα and IL-6 were higher in CD1 mice mostly on day 7 p.i. than in A/J mice. We 

also observed differences in the levels of the cytokines depended on the mutant used for 

infection of the mice.  

 

Conclusion  

We conclude that the difference in the induction of cytokines by different mutants and 

the Ohio virus strain differed in the two groups of mice. The difference depended on the day 

post infection, type of mouse strain and the mutants. We suggest that these differences may be 

reflected in the pathogenesis of these viruses in the two mice strains.  
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Abstract 
Parasite fauna of Balkan Cyprinids with special focus on parasites of genus Dactylogyrus 

 Parasitism is one of the most popular life strategies among living organisms. We can differ between 
ectoparasites living on the surface of the host and endoparasites inhabiting internal organs. Parasites from genus 
Dactylogyrus can be usually found feeding on gills of the freshwater fish. High species richness of this genus is 
result of high diversity of cyprinid fish which are common host for Dactylogyrus. During our investigation in 
Balkan Peninsula we collected parasitological material from 36 different cyprinid host species. Representatives 
of Monogenea, Digenea, Cestoda, Acanthocephala and Crustacea were recorded. 3302 Dactylogyrus specimens 
were identified into species on basis of morphological characters and molecular sequences. Of total 37 
Dactylogyrus species 11 were identified as new species for science. 
 

Keywords: Dactylogyrus; Cyprinidae, Balkan Peninsula, parasite communities 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rod Dactylogyrus (Monogenea) je charakteristický pre svoju druhovú bohatosť 

a vysokú úroveň hostiteľskej špecificity. Viac ako 900 doposiaľ opísaných druhov [1] je 

dôsledkom vysokého počtu druhov ich typického hostiteľa, ktorým sú ryby z čeľade 

Cyprinidae (kaprovité). Každý jeden hostiteľský druh môže potencionálne slúžiť ako hostiteľ 

aspoň jedného druhu parazita z rodu Dactylogyrus. Nájdeme ale aj druhy kaprovitých, ktoré 

sú bohaté na druhové zastúpenie parazitov. Jedným z príkladov je Rutilus rutilus zo strednej 

Európy, u ktorého bolo nájdených 11 druhov Dactylogyrus parazitov [2]. Tieto druhy sa 

častokrát od seba odlišujú nielen morfologickými znakmi, ale aj preferenciou mikrohabitatov 

na svojom hostiteľovi. V prípade žiabrových parazitov, ako je aj rod Dactylogyrus sa môže 

jednať napríklad o špecifické oblasti na jednotlivých žiabrových oblúkoch (napr. [3], [4]). 

Nakoľko štruktúra oblúkov a aj samotných žiabrových lupeňov sa rôzni, od toho sa odvíjajú aj 

morfologické adaptácie prichytávacích orgánov žiabrových parazitov.  

Za použitia indexu hostiteľskej špecificity (odvodeného od indexu nešpecificity [5] 

definovala Šimková [6] pre rod Dactylogyrus niekoľko úrovní hostiteľskej špecificity. Tento 

index zahŕňa fylogenetickú príslušnosť ku hostiteľskému druhu a pre Dactylogyrus druhy 

parazitujúce na kaprovitých rybách boli stanovené nasledovné úrovne: (1) striktní špecialisti, 

ktorí sa nachádzajú len na jednom hostiteľskom druhu, (2) prechodní špecialisti, ktorí žijú na 
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hostiteľských druhoch pochádzajúcich z rovnakého rodu, (3) prechodní generalisti, ktorých 

môžeme nájsť na hostiteľských druhov rôznych rodov, patriacich do jedného monofyletického 

taxónu, (4) generalisti, ktorí žijú na rôznych hostiteľských druhoch patriacich do jednej 

podčeľade Cyprinidae a (5) praví generalisti, ktorí parazitujú na fylogeneticky nepríbuzných 

kaprovitých rybách.  

Distribúcia druhov z rodu Dactylogyrus je úzko spätá s biogeografiou a evolučnou 

históriou kaprovitých rýb [7]. Odlišné línie Cyprinidae sú parazitované odlišnými líniami 

Dactylogyrus a zdielanie parazitických druhov medzi evolučne vzdialenými líniami 

hostiteľských rýb je vzácne a to aj v rámci ich sympatrického výskytu [6].  

Cieľom tohto výskumu bolo zistenie druhovej diverzity parazitov z rodu Dactylogyrus 

parazitujúcich na kaprovitých rybách vybraných lokalít Grécka. Na zreteľ boli brané najmä 

endemické druhy, ktoré kvôli vysokej špecificite parazitického rodu majú potenciál hostiť 

endemické druhy parazitov. Ďalším cieľom bol prehľad celkovej parazitofauny kaprovitých 

rýb tejto oblasti. 

 

Materiál a metódy 

Ryby z čeľade Cyprinidae boli odchytávané v priebehu leta 2014 z 20 lokalít (Obr. 1.) 

pomocou elektrickej siete a následne určené na základe morfologických znakov do druhu. 

Parazitologická pitva zahŕňala získavanie, ako ektoparazitov z plutiev, žiabier a nosnej dutiny, 

tak aj endoparazitov z vnútorností a očí. Väčšina Monogenea boli fixované v celku na 

laboratórne sklíčka v glycerín amónium pikráte, pre neskoršiu druhovú determináciu na 

základe morfologických znakov (podľa [8]). Zvyšné Monogenea boli rozrezané pričom jedna 

polovica bola fixovaná na sklíčko a druhá uložená v alkohole pre extrakciu DNA. Ostatné 

druhy parazitov boli uložené v 96% etanole alebo 4% formaldehyde. Celkovo bolo určených 

3302 jedincov z rodu Dactylogyrus. Tie boli zaradené do druhu na základe druhovo 

špecifických morfologických znakov [9]. U tohto rodu sa jedná o sklerotizované časti, 

ktorými sú príchytný orgán (haptor), kopulačný orgán a vagína. 

Na molekulárnu analýzu bol použitý 18S rDNA spolu s ITS1 región. Sekvencie týchto 

génov slúžili na podporu už známych druhov a overenie potencionálne nových druhov. 

Jednotlivé páry sekvencií (forward a reverse) boli poskladané v programe MEGA6 [10] 

 Pre každý hostiteľský druh boli vyrátané základné epidemiologické parametre. Jedná 

sa o prevalenciu a abundanciu jednotlivých parazitických taxónov v rámci jedného 

hostiteľského druhu. Nakoľko práca bola zameraná primárne na Monogenea, jednotlivé 
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parametre boli vyrátané pre rody Dactylogyrus, Gyrodactylus a Diplozoon zvlášť. 

 

 
 

Obr. 1. Mapa lokalít, kde bol uskutočňovaný odchyt kaprovitých rýb. 
Kódy lokalít sú odpovedajúce kódom v tabuľke 1. 

 

Výsledky a diskusia 

 Spracovaných bolo dohromady 36 druhov kaprovitých rýb. Všetky okrem 6  boli 

infikované parazitmi z rodu Dactylogyrus. Maximálna prevalencia Dactylogyrus parazitov 

bola zistená u 14 hostiteľských druhov, zatiaľ kým u ostatných sa pohybovala v rozpätí od 24 

do 80 %. (Tab. 1.). Nadmieru vysoká priemerná abundancia Dactylogyrus parazitov bola 

zistená u druhov Luciobarbus graecus, L. albanicus a Rutilus heckelii. Mierne vysoká 

abundancia Dactylogyrus druhov bola zistená u 4 druhov z rodu Barbus, 2 druhov z rodu 

Chondrostoma, 2 druhov z rodu Pachychilon a troch druhov Squalius. U 6 druhov 

kaprovitých rýb dosiahla infekcia parazitmi z rodu Gyrodactylus maximálnu prevalenciu. 

V porovnaní s Dactylogyrus bola ale priemerná abundancia parazitov z tohto rodu výrazne 

nižšia. Napriek tomu druhy rodu Gyrodactylus boli nájdené u 32 z 36 hostiteľských druhov 

rýb. Zástupcovia z čeľade Diplozooidae (Monogenea) boli prítomní na 8 druhoch kaprovitých 

s relatívne nizkou prevalenciou a aj abundanciou (okrem druhu Telestes beloticus). 16 druhov 

rýb bolo infikovaných parazitickými Crustacea (identifikované boli ako Ergasilus sp. 

a Lamproglena pulchella) s relatívne nízkou prevalenciou aj abundanciou. V prípade 
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endoparazitických taxónov, najčastejšie sa vyskytovali zástupcovia Nematoda a Digenea. 

 Dohromady bolo identifikovaných 37 druhov parazitov z rodu Dactylogyrus, pričom 

11 nových, ktoré doposiaľ neboli popísané. Nové druhy pre vedu boli získané z nasledujúcich 

hostiteľských druhov: Luciobarbus graecus (1), Alburnoides thessalicus (2), Pachychilon 

macedonicum (1), Tropidophoxinellus spartiaticus (2), Luciobarbus albanicus (1), 

Tropidophoxinellus helenicus (1) Albrunoides prespensis (1), Chondrostoma ohridana (1) a 

Barbus peloponesius (1). Nové druhy boli podporené aj výsledkami molekulárnej analýzy. 

Zvyšných 26 druhov zhŕňalo, ako endemické, vysoko hostiteľsky špecifické druhy, tak aj 

druhy zo širokým areálom výskytu, ktoré môžme nájsť aj na kaprovitých rybách na Slovensku 

(vhodným príkladom sú parazity endemického Rutilus heckelii a bežného Rutilus rutilus, 

alebo endmeického Squalius vardarensis a bežného Squalius cephalus). Počet Dactylogyrus 

druhov na jednotlivých hostiteľských druhov sa pohyboval v rozmedzí od 1 do 6. Hoci sa táto 

druhová bohatosť v rámci jednotlivých rodov javí ako nižšia v porovnaní so stredoeurópskymi 

druhmi kaprovitých rýb, treba brať na zreteľ, že vyššie počty boli zistené počas štúdií, kde 

zber parazitov prebiehal v rôznych ročných obdobiach a na rôznych lokalitách. Diverzita 

Dactylogyrus spoločenstiev u stredoeurópskych kaprovitých rýb sa javí ako variabilná 

vzhľadom ku teplote prostredia a líši sa aj na jednotlivých lokalitách [11]. 

 Výsledky molekulárnej analýzy odhalili prítomnosť kryptických druhov a/alebo 

populačnej variability u Dactylogyrus parazitujúcich širokú škálu hostiteľských druhov. 

O Dactylogyrus vistulae sa vie, že parazituje na najväčšom množstve hostiteľských druhov 

naprieč niekoľkými rôznymi rodmi. Do našej analýzy sme zahrnuli sekvencie D. vistulae  

pochádzajúcich od 10 rôznych hostiteľských druhov vyskytujúcich sa ako v strednej Európe 

(Chondrostoma nasus, Squalius cephalus a Leuciscus idus), tak i balkánskych druhov 

(Alburnoides strymonicus, A. thessalicus, Squalius vardarensis, S. prespensis, S. 

peloponnensis, Chondrostoma ohridana a Telestes pleurobipunctatus). Molekulárna 

variabilita odhadovaná tzv. proporcionálnou vzdialenosťou (p-distance) medzi parazitmi 

odlišných hostiteľských druhov bola v rozsahu od 0,2 do 1,5 %. Podobný prípad je aj D. dyki, 

u ktorého bola odhadovaná medzidruhová proporcionálna vzdialenosť viac ako 5 %. D. dyki 

je parazitom vyskytujúcim sa striktne len na kaprovitých rybách z rodu Barbus a to aj 

v strednej Európe. Takáto molekulárna variabilita bola už skôr dokumentovaná u druhov D. 

vistulae, D. fallax, D. carpathicus a D. dyki, ktoré ale v predošlých štúdiách boli získané len 

z dvoch alebo troch rôznych hostiteľských druhov [6], [7]. Každopádne, tieto druhové 

komplexy si vyžadujú bližšie preskúmanie aj reálnej morfologickej variability.  
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Záver 

 Z 36 druhov rýb patriacich do čeľade Cyprinidae odchytených na vybraných lokalitách 

na území Grécka bolo vyzbierané široké spektrum ekto a endoparazitických druhov. Najvyššia 

priemerná abundancia bola žiabrových parazitov z rodu Dactylogyrus. Dohromady bolo 3302 

jedincov tohto rodu identifikovaných a zaradených do 37 druhov, z ktorých 11 je pre vedu 

nových, doposiaľ neopísaných. Tieto druhy, tak ako aj už známe druhy sú podporené 

výsledkami fylogenetickej analýzy. Výsledky molekulárnej analýzy odhalili komplex 

kryptických druhov u Dactylogyrus parazitujúcich na rôznych hostiteľských druhov. Ako 

takýto komplex sa javí D. vistulae získaný počas tohto štúdia z 7 druhov kaprovitých rýb a D. 

dyki, ktorý je bežným druhom parazitujúcim na kaprovitých rybách rodu Barbus. 
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Tab. 1. Epidemiologické dáta (priemerná abundancia a prevalencia) mnohobunkových parazitov získaných z kaprovitých rýb z Grécka  
(NH = počet jedincov hostiteľského druhu, N = počet parazitov daného rodu, a = priemerná abundancia, p = prevalencia) 

Hostiteľský druh Lokalita NH 
Monogenea Nematoda Cestoda Digenea Acanthocephala Crustacea 

Dactylogyrus Gyrodactylus Diplozoon      
N a p N a p a p a p a p a p a p a p 

Alburnoides prespensis G20 5 27 5,4 100% 1 0,2 20% - - - - - - - - - - - - 
Alburnoides strymonicus G5 2 6 3 100% 1 0,5 50% - - 0,5 50% - - 7 50% - - - - 
Alburnoides thessalicus G7, G9 25 78 3,1 24% 10 0,4 24% 0,4 32% - - - - - - 0,7 32% 0,1 6% 
Barbus balcanicus G3, G4 5 200 40 80% 20 4 100% 0,2 20% - - - - 1,4 40% 17,4 60% - - 
Barbus cyclolepis G4 3 31 10,3 100% 13 4,3 100% - - 2,7 33% - - 0,3 33% - - 3,3 33% 
Barbus peloponesius G11, G17 13 583 44,8 62% 86 6,6 77% - - 0,4 23% 0,8 8% 0,2 15% - - - - 
Barbus prespensis G20 5 219 43,8 100% 64 12,8 100% - - 2 60% 0,2 20% 3,6 20% - - - - 
Barbus sperchiensis G7 4 213 53,3 75% 6 1,5 50% 1 50% - - - - - - - - 21 50% 
Barbus strumicae G1 5 91 18,2 100% 405 81 100% - - 2,4 20% - - 1,2 20% - - 1,4 60% 
Chondrostoma ohridana G20 5 104 20,8 100% 5 1 60% - - - - - - - - - - 0,6 40% 
Chondrostoma vardarensis G2, G5, G9 5 156 31,2 100% 18 3,6 80% - - 15,6 60% - - 0,2 20% - - - - 
Luciobarbus albanicus G14, G19 5 921 184,2 80% 3 0,6 40% - - 1,6 20% 2,4 20% 5,4 40% - - 6,6 60% 
Luciobarbus graecus G7 4 994 248,5 75% - - - - - 0,5 25% - - - - - - - - 
Pachychilon macedonicum G9 7 154 22 100% 3 0,4 14% - - - - - - - - - - - - 
Pachychilon pictum G20 5 243 48,6 100% 1 0,2 20% - - - - - - - - - - 0,6 40% 
Pelasgus laconicus G13 10 4 0,4 40% 15 1,5 50% - - 0,9 100% - - - - - - - - 
Pelasgus marathonicus G7 9 - - - 8 0,9 33% 1,2 67% 0,1 11% - - - - 2,6 33% - - 
Pelasgus stymphalicus G12 5 - - - 2 0,4 40% - - - - - - - - - - - - 
Pelasgus thesproticus G17 6 - - - 11 1,8 67% - - - - - - - - 0,2 17% 0,3 33% 
Rhodeus meridionalis G9 15 7 0,5 20% 7 0,5 27% - - - - - - 0,1 7% 0,1 7% - - 
Rutilus heckelii G6 3 337 112,3 100% - - - - - - - - - 124,7 100% - - - - 
Rutilus panosi G18 2 1 0,5 50% - - - - - 1 100% - - 21,5 100% - - 0,5 50% 
Rutilus sperchios G10 4 - - - 9 2,3 100% 0,3 25% 0,3 25% - - 0,5 50% 0,3 25% - - 
Scardinius acarnanicus G18, G19 4 - - - 8 2 25% 1 25% 0,3 25% - - 4 50% 6,5 25% 2 50% 
Squalius keadicus G13 5 3 0,6 60% 37 7,4 100% - - 0,2 20% - - - - - - - - 
Squalius orpheus G1 4 293 73,3 75% 4 1 75% - - - - - - 1 50% - - 7 100% 
Squalius pamvoticus G16 6 56 9,3 100% 17 2,8 83% - - 0,2 17% - - - - - - 0,2 17% 
Squalius peloponnensis G12 5 55 11 100% - - - - - 0,4 20% - - 0,2 20% - - - - 
Squalius prespensis G20 5 82 16,4 80% 17 3,4 60% - - 2,4 40% - - - - - - 0,2 20% 
Squalius sp. Evinos G19 2 64 32 100% 3 1,5 50% - - - - - - 22,5 100% 11,5 100% 1 50% 
Squalius vardarensis G3 5 302 60,4 100% 17 3,4 60% - - 0,4 20% 0,6 40% 1 40% 6,4 60% 2 80% 
Telestes alfiensis G15 5 44 8,8 100% 14 2,8 100% - - 3,2 60% - - - - - - - - 
Telestes beoticus G8 8 - - - 61 7,6 75% 26,8 100% - - - - 0,1 13% 0,3 25% - - 
Telestes pleurobipunctatus G16, G17 10 10 1 50% 18 1,8 60% - - - - - - - - 0,1 10% 0,7 30% 
Tropidophoxinellus helenicus G18, G19 10 17 1,7 10% 1 0,1 10% 0,2 10% 5,1 60% - - 35,4 100% 0,6 10% - - 
Tropidophoxinellus spartiaticus G11, G13 10 89 8,9 70% 23 2,3 60% - - 0,9 90% - - - - - - - - 
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Abstract 
Expression of per2 in human colorectal carcinoma tissue 
Colorectal cancer is serious civilization disease with alarming incidence and mortality values mostly in 

western countries. Various factors participate in affecting origin and progresion of the disease. Circadian system 
is important for proper maintaining of many physiological processes. Recent sudies have provided an evidence 
for its involvement in carcinogenesis in a number of cancer types, including colorectal cancer. Expression of per2 
gene is considerably deregulated in cancer tissue compared to adjacent tissue. Based on correlation between per2 
and some clinopathological features, it is supposed that per2 has tumor supressive function. In our study, we 
focus on analysis and comparison of per2 expression in cancerous tissue and adjacent tissue specimens from 23 
patients. Similarly to other researches, our results show deregulation of its expression. 
 

Keywords: colorectal cancer; circadian; per2; clock genes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRK) je celosvetovo 

rozšírená smrteľná choroba, ktorá patrí k hlavným  príčinám úmrtí najmä v západnej časti 

sveta a postihuje predovšetkým staršiu časť populácie. Na jej vzniku sa podieľa dedičnosť, 

genetické a epigenetické faktory, no tiež široká škála environmentálnych faktorov, kde sa 

najčastejšie zaraďuje životný štýl, stravovacie návyky a životné prostredie. Preto je KRK 

označovaný za multifaktoriálne podmienenú chorobu [1, 2]. 

Cicavčí cirkadiánny systém je organizovaná hierarchia oscilátorov, na ktorej vrchole 

stoja suprachiazmatické jadrá predného hypotamalu. Cirkadiánny systém zodpovedá za 

reguláciu širokej škály fyziologických a behaviorálnych rytmov [3] a zohráva nezanedbateľnú 

úlohu v progresii rakoviny. V primárnych nádoroch často dochádza k jeho závažnému 

narušeniu a v dôsledku toho nie je ďalej schopný udržať rytmickú expresiu hodinami 

kontrolovaných génov [4]. Zmenená expresia niektorých hodinových génov môže korelovať s 

vývinom, progresiou a agresivitou choroby [5, 6]. 

Ľudský per2 (hper2) gén patrí do rodiny period génov pozostávajúcej z troch 
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homológov per1, per2 a per3 [3]. hper2 je gén s tumor supresorovou funkciou, ktorý má 

úlohu v kontrole bunkovej proliferácie a participuje zahajovaní apoptózy [5]. V tkanive 

kolorektálneho karcinómu (KRK) dochádza k narušeniu jeho expresie [4, 5, 7, 8]. V myšacom 

modeli bola pozorovaná značná redukcia cirkadiánneho rytmu v expresii per2. V porovnaní so 

zdravým tkanivom bol mezor a amplitúda v nádorovom tkanive znížená na polovicu [4]. 

Dereguláciu per2 potvrdzujú aj výsledky ďalšej štúdie [5], kde v časti KRK tkanív bolo 

pozorované zvýšenie, no v druhej časti naopak – zníženie jeho expresie. 

V nádorovom tkanive majú dobre diferencované bunky vyššiu hladinu hper2 ako slabo 

diferencované. Inaktivácia hper2 koreluje s iniciáciou karcinogenézy, no zohráva tiež úlohu 

v progresii nádoru. Strata jeho expresie sa spája s narastajúcou agresivitou choroby 

a podnecuje rast rakovinových buniek. Ľudský per2 má vzťah aj ku klino-patologickým 

charakteristikám nádorového tkaniva kolorektálneho karcinómu. Kancerózne tkanivo 

s vysokým stupňom histopatologických zmien a pokročilým TNM štádiom vykazujú 

štatisticky slabšiu expresiu hPER2 proteínu [5]. Úloha hper2 ako negatívneho regulátora 

cirkadiánneho systému a potenciálneho tumor supresora v KRK bola potvrdená i v ďalšej 

štúdii [9], kde tumor staging negatívne koreloval s expresiou per2.  

Znížená mRNA Per2 a jeho proteínové hladiny korelujú tiež s vyšším Ki67 indexom. 

Na základe vzťahu hper2 s bunkovým markerom proliferácie, Ki67 proteínom, sa 

predpokladá, že deregulovaná expresia hper2 prispieva k vysokej proliferačnej schopnosti 

buniek KRK [5]. Vo ďalšom výskume [10] bola vysoká expresia hper2 asociovaná s lepším 

prežívaním pacientov ako nízka expresia.  

Cieľom našej práce je odmerať a analyzovať expresiu hodinového génu hper2 v 

tkanive ľudského kolorektálneho karcinómu a porovnať ju s expresiou hper2 v priľahlom 

tkanive. V práci sa snažíme objasniť zapojenie a úlohu génu hper2 v karcinogenéze 

v ľudskom KRK, a tým prispieť k lepšiemu poznaniu funkcie cirkadiánneho systému v 

patologických procesoch.  

 

Materiál a metódy 

V štúdii bolo zahrnutých 23 pacientov s diagnostikovaným KRK, ktorým boli 

odobrané vzorky proximálneho tkaniva (10cm od nádoru), nádorového tkaniva a distálneho 

tkaniva (2cm od nádoru) počas operácií v rokoch 2008 – 2014. Všetci pacienti poskytli 

informovaný súhlas. Na základe histopatologického vyšetrenia bolo stanovené klinické 

štádium choroby, TNM stupeň a grading (Tab. 1.). Vzorky boli po odobratí zmrazené 
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v tekutom dusíku a uskladnené pri -80°C až po ďalšie spracovanie. Zo 70mg tkaniva sme 

vyizolovali mRNA za použitia RNAzolu (MRC, USA) v nasledujúcich krokoch:  

Precipitácia DNA, bielkovín a polysacharidov: Zrážanie nežiadúcich proteínov, DNA 

a polysacharidov sme dosiahli pridaním  280µl destilovanej H2O k 700µl lyzátu. 20-krát sme 

skúmavky prudko premiešali a inkubovali pri laboratórnej teplote 12min. Následne sme ich 

centrifugovali v nechladenej laboratórnej centrifúge 15min 12 000ot. 

Precipitácia RNA: Po dokončení centrifugácie pelet obsahoval DNA, proteíny 

a polysacharidy. Ďalej sme pracovali so supernatantom obsahujúcim mRNA. K 700µl 

supernatantu sme pridali 280µl 75% etanolu. Skúmavky sme 15-krát jemne premiešali 

a nechali inkubovať pri laboratórnej teplote 10min. Centrifugovali sme 8min 12 000ot. 

Premývanie: Po odstránení supernatantu laboratórnou vákuovou odsávačkou sme pelet 

obsahujúci mRNA 2-krát premyli. Pridali sme k nemu 600µl 75% etanolu, jemne vortexovali 

a nechali centrifugovať 2min 8000ot. Pred riedením sme odstránili alkohol. mRNA sme 

rozpustili v 50µl vody a pripravili alikvóty do nových eppendorfiek. 5µl nariedenej vzorky 

sme použili na meranie absorbancie pri 230nm, 260nm a 280nm. Hodnoty absorbancie pri 

260nm sme použili na výpočet koncentrácie vzoriek a ďalej sme vypočítali pomer 260/280 na 

zistenie čistoty vzoriek. 

Reverzná transkripcia: vzorky sme nariedili vo vopred vypočítanom objeme RNase-

free vody tak, aby bol v jednej reakcii použitý 1µg templátu. Po nariedení primerov s vodou 

v pomere 1:1, sme do jednej sady eppendorfiek napipetovali 2µl tejto zmesi. Potom sme 

pridali 3µl nariedenej vzorky do výsledného objemu 5µl a dôsledne premiešali. Skúmavky 

sme nechali v cykléri inkubovať 5min pri 70°C. Následne sme ich ihneď schladili na ľade po 

dobu 5min a centrifugovali 15s. Vzorky sme nechali na ľade, pokiaľ sme pripravili 

MasterMix na reverznú transkripciu. Do druhej sady skúmaviek sme napipetovali 15µl 

MasterMixu. K tomu sme potom pridali 5µl vzorky s primermi. Inkubovali sme ich v cykléry 

5min pri teplote 25°C, potom 60min pri 42°C a napokon na 15min pri 70°C. 

Real time PCR: najskôr sme si pripravili MasterMix (MiniScript SYBR Green PCR 

Kit, Qiagen, Nemecko), ktorý sme rozpipetovali do jamiek po 14µl. Potom sme pridali 6µl 

nariedenej vzorky a pipetovaním dôsledne premiešali. Do negatívnej kontroly sme namiesto 

vzorky pridali 6µl vody. Platničku sme centrifugovali po dobu 1min a uložili do cykléra 

s nastaveným programom (Tab. 2.). 

Štatistické vyhodnotenie: Rozdiely génovej expresie sme analyzovali t-testom.  
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Tab. 1. Charakterizácia pacientov – zaradenie pacientov na základe klino-patologických vlastností choroby.  
TNM klasifikačný systém: T určuje hĺbku steny čreva/konečníka, do ktorej primárny tumor prerástol. N popisuje 

stupeň rozšírenia do priľahlých lymfatických uzlov a písmeno M informuje o prítomnosti metastáz v iných 
orgánoch. Pre T, N a M v kombinácií s číslami platí, že čím je číslo väčšie, tým horší je stupeň choroby. Grading 

(G) popisuje stupeň diferenciácie buniek nádoru. Čím vyššie číslo, tým menej sú bunky diferencované.  
 

 pohlavie 
TNM 

klasifikácia 
klinické 
štádium grading vek 

1 žena T1N0M0 I G1 79 
2 muž T1N0M0 I G1 67 
3 muž T2N0M0 I G2 81 
4 muž T3N0M0 IIA G1 78 
5 muž T3N0M0 IIA G1 69 
6 muž T3N0M0 IIA G2 61 
7 muž T3N0M0 IIA G2 75 
8 žena T3N0M0 IIA G2 86 
9 muž T3N0M0 IIA G2 82 

10 muž T3N0M0 IIA G2 74 
11 muž T3N0M0 IIA G2 56 
12 muž T3N0M0 IIA G2 79 
13 žena T3N1aM0 IIIB G2 66 
14 muž T3N1aM0 IIIB G2 47 
15 žena T3N1bM0 IIIB G2 50 
16 žena T3N2aM0 IIIB G2 86 
17 žena T3N2bM0 IIIC G2 66 
18 muž T3N2bM1a IVA G2 68 
19 muž T3N2bM1b IVB G2 67 
20 žena T4aN1bM0 IIIB G2 74 
21 muž T4aN1aM1a IVA G2 61 
22 žena T3N2aM0 IIIB G2-3 74 
23 žena T3N2bM1b IVB G2-3 70 

 
Tab. 2. Real-time PCR program 

 
 aktivácia 95°C 15 min 

50x 
denaturácia 94°C 15 s 

anelácia 49°C 30 s 
extenzia 72°C 30 s 

 holding 72°C 2 min 
 melting 95°C 15 s 
   60°C 1 min 
   95°C 15 s 

 

Výsledky a diskusia 

Naše výsledky ukázali, že v tkanive ľudského kolorektálneho karcinómu dochádza 
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k deregulácii hodinového génu hper2, čo sa zhoduje s predchádzajúcimi štúdiami [4, 5, 7, 8]. 

Expresiu hper2 sme analyzovali vo vzťahu s pohlavím, vekom a ďalšími klino-patologickými 

vlastnosťami choroby. Signifikantné rozdiely v expresii hper2 sme pozorovali medzi 

skupinou pacientov mladších ako 70 rokov a skupinou pacientov starých 70 rokov a viac. 

Mladší pacienti vykazovali signifikantne nižší pomer hladín hper2 nádorové tkanivo:distálne 

priľahké tkanivo (c/d) ako starší pacienti (p<0,05). Tieto výsledky súhlasia s výsledkami tímu 

Wang a kol. [5], ktorí zaznamenali zníženú expresiu hper2 v nádorovom tkanive u 100% ľudí 

mladších ako 50 rokov, avšak u ľudí nad 50 rokov bola expresia tohto génu znížená iba u 53% 

pacientov. Tieto zmeny sme však nezaznamenali pri porovnaní expresie per2 v proximálnom 

tkanive vs. nádorovom tkanive. 

 

Záver 

Naše výsledky implikujú od veku závislé zmeny v expresii per2 v tkanive 

kolorektáneho karcinómu v porovnaní s priľahlým distálnym tkanivom. Tieto zmeny neboli 

pozorované v pomere nádorové tkanivo vs. proximálne tkanivo, čo potvrdzuje komplexnosť 

zmien, ktoré pri kolorektálnom tkanive nastávajú. 
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Abstract 
Influence of silicon on morphogenesis of the maize roots cultivated  in vitro. 
In our experiment we described the influence of different silicon (Si) concentrations on the young maize 

(Zea mays L.) plants morphogenesis focusing on the root development. Plants were cultivated under in vitro 
conditions for 7 or 14-days on solid MS media. Silicon was added in the form of sodium silicate solution (SiO2 

. 
NaOH) (1 mM; 2.5 mM or 5 mM Si). Silicon in 2.5 mM and 5 mM Si treatment influenced the lenght of the 
seminal roots negatively in comparison with control roots (7-days cultivation). Treatments with higher Si 
concentrations (2.5 a 5 mM Si) achieved accelerated development of root apoplasmic barriers and ligning 
deposition into vascular elements of roots.  
 

Keywords: apoplasmic barriers; endodermis; silicon; maize; lignification. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vo vedeckej literatúre sa Si opisuje ako prvok pôsobiaci na vývin rastlín priaznivo [1, 

2]; zvlášť dobre rozpracovaná je kapitola opisujúca jeho pozitívne pôsobenie pri 

prebiehajúcom strese, a to ako abiotického, tak biotického pôvodu. Napriek množiacim sa 

dôkazom o jeho prospešnosti či snáď aj nevyhnutnosti, nebol mu doposiaľ všeobecne 

priznaný status esenciality pre vyššie rastliny. Takmer všetky rastlinné druhy majú schopnosť 

hromadiť ho vo svojich pletivách, no medzi najvýraznejšie akumulátory patria zástupcovia 

tráv – Poaceae [3], kde jeho koncentrácie dosahujú hodnoty prítomných makroelementov. 

Miestom jeho uloženia sú často bunkové steny endodermy koreňa [4]. V nadzemných častiach 

rastliny sa môže vytvoriť asi 2,5 µm hrubá kutikulárno-kremičitá dvojvrstva alebo tu môžu 

vzniknúť kremičitanové bunky a kremičitanové telieska [5]. Príjem látok z pôdy do rastliny, 

a teda aj príjem nami študovaného prvku, sa kontroluje pomocou tzv. apoplazmických bariér, 

ktoré sa vytvárajú predovšetkým v endoderme, prípadne aj v exoderme koreňa [5, 6]. Ich 

vývin zahŕňa formovanie Casparyho pásikov [6], ukladanie lamelárneho suberínu [7] a 

napokon hrubnutie bunkových stien a tvorbu tzv. terciálnych bunkových stien [8]. Existujú 

dôkazy o modifikácii vývinu bariér v rastlinách vystavených stresu v zmysle posunu 

jednotlivých etáp bližšie alebo ďalej od koreňového apexu [9, 10, 11, 12, 13]. Okrem toho je 
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to aj akcelerácia lignifikácie elementov metaxylému, ktorá poukazuje na isté obranné 

mechanizmy koreňa v stresových podmienkach. Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť, do akej 

miery samotný Si pridávaný v rôznych koncentráciách ovplyvňuje vývin mladých rastlín 

kukurice, nakoľko pozornosť sa mu v literatúre venuje väčšinou len v spojitosti 

s prebiehajúcim stresom. Uvedené sme vyhodnotili na základe produkčných parametrov, resp. 

vývinu koreňa na anatomickej úrovni (apoplazmické bariéry a lignifikácia skorých 

a neskorých elementov metaxylému). 

 

Materiál a metódy 

 V experimente sme použili zrná kukurice siatej (Zea mays L.), hybrid Novania 

(Sempol, spol. s. r. o., Bratislava), ktoré sme pestovali v podmienkach in vitro po dobu 7 

alebo 14 dní na agarom spevnených modifikovaných MS médiách (pH 5,8) [14] (Duchefa, 

Biochemie). Kremík, vo forme vodného skla (SiO2.NaOH, Sigma), sme pridali 

v nasledovných koncentráciách: 1mM,  2,5 mM a 5 mM. Takto pripravené médiá sme 

autoklávovali 20  min pri tlaku 100 kPa. Na sledovanie ukladania lamelárneho suberínu do 

bunkových stien vybraných pletív koreňa sme na ručné rezy pôsobili 0,02 % roztokom Fluorol 

Yellow 088 (Sigma) rozpustenom v 80 % kyseline mliečnej po dobu 30 min v tme. Rezy sme 

následne 3x premyli v destilovanej H2O a nakoniec sme pridali 0,1 % FeCl3  v 50 % glycerole. 

Na sledovanie lignifikácie bunkových stien sme rezy farbili v 2 % roztoku fluoroglucinolu 

rozpustenom v etanole, ktorý sme nechali pôsobiť 2 minúty a následne sme pridali 25 % HCl 

a prikryli krycím sklíčkom. Na sledovanie suberinizácie a lignifikácie bunkových stien sme 

použili mikroskop Zeiss Axioscope 2 plus (Zeiss, Nemecko). Pri fluorescencii sme využili 

sadu filtrov Zeiss 25 (excitačný filter TBP 400 + 495 + 570 nm, rozdeľovač lúča TFT 410 + 

505 + 585 nm, emisný filter TBP 460 + 530 + 610 nm). Namerané hodnoty sme štatisticky a 

graficky vyhodnotili v programe Excel (MS Office) a pomocou štatistického programu 

STATGRAPHICS Centurion XV. Výsledky sme vyhodnotili analýzou rozptylu (ANOVA) 

a priemery následne porovnávali pomocou LSD (least significant difference) testu na hladine 

preukaznosti 5 %.  

 

Výsledky a diskusia 

Korene variantov 2,5 a 5 mM Si vykazovali znížený rast v porovnaní s kontrolou v 7-

dňových rastlinách, pričom rozdiel mezdi 2,5 a 5 Si sme v tomto dni kultivácie nepozorovali. 

Najvýraznejší pokles dĺžky seminálneho koreňa sme zaznamenali vo variante 5 Si pri 14-
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dňových rastlinách, a to ako v porovnaní s kontrolou, tak s 1 Si a 2,5 Si variantom, čo 

poukazuje na prehlbujúci sa negatívny vplyv zvolenej kultivácie s najvyššou koncentráciou Si, 

s časom. (obr. 1). Doposiaľ málo autorov opísalo vplyv samotného Si na rast a vývin rastliny. 

Na rastlinách kukurice sa napr. dokázalo že optimálna koncentrácia Si, ktorá má pre rastliny 

vystavené stresu najlepší efekt je okolo 1 mM Si [15]; v našej štúdii sme vo variante 1 mM Si 

nepozorovali zmenu rastu koreňa oproti kontrole. Naopak, vysoká koncentrácia Si, ktorú 

použili autori inej štúdie [11], spôsobila nárast dĺžky koreňa mladých rastlín, čo 

nekorešponduje s našimi výsledkami. Možné vysvetlenie sa však ponúka s prihliadnutím na 

odlišný spôsob kultivácie, ktorá bola v predmetnej štúdii prevádzaná v hydropónii. 
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Obr. 1. Dĺžka seminálneho koreňa 7 a v 14-dňových rastlinách v jednotlivých variantoch (kontrola; 1 mM 
Si; 2,5 mM Si a 5 mM Si). Výška stĺpca je priemer 20 meraní v troch opakovaniach ± SE. Rozličné písmená 

znamenajú štatisticky preukazny rozdiel na hladine preukaznosti 5%.  
  
V koreňoch 7 a 14-dňových rastlín sme pozorovali ukladanie lignínu do bunkových 

stien skorých a neskorých metaxylémov bližšie k apexu vo variantoch 2,5 s 5 Si v porovnaní 

s kontrolou a 1 Si variantom, pričom pri predĺženej kultivácii bol tento efekt opäť výraznejší. 

Najskorší začiatok lignifikácie skorých metaxylémov, už v 10 % od apexu, bol vo variantoch 

2,5 a 5 Si v 7-dňových a v 2,5 Si variante 14-dňových koreňov. Výrazne urýchlené bolo 

ukončenie lignifikácie neskorých metaxylémov 2,5 a 5 Si variantu oproti kontrole v 14-

dňových koreňoch (obr. 2.). Autori [16] pozorovali vplyv koncentrácie 1,78 mM Si na 

urýchlenie ukladania lignínu do bunkových stien cievnych elementov v ryži (Oryza sativa L.). 

Rastliny kultivovali v hydropónii po dobu 7 dní. Naopak, v ďalších štúdiách autori [18 – 19] 

nepozorovali vplyv zvýšenej koncentrácie Si (vo variante 5 mM Si) v porovnaní s kontrolou, 

na urýchlenie lignifikácie cievnych elementov v koreni kukurice, čo nekorešponduje s našimi 

výsledkami. Možným vysvetlením uvedených rozdielov môže byť iná doba a spôsob 

kultivácie rastlín. Skoršie ukončenie lignifikácie elementov xylému v Si variantoch by mohlo 

poukazovať na istý typ stresovej odpovede koreňov, čo by naznačovalo, že aj samotná 

prítomnosť neadekvátnych koncentrácií Si pôsobí na rastliny stresujúco. 
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Obr. 2.Ukladanie lignínu v bunkových stenách skorého (SM) a neskorého metaxylému (NM) 
v seminálnych koreňoch kukurice, 7 a 14-dňových rastlín v jednotlivých variantoch. Prerušované čiary 

reprezentujú začiatok, plné čiary ukončenú lignifikáciu. 
 

 Zmeny vo vývine suberínovej lamely exo a endodermy boli v prípade Si variantov 7-

dňových rastlín v porovnaní s kontrolou nevýrazné, so zvyšujúcou sa koncentráciou Si 

dochádzalo k negatívnemu posunu ukončenia vývinu suberínovej lamely endodermy. Miernu 

akceleráciu sme zaznamenali v 2,4 a 5 Si variante len v prípade exodermy (obr. 3). 

Najvýraznejší posun tvorby suberínovej lamely v exoderme k apexu bol vo variante 2,5 a  5 Si 

v 14-dňových rastlinách v porovnaní s ostatnými variantmi. V 14-dňových rastlinách sme 

pozorovali tiež urýchlenú suberinizáciu endodermy, najmä vo variante 2,5 a 5 Si spôsobenú 

dlhším vplyvom vysokej koncentrácie Si. V koreňoch rastlín, na ktoré vplýva určitý typ stresu 

sa zvyčajne urýchľuje tvorba apoplazmických bariér v exoderme a endoderme koreňa [11, 19, 

20].  

 
 

Obr. 3. Ukladanie suberínu v bunkových stenách exodermy (EX) a endodermy (EN) seminálneho 
koreňa kukurice, 7 a 14-dňových rastlín v jednotlivých variantoch. Prerušované čiary reprezentujú začiatok, 

plné čiary dokončenú suberínovú lamelu. 
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Záver 

 V našom experimente sme potvrdili, že rozličné koncentrácie Si pridané do 

kultivačného média in vitro pestovaných rastlín majú rozličný efekt na vývin koreňa kukurice. 

Zatiaľ čo 1 mM Si nemal na sledované parametre v porovnaní s kontrolou výrazný vplyv, so 

zvyšujúcou sa koncentráciou sme pozorovali isté zmeny naznačujúce možný stres v rastline. 

Naznačil to znížený rast seminálneho koreňa, ako aj akcelerácia lignifikácie elementov 

xylému a vývinu apoplazmických bariér vo variantoch 2,5 a 5 Si, pričom tieto efekty sa 

zvýraznili s predĺženou dobou kultivácie. 
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Abstract  
Changes in the communities of the Violion caninae on the basis recent and historical phytosociological 
relevés 

 This study deals about changes in the semi-natural grassland communities of the Violion caninae in the 
Poľana Mts. Changes in development and successional stages were focused on the phytosociological relevés 
recorded 20 years ago and in the 2015. For evaluating of studied dataset was used detrended analyses of 
variance. Our results indicates that the abandoned localities without management regimes have higher abundance 
of expansive species, whose inhibit typical pastures species. Communities with active management regimes are 
most species rich.  
 

Keywords: management treatments; resampling; species richness; Violion caninae. 
  

Úvod a formulácia cieľa 

Poloprírodné trávne porasty sú dôležitým štrukturálnym prvkom v krajinnej štruktúre 

Európy, charakterizované ako druhovo bohaté lúky a pasienky [1]. V poľnohospodárskych 

regiónoch Európy sa využívanie krajiny podstatne menilo v priebehu posledných sto rokov. 

Lúčne porasty boli ovplyvňované ľudskou činnosťov, prihnojované a pasené hovädzím 

dobytkom, ovcami, prípadne koňmi. Intenzifikácia poľnohospodárstva a na druhej strane 

opúšťanie tračičného obhospodarovania pasienkov a lúčnych porastov, v posledných rokoch 

mali za dôsledok pokles druhového bohatstva, nástup sukcesných procesov a v konečnom 

dôsledku výrazný pokles druhovo bohatých poloprirodzených trávnych spoločenstiev. 

Travinno-bylinné fytocenózy obhospodarované tradičným spôsobom, či už pastvou alebo 

kosením v kombinácii s pasením sú vzácne z hľadiska udržiavania vysokej druhovej 

diverzity, ale taktiež sa dajú považovať za kultúrne a historické dedičstvo.  

V rámci nášho výskumu sa venujeme psicovým pasienkomvým spoločenstvám zo 

zväzu Violion caninae. V minulosti boli na Slovensku relatívne rozšírené, o čom svedčí 

bohatý fytocenologický materiál. Avšak zmeny v poľnohospodársve v minulom storočí mali 

za dôsledok, že tieto druhovo bohaté spoločenstvá podľahli sukcesii, prípadne mnohé z nich 

boli intenzifikované alebo zastavané a zničené. Z tohto dôvodu sú tieto fytocenózy v našej 

krajine pomerne vzácne a považujeme za dôležité študovať ich aktuálny stav, vývoj a možné 

spôsoby obnovy pre zachovanie týchto spoločenstiev.  
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Cieľom našej štúdie je porovnanie recentných a historických fytocenóz zväzu Violion 

caninae, porovnanie aktuálnych manažmentových opatrení s tými v minulosti, opísať trend 

vývoja a sukcesných procesov v študovaných spoločenstvách prostrednícvom opakovaných 

fytocenologických zápisov. 

Materiál a metódy 

Predkladaná štúdia vychádza zo 70 fytocenologických zápisov z územia Chránenej 

krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana (CHKO-BR Poľana). Historických zápisov 

z obdobia rokov 1996–1998 je 35, druhú polovicu tvoria recentné zápisy z vegetačnej sezóny 

2015. Pri výbere historických zápisov sme sa snažili vybrať lokality rovnomerne z celého 

územia CHKO, kde bol v minulosti zaznamenaný zväz Violion caninae. Zápisy sme získali 

z Centrálnej databázy fytocenologických zápisov Slovenska (http://ibot.sav.sk/cdf/). Každý 

bol identifikovaný elektronickým expertným systémom na identifikáciu syntaxónov [2]. 

Recentné zápisy sme sa snažili umiestniť s čo najvyššou presnosťou na základe GPS-

súradníc, ktoré boli v historických zápisoch zaznamenané odčítaním z máp (mierka 1:10 000, 

Google Earth), taktiež na základe priamej konzultácie s autormi pôvodných zápisov a opisov 

habitatu a lokality, keďže nešlo o premanentné trvalé plochy, ale o tzv. „semi-permanent 

plots“.  

Fytocenologické zápisy boli získané 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 boli uložené v databázovom programe TURBOVEG [5], následne exportované do 

programu JUICE [6] na ďalšie spracovanie. 

Ordináciu sme robili v programe CANOCO 4.5 [7]. Na otestovanie homogenity dát 

sme použili nepriamiu gradientovú analýzu zbavenú trendu – DCA (detrended 

correspondence analysis). Dĺžkový gradient vypočítaný pri DCA mal mierne vyššiu hodnotu 

ako 4, čo svedčí o vysokej heterogenite dát, preto sme pri nasledujúcich analýzach použili 

nepriame gradientové analýzy pre unimodálne modely, teda DCA analýzu[8, 9]. Kvôli lepšej 

interpretácii ordinačného grafu sme ako doplnkové premenné (Supplementary data) použili 

nevážené priemery Ellenbergových indikačných hodnôt [10] a počet druhov v zápise. Rozdiel 

priemerných indikačných hodnôt medzi historickými a recentnými fytocenologickými 

zápismi sme testovali pomocou t-testu na hladine významnosti p < 0,05. 

Názvy taxónov sme zjednotili podľa zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska [11]. 

Syntaxonomické názvoslovie uvádzame podľa [12].  
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Výsledky a diskusia 

Nami študované spoločenstvá na území CHKO – BR Poľana boli na základe 

elektornického expertného systému na indentifikáciu syntaxónov travinno-bylinnej vegetácie 

Slovenska [2] priradené do zväzov Violion caninae (67 zápisov – 35 historických z obdobia 

rokov 1996 až 1998, 32 recentných zápisov z roku 2015) a Arrhenatherion elatioris (3 

recentné zápisy z roku 2015).  

Ordinačný graf nepriamej gradientovej analýzy DCA (obr. 1) zobrazuje distribúciu 

zápisov a druhov v dvojrozmernom ordinačnom priestore, kde prvá os vysvetľuje 45,4 % 

variability a druhá os 23,5 % variability. Zápisy sme rozdelili do dvoch skupín na základe 

času, kedy boli zaznamenané – na recentné a historické. Do grafu sme pre lešiu interpretáciu 

premietli ako doplnkové premenné (Supplementary data) Ellenbergove indikačné hodnoty 

a počet druhov v zápise.  

Z grafu (obr. 1) môžeme vidieť, že skupina recentných a historických 

fytocenologických zápisov sa od seba zreteľne neodelila a zápisy sú v ordinačnom priestore 

distribuované viacmenej rovnomerne. Vplyv na rozmiestnenie zápisov v grafe majú zrejme 

environmentálne a mikroklimatické pomery na stanovištiach. Skutočnosť, že spoločentvá 

zväzu Violion caninae sú druhovo stredne bohaté až bohaté fytocenózy vyskytujúce sa skôr na 

suchších stanovištiach [13], potvrdzuje aj negatívna korelácia faktorov vlhkosti a druhového 

bohatsva, ktoré najviac reflektujú rozmiestnenie zápisov a druhov v grafe. Fytocenologické 

zápisy pozitívne korelujúce s faktorom vlhkosti predstavujú stanovištia, kde sme zaznamenali 

spoločenstvá v sukcesne pokročilom štádiu, kde bolo upustené od pravidelného 

manažmentového režimu. Vo fytocenózach, kde sa opustí pravidelné obhospodarovanie, sa 

postupne začínajú šíriť expanzívne druhy tráv a dreviny, čím sa menia environmentálne 

podmienky v prospech vlhko- a tieňomilných taxónov. My sme z takýchto druhov 

zaznamenali expanzívne druhy tráv ako Avenula adsurgens, Brachypodium pinnatum, 

Calamagrostis arundinacea a C. epigejos, z ďalších druhov napr. Aegopodium podagraria, 

Asarum europaeum, Rosa canina a Viola reichenbachiana. Spomínané expanzívne druhy tráv 

vytláčajú pôvodné pasienkové druhy. S faktorom vlhkosti pozitívne koreluje faktor obsahu 

živín v pôde čo priamo súvisí so šírením sukcesne silnejších druhov tráv do porastov. 

Zvýšením vlhkosti sa zvyšuje rýchlosť rozkladu a stúpa množstvo živín a dusíka v pôde, čo je 

ďalší negatívne pôsobiaci faktor na charakteristické druhy zväzu Violion caninae, ktoré sú 

viazané na chudobné a kyslé pôdy.  
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Obr. 1. Rozmiestnenie druhov a zápisov v ordinačnom priestore na základe nepriamej gradientovej 
analýzy (DCA), ako doplnkové premenné boli použité Ellenbergove indikačné hodnoty a druhové bohatstvo 

jednotlivých zápisov. Zobrazené sú druhy s váhou „Species fit range“: 3 – 100%. Kumulatívne percento 
vysvetlenej druhovej variability na 1. osi: 45,4 %; na 2. osi: 23,5 %. Názvy druhov v ordinačnom grafe sú 

tvorené prvými štyrmi písmenami rodového a tromi druhového mena. 
 

Druhovo bohatšie zápisy boli väčšinou zaznamenané v období rokov 1996–1998. 

Prevahu historických zápisov s vyšším druhovým bohatsvom je možné vysvetliť, že 

v minulosti bolo viac lokalít aktívne obhospodarovaných a pasených, prípadne opustenie od 

manažmentu bolo len krátkodobé a  sukcesné procesy v týchto spoločenstvách boli len 

v iniciálnom štádiu, kedy druhové bohatsvo a diverzita sa na krátke obdobie nezmení resp. 

môže aj vzrásť, kým sukcesne silnejšie druhy prevládnu nad pôvodným vegetačným zložením 

[14]. Recentné zápisy pozitívne korelujúce s počtom druhov v zápise, sú často stále spásané 

a obhospodarované. Nami zaznamenané zápisy z roku 2015, ktoré sú s nimi v pozitívnej 

korelácii, sú fytocenózy s aktívnym manažmentom, ktoré si zachovali druhovú bohatosť. 

Môžeme ich charakterizovať ako typické pasienkové porasty so zastúpením konštatných 

druhov pre spoločenstvá zväzu Violion caninae [13]. Manažmentovými opatreniami na týchto 

stanovištiach je extenzívna pastva najmä hovädzieho dobytka – na Javorinke, Majerovej, 
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Úplaze a oviec na Príslopoch. Taktiež sme na lokalitách často videli vypílené smreky 

a borievky, ktoré podľa slov miestnych pastierov alebo lesníkov boli vyťažené za účelom 

revitalizácie pasienku a výroby drevoštiepky. 

 

Záver 

Napriek tomu, že historické a recentné zápisy v ordinačnom priestore nie sú zreteľne 

oddelené a ani rozdiely v ich priemerných Ellenbergových indikačných hodnotách neboli 

signifinatné, môžeme tvrdiť, že istý trend je už na základe 35 opakovaných zápisov 

pozorovateľný. Predpokladáme, že po zmapovaní viacerých lokalít, a zaznamenaní ďalších 

fytocenologických zápisov zo študovaného územia budeme môcť lepšie identifikovať 

a definovať zmeny v študovaných spoločenstvách a poukázať na trend ich vývoja na 

Slovensku.  

Na základe prezentovaných výsledkov môžeme vidieť, že vývoj spoločenstiev zväzu 

Violion caninae, ktoré boli študované na základe opakovaných fytocenologických zápisov po 

približne 20 rokoch v pohorí Poľana, závisí od intenzity obhospodarovania. Vo fytocenózach, 

ktoré neboli pravidelne obhospodarované je možné sledovať pokles druhového bohatstva 

a nástup expanzívnych druhov tráv a druhov indikujúcich sukcesiu ako napríklad Avenula 

adsurgens, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigejos a Rosa canina na úkor 

pasienkových druhov ako Anthoxanthum odoratum, Dianthus deltoides, Euphrasia 

rostkoviana, Leucantheum vulgare, Leonthodon hispidus, Thymus pulegioides. 
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Abstract 
 The effect of Zn2+ and temperature on solubility and activity of alcohol dehydrogenase 

produced in Escherichia coli 
Oxidoreductases catalyse a myriad of chemo-, stereo-, and regioselective reactions, and currently are 

used for the production of a variety of pharmaceutical and chemical products. Oxidoreductases are generally 
employed in fermentation-based processes, or for whole cell biotransformations. These enzymes belong to 
alcohol dehydrogenase (ADH) family, which is potentially useful for producing optically active alcohols under 
physiological conditions. Heterologous protein expression is one of the main tools for the productions of 
enzymes. Recombinant proteins expressed in E. coli often face with solubility problems. In many cases proteins 
are deposited in cells as insoluble inclusion bodies. The key parameters affecting solubility of our enzyme during 
expression was cultivation temperature and the presence of various concentrations of zinc solution. We 
determined the activity of cell lysates. We examined the effect of zinc on the level of expression ADH.  

 
Keywords: alcohol dehydrogenase; Escherichia coli; protein expression; green note; zinc; solubility 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 „Green note“ aldehydy a alkoholy (C-6 a C-9) sú vysokohodnotné molekuly široko 

využívané v priemysle na výrobu vonných látok. Prírodné zložky získavame z rastlín, kde sú 

prítomné v nízkych koncentráciách. V rastlinách sú tieto „green note“ zložky produkované 

kaskádou enzymatických reakcií: lipooxygenáza premieňa polynenasýtené mastné kyseliny 

(kyselina linolová a linolénová) na peroxidy mastných kyselín ktoré sú štiepené 

hydroperoxidlyázou na aldehydy. Aldehydy môžu byť ďalej redukované na alkoholy pomocou 

alkoholdehydrogenázy (ADH) [1]. 

Najvýhodnejším enzýmom zo skupiny oxidoreduktáz je ADH , ktorá v prítomnosti 

kofaktorov NADH/NAD+ katalyzuje konverziu C6-aldehydov a C6-alkoholov. V in vitro 

podmienkach bola úspešne použitá na redukciu trans-2-hexenalu na trans-2-hexenol ADH zo 

Saccharomyces cerevisiae. ADH tak ako väčšina enzýmov zo skupiny oxidoreduktáz je 

závislá na nikotínamidových kofaktoroch β-1,4- nikotínamid adeníndinukleotid (NADH) 
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alebo β-1,4-nikotínamid adeníndinukleotod fosfát (NADPH) [2].  

Cieľom tejto práce bola produkcia ADH v bunkách E. coli baničkovou expresiou 

a vplyv chloridu zinočnatého (0,01 mM, 0,05 mM, 0,1 mM) i teploty na hladinu expresie. 

Expresné systémy boli vytvorené na našom pracovisku v minulosti a zhrnutie týchto postupov 

sa nachádza v publikácii [3]. 

 

Materiál a metódy 

Plazmid a kmene E. coli použité v tejto práci sú zhrnuté v Tab. 1 a Tab. 2. 

 
Tab. 1. Kmeň použitý v tejto práci 

 
Kmeň Genotyp Zdroj 

BL 21 (DE3) fhuA2 [lon] ompT gal (λ DE3) [dcm] ∆hsdS 
λ DE3 = λ sBamHIo ∆EcoRI-B 

int::(lacI::PlacUV5::T7 gene1) i21 ∆nin5 

Novagen 

 
Tab. 2. Plazmid použitý v tejto práci 

 
Plazmid  Zdroj 

pRSFDuet-ADH  Utekal (2014) 

 
Kultivačné médium: Počas všetkých krokov a vo všetkých typoch kultivácii sme 

používali LB médium (10g/l enzymatický kvasničný hydrolyzát, 5g/l kvasničný autolyzát, 5g/l 

NaCl) doplnené o glukózu a príslušné antibiotikum.  

Baničková expresia: Bunky z nočnej kultúry (20 ml LB média, 50 μg/ml kanamycín, 

0,1% glukóza) sme preočkovali do 50 ml LB média s obsahom 0,1% glukózy. Jednotlivé 

expresie sme vykonávali pri rôznych koncentráciách zinku (0,01 mM ZnCl2, 0,05 mM ZnCl2 

a 0,1 mM ZnCl2). Expresiu rekombinantného enzýmu sme indukovali pridaním IPTG do 

výslednej koncentrácie 1 mM, keď kultúra dosiahla OD600 = 0,5-0,7. Každú hodinu sme 

odoberali vzorky buniek. Expresiu sme vykonávali pri 20°C, 28°C a 37°C pre porovnanie 

vplyvu kultivačných podmienok na hladinu expresie. Indukovanú kultúru sme následne 

kultivovali 6h pri teplotách 28°C a 37°C. Pri 20°C sme bunky kultivovali 24h od indukcie.  

Bunkovú kultúru sme potom scentrifugovali a bunkové pelety použili v nasledovných 

analýzach a procesoch. 

Stanovenie solubility: Podiel solubilnej frakcie enzýmu oproti enzýmu v inklúznych 

telieskach sme stanovili rozbitím buniek sonikáciou (Bandelin, sonda KE 76), oddelením 
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rozpustnej od nerozpustnej frakcie centrifugáciou a následnou analýzou pomocou SDS-

PAGE. 

SDS polyakrylamidová elektroforéza (SDS-PAGE): Analýzu expresie, distribúcie 

ADH pomocou 12% SDS polyakrylamidovej gélovej elektroforézy sme robili podľa 

Laemmliho [4]. 

 

Výsledky a diskusia 

SDS-PAGE analýza expresie ADH v E. coli BL21(DE3) pri teplote 37°C je na Obr. 1 – 2. 
 

 
Obr. 1. a)  Expresia ADH v BL21(DE3) bez ZnCl2 pri teplote 37°C a analýza distribúcie produktu. Mwm-

štandard proteínových hmotností; 1 - neindukovaná vzorka;  2 – indukovaná po 6 hodinách;  3 – nerozpustná 
frakcia po sonikácii buniek; 4 – rozpustná frakcia po sonikácii buniek. b ) Expresia ADH v BL21(DE3) s 0,01 

mM ZnCl2 pri teplote 37°C a analýza distribúcie produktu. Mwm-štandard proteínových hmotností; 1 - 
neindukovaná vzorka;  2 – indukovaná po 6 hodinách;  3 – nerozpustná frakcia po sonikácii buniek; 4 – 

rozpustná frakcia po sonikácii buniek. 
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Obr. 2. a)  Expresia ADH v BL21(DE3) s 0,05 mM ZnCl2 pri teplote 37°C a analýza distribúcie produktu. 

Mwm-štandard proteínových hmotností; 1 - neindukovaná vzorka;  2 – indukovaná po 6 hodinách;  3 – 
nerozpustná frakcia po sonikácii buniek; 4 – rozpustná frakcia po sonikácii buniek. 

b) Expresia ADH v BL21(DE3) s 0,1 mM ZnCl2 pri teplote 37°C a analýza distribúcie produktu. Mwm-
štandard proteínových hmotností; 1 - neindukovaná vzorka;  2 – indukovaná po 6 hodinách;  3 – nerozpustná 

frakcia po sonikácii buniek; 4 – rozpustná frakcia po sonikácii buniek. 
 

 

SDS-PAGE analýza expresie ADH v E. coli BL21(DE3) pri teplote 20°C je na Obr. 3 – 4. 
 

 
Obr. 3. a) Expresia ADH v BL21(DE3bez ZnCl2 pri teplote 20°C a analýza distribúcie produktu. Mwm-
štandard proteínových hmotností; 1 - neindukovaná vzorka;  2 – indukovaná po 6 hodinách; 3 – indukovaná po 

24 hodinách;  4 – nerozpustná frakcia po sonikácii buniek; 5 – rozpustná frakcia po sonikácii buniek. 
b) Expresia ADH v BL21(DE3) s 0,01 mM ZnCl2 pri teplote 20°C a analýza distribúcie produktu. Mwm-
štandard proteínových hmotností; 1 - neindukovaná vzorka;  2 – indukovaná po 6 hodinách; 3 – indukovaná po 

24 hodinách;  4 – nerozpustná frakcia po sonikácii buniek 5 – rozpustná frakcia po sonikácii buniek. 
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Obr. 4. a) Expresia ADH v BL21(DE3) s 0,05 mM ZnCl2 pri teplote 20°C a analýza distribúcie produktu. 

Mwm-štandard proteínových hmotností; 1 - neindukovaná vzorka;  2 – indukovaná po 6 hodinách; 3 – 
indukovaná po 24 hodinách;  4 – nerozpustná frakcia po sonikácii buniek; 5 – rozpustná frakcia po sonikácii 

buniek. 
b) Expresia ADH v BL21(DE3) s 0,1 mM ZnCl2 pri teplote 20°C a analýza distribúcie produktu. Mwm-

štandard proteínových hmotností; 1 - neindukovaná vzorka;  2 – indukovaná po 6 hodinách; 3 – indukovaná po 
24 hodinách;  4 – nerozpustná frakcia po sonikácii buniek; 5 – rozpustná frakcia po sonikácii buniek. 

 
 

 
Obr. 5. Vplyv ZnCl2 na aktivitu ADH po 20°C kultivácii. 

 

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že zníženie teploty pozitívne ovplyvnilo skladanie 

rekombinantných enzýmov počas baničkovej expresie. Počas kultivácie pri 37°C dochádzalo 

k produkcii ADH do inklúznych teliesok a teda k nižšej produkcii solubilnej rekombinantnej 

ADH (Obr. 1 – 2). Znížením kultivačnej teploty na  20°C dochádzalo k vysokej produkcii 
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solubilnej rekombinantnej ADH (Obr. 3 - 4). Pravdepodobne teplota mohla byť jedným 

z dôvodov, prečo ZnCl2 nemal vplyv na hladinu expresie pri 37°C. Naopak pri teplote 20°C je 

zrejmé, že zinok pozitívne vplýval na hladinu expresie. Enzýmovú aktivitu sme merali 

z bunkových lyzátov po sonikácii. Najvyššiu aktivitu sme zaznamenali pri 0,1 mM ZnCl2 

(Obr. 5). Pokračovaním tejto práce bude presné stanovenie aktivity, ktoré umožní porovnať 

vplyv jednotlivých koncentrácií ZnCl2, ako aj teploty na solubilitu a aktivitu ADH.  

 

Záver 

V tejto práci sa nám podarilo vyprodukovať ADH v E. coli v rozpustnej forme. Pri 

teplote 20°C si enzým zachoval rozpustnú formu aj po 24 h od indukcie. Taktiež pri tejto 

teplote bola ADH produkovaná v najväčšom množstve v solubilnej forme, naopak pri 37°C 

bola produkovaná do inklúznych teliesok. Získaný enzým mal najvyššiu enzýmovú aktivitu po 

kultivácii pri 20°C a s obsahom 0,1 mM ZnCl2. 
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Abstract 
Differences in the behavioral phenotype of offspring in Japanese quail selected for high and low egg 

testosterone content. 
Steroid hormones in avian eggs vary according to both genetic and environmental factors mediating 

epigenetic effects on offspring’s phenotype. Selections of Japanese quail for behavioral characteristics 
(fearfulness, social motivation) resulted in correlative differences in the hormonal composition of eggs. In our 
study, we investigated whether selection of Japanese quail for high (HET) and low (LET) egg testosterone 
content affects behavioral phenotype of chicks. We evaluated social behavior, the ability to discriminate between 
familiar and unfamiliar individual and fearfulness of chicks from the LET and HET lines. In the open-field test, 
LET males showed higher locomotor activity and were faster than both HET males and LET females. Moreover, 
LET chicks showed a shorter latency to move than quail from the contrasting line. In the emergence test, HET 
males displayed longer latency to leave the dark compartment than both LET males and HET females. Present 
data show that selection for high egg testosterone content in Japanese quail is related with increased fear-related 
behaviours. 
 

Keywords: yolk testosterone; behavioral phenotype; Japanese quail, selection 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Schopnosť rýchlej adaptácie na prevládajúce podmienky môže predstavovať kľúčový 

faktor pre prežitie organizmu. Z hľadiska rýchlosti adaptácie sú výhodnejšie epigenetické 

zmeny v porovnaní s genetickými zmenami. Jednou z možností spôsobujúcou epigenetické 

zmeny sú maternálne hormóny, ktoré matka deponuje v rôznych koncentráciách do vajca 

s neskorším možným ovplyvnením fenotypu potomstva [1].  

Koncentrácie hormónov deponovaných do vajca závisia okrem iného aj od genotypu 

samice [2, 3]. Genetickú determináciu depozície maternálnych androgénov je možné 

pozorovať v líniách prepelíc japonských divergentne selektovaných na behaviorálny znak. 

Samice z línie selektovanej na nízku sociálnu motiváciu deponovali dva krát menej 

testosterónu (T) do svojich vajec v porovnaní so samicami z kontrastnej línie [4]. Stabilné 

rozdiely v koncentráciách maternálnych hormónov boli zaznamenané aj v líniách prepelíc 

selektovaných na základe výsledkov v teste tonickej imobility, ktorý stanovuje mieru 
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bojazlivosti. Vajcia línie s vysokou mierou bojazlivosti obsahovali nižšie koncentrácie 

progesterónu, androsténdiónu a T v porovnaní s vajcami z opačnej línie [5]. Na našom 

pracovisku bol vytvorený model línií prepelíc japonských, ktoré boli selektované priamo na 

endogénne koncentrácie T vo vajci, pričom boli pozorované stabilné rozdiely aj 

v koncentráciách androsténdiónu a estradiolu. Vajcia z línie s vysokým maternálnym T 

obsahovali vyššie koncentrácie androstendiónu a nižšie hladiny estradiolu v porovnaní 

s vajcami z línie s nízkym maternálnym T [6]. Okrem rozdielov v žĺtkových hormónoch sa 

spomínané línie líšili aj v testoch reprodukčného správania a dominancie, čo poukazuje na 

možné rozdiely v behaviorálnom fenotype dospelých prepelíc [7, 8].  

Cieľom našej práce bola analýza účinku divergentnej selekcie na obsah T vo vajci na 

behaviorálny fenotyp mláďat prepelice japonskej. Sledovali sme rozdiely medzi jedincami 

v sociálnom správaní, v schopnosti rozoznávať medzi známym a neznámy mláďaťom a 

v miere bojazlivosti.   

 

Materiál a metódy 

V našej práci sme použili násadové vajcia ôsmej rodičovskej generácie línií 

selektovaných na vysoký (HET) a nízky (LET) obsah testosterónu vo vajci, zo selekcie 

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

liahní bolo vložených 107 vajec z línie LET a 83 vajec z línie HET. Priemerné koncentrácie 

testosterónu v žĺtku boli 9,24 ± 0,49 pg/mg v LET vajciach a 20,57 ± 1,59 pg/mg v HET 

vajciach. Liahnivosť v LET línii bola 71,02% (76 mláďat) a v línii HET 66,27% (55 mláďat) 

a štatisticky rozdiel sme nezaznamenali. Po vyliahnutí boli prepelice rozdelené do 36 

chovných klietok v trojiciach, podľa príslušnosti k línii, s teplotou 32-37°C, svetelným 

režimom 14 h svetlo a 10 h tma, s neobmedzeným prístupom k vode a krmivu.  

 Behaviorálne testy boli vykonávané vo vedľajšej miestnosti, do ktorej boli mláďatá 

individuálne prenášané v tmavom boxe. Testu sociálnej motivácie a testu diskriminácie medzi 

známym a neznámym mláďaťom bolo podrobené iba 1 mláďa z chovnej klietky (18 mláďat 

na líniu), zatiaľ čo testu otvoreného poľa, tonickej imobility a  testu vynorenia boli podrobené 

všetky mláďatá (54 LET a 51 HET).  

 Test sociálnej motivácie bol vykonaný vo veku 4 dní a prebiehal v testovacom tuneli 

z pletiva (140x30x30 cm). Na oboch koncoch sa nachádzali pletivovou stenou oddelené časti. 

Do prvej časti boli vkladané 2 mláďatá z domácej klietky (blízka zóna), druhá časť zostávala 

prázdna, bez stimulujúcich mláďat (vzdialená zóna). Testovaný jedinec sa vkladal do stredu 
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centrálnej časti. Merali sme pohybovú latenciu, latenciu volania, počet volaní, latenciu 

vkročenia do zóny, čas v každej zóne. Trvanie testu bolo 5 minút [9]. 

 Diskriminácia testovaných mláďat medzi známym a neznámym jedincom bola 

testovaná 5 dní po vyliahnutí. Test prebiehal v drevenom boxe (80x80x80 cm) s klietkou na 

jednej stene, ktorá bola rozdelená na tri časti. V jednej z rohových častí sa nachádzalo mláďa 

pochádzajúce z chovnej klietky testovaného jedinca, v druhej rohovej časti sa nachádzalo 

neznáme mláďa. Pred stimulujúcimi mláďatami sa nachádzali zóny (familiárna a nefamiliárna 

zóna), v ktorých sme merali čas zotrvania testovaného jedinca, latenciu a počet vstupov do 

jednotlivých zón. Ďalej sme zaznamenávali latenciu volania, počet volaní a latenciu pohybu. 

Test trval 5 minút.  
 Test tonickej imobility (TI) bol vykonaný 11 dní po vyliahnutí mláďat. Testovaného 

jedinca sme uložili na chrbát do umelohmotnej kolísky vystlanej bavlnenou látkou. Hlavu 

prepelice sme jemne natiahli zvislo nadol cez okraj podložky a miernym tlakom na hrudník 

obmedzili pohyb tela a tak navodili stav TI. Tlak bol opatrne uvoľnený po 10 s a ak jedinec 

zostal nehybne ležať aspoň 10 s zmerali sme čas trvania TI. Pokiaľ sa nepodarilo indukovať 

stav strnulosti ani na piaty pokus, priradili sme čas tonickej imobility 0 s. Ak mláďa zotrvalo 

v strnulom stave dlhšie ako 5 minút, prerušili sme test a priradili sme danému jedincovi čas 

300 s [10]. V teste sme zaznamenávali počet pokusov potrebných na indukciu tonickej 

imobility a dĺžku jej trvania. 

 Testu otvoreného poľa boli mláďatá podrobené vo veku 17-18 dní. Test prebiehal 

v bielom drevenom boxe (80x80x80 cm). Zaznamenávali sme latenciu pohybu, defekácie, 

volania a výskoku a počet defekácie, volania a výskokov [11]. Prejdená vzdialenosť 

a rýchlosť pohybu bola zaznamenávaná softvérom Ethovision. Samotný test trval 5 minút.  

 Testu vynorenia („emergence test“) sa mláďatá zúčastnili vo veku 23 dní. Drevený 

testovací box (70x27x30 cm) pozostával z dvoch častí. Prvá časť predstavovala uzavretý box 

aj z vrchu, do ktorej bola vkladaná prepelica pred začiatkom testu. Druhá časť predstavovala 

otvorenú časť boxu, pričom medzi prvou a druhou časťou sa nachádzali zdvíhacie dvierka, 

ktoré boli vytiahnuté po minútovej habituácii zvieraťa. Následne bola meraná latencia 

opustenia tmavého boxu [9].  

Získané dáta z behaviorálnych testov nevykazovali normálne rozdelenie v 

Kolmogorovom – Smirnovom teste. Preto sme údaje z testu sociálnej motivácie a testu 

diskriminácie medzi známym a neznámym mláďaťom hodnotili pomocou neparametrických 

testov. Línie sme navzájom porovnávali prostredníctvom Mann-Whitney U testu a rozdiely 

86



v rámci línie sme analyzovali pomocou Wilcoxonovho testu. Dáta z testu TI, testu otvoreného 

poľa a výstupového testu sme logaritmovali a transformované dáta sme hodnotili pomocou 

dvojfaktorovej ANOVA s faktormi línia a pohlavie. Po tejto analýze nasledoval Fischerov 

LSD post hoc test. 

 

Výsledky a diskusia 

V teste sociálnej motivácie sme medzi líniami nezaznamenali rozdiely 

v analyzovaných parametroch. Iné výsledky sme zaznamenali v predchádzajúcom pokuse, 

v ktorom mláďatá z línie HET prejavovali intenzívnejšie sociálne správanie v porovnaní 

s mláďatami z línie LET. Aplikácia exogénneho T pred začiatkom inkubácie priamo do žĺtka 

vajec LET a HET línie viedla k poklesu času stráveného v blízkosti stimulujúcich jedincov 

v línii HET, v línii LET vplyv experimentálne zvýšeného T vo vajciach zaznamenaný nebol. 

Schopnosť diskriminovať medzi známym a neznámym jedincom bola preukázaná v 

oboch líniách, pričom mláďatá strávili signifikantne viac času v blízkosti jedinca, ktorého 

poznali z domácej klietky ako pri neznámom jedincovi (LET: Z= 2,11; p< 0,05; HET: Z= 

2,98; p< 0,01). Navyše mláďatá z línie s vysokým obsahom T vo vajci vstupovali častejšie do 

familiárnej zóny (U= 81,5; p< 0,05) v porovnaní s jedincami z kontrastnej línie. Rozdiely 

medzi líniami neboli pozorované v ostatných sledovaných parametroch.  

V teste tonickej imobility sme nepozorovali efekt línie (F1,94= 0,046; p= 0,831), 

pohlavia (F1,94= 0,006; p= 0,939), a  interakcie medzi líniou a pohlavím (F1,94= 1,538; p= 

0,218) na dĺžku strnulosti (obr. 1A). V počte pokusov potrebných na vyvolanie stavu TI sme 

zaznamenali trend k signifikantnej interakcii medzi líniou a pohlavím (F1,94= 3,332; p= 

0,071). Samce z línie LET mali tendenciu potrebovať menej pokusov potrebných na vyvolanie 

stavu TI v porovnaní so samicami z vlastnej línie (p=0,054) (obr. 1B).  

V teste otvoreného poľa sme zaznamenali interakciu medzi líniou a pohlavím 

v prejdenej vzdialenosti (F1,101= 6,12; p< 0,05) (obr. 2A) a v priemernej rýchlosti v teste 

(F1,101= 6,181; p< 0,05) (obr. 2B). Samce z  LET línie vykazovali vyššiu pohybovú aktivitu 

(p< 0,05) a boli rýchlejšie (p< 0,01) ako HET samce a rovnako aj v porovnaní so samicami z 

vlastnej línie (p< 0,01) (obr. 2B). Samce a samice z HET línie sa nelíšili v prejdenej 

vzdialenosti (p= 0,816) a v rýchlosti v teste (p= 0,91). Mláďatá z LET línie vykazovali kratšiu 

pohybovú latenciu v porovnaní s mláďatami z kontrastnej línie (F1,101= 7,002; p< 0,01) (obr. 

2C). Efekt pohlavia (F1,101= 1,58; p= 0,211) a interakcie medzi líniou a pohlavím (F1,101= 

2,965; p= 0,088) zaznamenaný nebol. Mláďatá z HET línie defekovali viac (F1,101= 11,11; p< 
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0,01) (obr. 1C) a mali tendenciu ku kratšej latencii defekácie (F1,101= 2,781; p= 0,099) (obr. 

1D) v porovnaní s mláďatami z LET línie. Samice v porovnaní so samcami vykazovali trend k 

dlhšej latencii defekácie bez ohľadu na líniu (F1,101= 3,706; p= 0,057). V interakcii medzi 

líniou a pohlavím  ani v ostatných sledovaných parametroch v teste otvoreného poľa sme 

rozdiely nezaznamenali.  

V teste vynorenia sme zistili signifikantnú interakciu medzi líniou a pohlavím 

v latencii opustenia tmavého boxu (F1,101= 6,935; p< 0,01). Samce z línie HET potrebovali 

viac času na opustenie tmavého boxu v porovnaní so samcami z línie LET (p< 0,05), rovnako 

ako so samicami z vlastnej línie (p< 0,01). Samce a samice v línii s nízkym obsahom 

vajcového T sa nelíšili (p= 0,147) (obr. 2D). 

 

    
Obr. 1. Trvanie tonickej imobility (A) a počet pokusov potrebných na vyvolanie stavu tonickej imobility (B) a 

počet defekácie (C) a latencia defekácie (D) v teste otvoreného poľa mláďat z línie selektovanej na nízke (LET = 
54) a vysoké (HET= 51) hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku. Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M.  

 

    
Obr. 2. Prejdená vzdialenosť (A), priemerná rýchlosť (B) a latencia pohybu (C) v teste otvoreného poľa 
a latencia opustenia tmavého boxu (D) v teste vynorenia mláďat z línie selektovanej na nízke (LET = 54) 

a vysoké (HET= 51) hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku. Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. p: *< 
0,05; **< 0,01; ***< 0,001. 

 

Záver 

Získané výsledky preukázali rozdiely v behaviorálnom fenotype mláďat 

pochádzajúcich z línií selektovaných na vysoký a nízky obsah T vo vajci. Znížená pohybová 

aktivita samcov z HET línie v porovnaní s LET samcami v teste otvoreného poľa a dlhšia 

latencia v teste vynorenia poukazuje na vyššiu mieru bojazlivosti. S tým súhlasí aj vyššia 
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defekácia HET v porovnaní s LET prepelicami v teste otvoreného poľa. Naopak divergentná 

selekcia prepelíc na mieru bojazlivosti preukázala negatívny vzťah medzi hladinami 

pohlavných hormónov vo vajci a mierou bojazlivosti [5]. Prepelice z LET a HET línie sa 

nelíšili v sociálnej motivácii a diskriminácii medzi známym a neznámym jedincom. Na druhej 

strane selekcia prepelíc japonských na mieru sociálnej motivácie korelovala s hladinami T vo 

vajci, pretože samice z línie s vysokou sociálnou motiváciou znášali vajcia s dvojnásobným 

množstvom T v porovnaní so samicami z kontrastnej línie [4]. Prezentované dáta 

demonštrujú, že odlišná depozícia T do vajca môže korelovať s behaviorálnym fenotypom. 

Komparatívna analýza s líniami prepelíc selektovanými na konkrétny behaviorálny znak však 

naznačuje, že tento vzťah je oveľa komplexnejší a vyžaduje si podrobnejšie štúdium na úrovni 

genetických a epigenetických mechanizmov.  
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Abstract 
 Recombinant viral vector are widely used as gene transfer vehicles in experimental and therapeutic 
applications. Recently, a series of murine cytomegalovirus (MCMV) based replication competent vectors with 
cloning capacity up to 33 kb were developed in our laboratory. Here, we analyzed the basic vectorological 
features of MCMV-based vectors. First, we examined the efficiency of the gene transfer into variety of cell lines 
derived from different species. Our results showed that MCMV-based viral vectors were able to transduce wide 
range of target cells derived from different species and tissues. To exclude side effects of this vector system, we 
tested the effect of MCMV transduction on cell viability of human and bovine cells using infection of permissive 
mouse cells as control. All in all, this study provided the first evidences in a context of a systemic investigation 
that MCMV vector can serve as useful gene transfer vehicles in cells derived from distant host species. 
 

Keywords: MCMV; viral vector; species specificity; luciferase assay; cell viability assay 

 

Introduction 

Viruses represent highly evolved natural vehicles for the transfer of genetic 

information from one organism to another. Therefore, it is not surprising, that they are in the 

focus of scientific interest as tools for gene therapy and vaccination. Regarding usage 

cytomegaloviruses as vectors, Čičin-Šain et al (2007) showed for the first time that a murine 

cytomegalovirus (MCMV) mutant possessing properties of gene delivery vector can be 

engineered. A recombinant MCMV lacking 31.2 kbp at the left and right ends of the wild type 

(WT) genome, including 32 genes altogether (∆m01-17 +∆m144-158) were constructed and 

used for vaccination. The lack of these genes had no effect on virus replication in vitro and it 

was able to reach comparable titres to WT-MCMV after propagation in permissive cell lines, 

but it was severely attenuated in vivo even in immune-deficient mice. Interestingly, the 

deletion-MCMV induced protection against infection with WT MCMV in susceptible mice. 

Also, it was shown that this MCMV mutant was stable overtime and kept the same restriction 

pattern as its parental BAC after several cell culture passages [1-2].  

In the context of applying MCMV as viral vector for delivering foreign DNA into the 

target cells we focused our study on basic vectorological characteristics of recombinant 
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MCMV vectors. First we constructed recombinant MCMV vector carrying gene for Gaussia 

luciferase (GLuc), which served as reporter of the efficiency of the gene transfer. Then we 

applied a wide range of target cells and examined in which the MCMV vector could deliver 

genes and compare observed efficiency of gene transfer with permissive cell line. We tested 

mouse (permissive cell lines), human, monkey, bovine, pig, bat and chicken fibroblasts and 

epithelial cells. We analysed in more details the efficiency and the side effects of gene transfer 

into human cell lines due to potential future applications.  

 

Material and methods 

 For this study, new recombinant MCMV vectors expressing GLuc and EGFP as 

reporter gene were constructed. We used Flp-recombination [3] to insert required marker into 

MCMV BAC (∆m01-17 +∆m144-158) [2]. As donor plasmids we applied pO6-SVT-GLuc 

plasmid carrying Gaussia luciferase gene (GLuc) and pO6-A5-CMV-GFP carrying enhanced 

green fluorescent protein gene (GFP). The expression of the GLuc was driven by SV40 early 

promoter and the expression of GFP was under the control of the immediate early promoter of 

human CMV. pGPS-FLPe was utilized as helper plasmid for delivering and expressing the 

Flp recombinase in E. coli (DH10B). Recombinant viruses ∆MCMV-GLuc and ∆MCMV-

GFP were reconstituted by transfection of the BAC DNA into MEFs. Then the rescued viruses 

were propagated to high titre inoculums used in the further experiments. 

 

Luciferase assay 

For assaying of GLuc activity we applied the kit BioLux Gaussia Luciferase Assay 

(NEB), which provides substrate reagent for the reaction catalysed by luciferase. The reaction 

leads to generation of a light signal with the wavelength 475 nm that can be measured directly 

by a photodetector. The detectable signal correlates indirectly to the expression levels of the 

GLuc gene which should be proportional to the transgene delivery efficiency of the MCMV 

vector.  

One day before infection we seeded the cells (see Table 1) into 96 well plates at 

density of 30,000 cells per well in 100 µl of 10% DMEM. The cells were infected with 

recombinant ∆MCMV-GLuc at MOI 0.5, 3 and 10 and let uninfected using 100 µl inoculum 

(or medium) per well in technical triplicates.  2 h after infection with centrifugal enhancement 

we removed the inoculum and added 100 µl of 5% DMEM per well and incubated the 

transduced cells at 37 °C. Samples were collected at day 1, 2, 3 and 5 after infection and froze 
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down at -80 °C at least for 24 h before the measurement. For the measurement we added 20 µl 

of each sample to 50 µl luciferin substrate reagent and transferred in a new white Nunclon 96-

well-plate. Within 20-25 min after addition of the first sample the light emission of the 

reaction were measured with the Tecan M200 photometer. All transduction were repeated at 

least three times in technical triplicates.  
 

Table 1. Summary of utilized cell lines 
 

Name Organism/Tissue Reference 
911 Human embryonic kidney epithelia  [4] 
A549 Human lung epithelia ATCC CCL-185 
ARPE-19 Human embryonic kidney epithelia  ATCC CRL-2302 
CV-1 Monkey kidney fibroblast ATCC CCL-70 
DF-1 Chicken embryonic fibroblasts ATCC CRL-12203 
EpoNi Bat kidney epithelia [5] 
HEK 293 Human embryonic kidney epithelia ATCC CRL-1573 
HeLa Human cervix epithelia ATCC CCL-2 
LMH Chicken liver epithelia ATCC CRL-2118 
MDBK Bovine kidney epithelia  ATCC CCL-22 
MDCK Canine kidney epithelia ATCC CCL-34 
NIH 3T3 Mouse embryonic fibroblasts ATCC CRL-1658 
PK-15 Porcine kidney epithelia  ATCC CCL-33 
TCMK Mouse kidney epithelia ATCC CCL-139 
U2OS Human bone epithelia ATCC HTB-96 
 

Cell viability assay 

In this assay we applied calorimetric method for determining the number of viable 

cells to examine potential side-effects of recombinant MCMV vector on cells. We used 

commercial available kit CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay 

(Promega) that contains the MTS tetrazolium compound. The MTS is reduced by cells into 

colored formazan product, which is soluble in medium. This conversion is accomplished by 

NADPH or NADH produced by dehydrogenases in metabolically active cells. The quantity of 

formazan product as measured by absorbance at 490 nm is directly proportional to the number 

of living (metabolically active) cells in culture.  

We performed this assay simultaneously with luciferase assay. After collection of 

supernatant for luciferase measurement at a specific day post infection, we added 100 µl of 

DMEM supplemented with 5 % FCS to the cells and incubated them at 37 °C for 1 h. Then 

we added 20 µl of the reagent and incubated at 37 °C for 2 h. Subsequently, we measured the 

light emission at wavelength 490 nm with Tecan M200 photometer. Endpoint assays were 

done at day 5 post infection after the collection of the last supernatant for luciferase assay.  
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Results and discussion 

We performed a transduction experiment with the luciferase expressing recombinants 

to i.) Test the transduction efficiency of recombinant MCMV vector in different cell lines and 

ii.) Re-examined the species specificity of MCMV. To this end, we infected different cell 

lines (see Table 1) with ∆MCMV-GLuc using different vector dose. The secreted luciferase 

activities (expressed in RLUs) which were measured in the supernatants of the cells which 

were transduced by ∆MCMV-GLuc at five days after infection are depicted in Figure 1. In 

time course experiments on different preselected cell lines we observed a sustained GLuc 

expression between day 3 and five therefore the expression levels at day 5 are most likely 

proportional to the gene transfer efficiency.  

We observed that recombinant MCMV was able to transduce besides permissive cell 

line NIH 3T3, which served as a control, also human cell lines – ARPE-19, A549, 911 and 

HEK 293. In case of HeLa cells, the expression of GLuc was not detectable. Among 

mammalian cell lines we detected moderate expression of GLuc in MDBK, CV-1 and EpoNi. 

The expression level in MDBK was comparable to NIH 3T3. Other mammalian cell lines 

showed little if any of GLuc expression. Non-mammalian cell lines DF-1 and LMH were able 

to produce GLuc, however expression levels were significantly less than in the positive 

control (NIH3T3). These data were confirmed by upon GFP-transduction by ∆MCMV-GFP 

using fluorescent microscopy and FACS for gene expression assays (data not shown). 

Next, we conducted cell viability assay to test side-effect of the virus transduction. Our 

main focus was on human cell lines and MDBK, which showed high transduction level in 

luciferase assay. Figure 2 displayed percentage of metabolic active cells compared to mock 

treated (100%) at day 5 after infection/transduction. TCMK represented the permissive control 

for MCMV infection. Therefore, we found high decrease of loss of cell viability at MOI 3 and 

10 (as expected since MCMV induces a cytotoxic lytic cycle in permissive cells). The same 

effect we also noticed in human cell line 911, when the high MOI had significant side-effect 

on viability of cells. However, besides 293, we did not observed any evident decrease in cell 

viability in other cell lines even not in the highest MOI. We also checked the genome 

replication for MCMV vectors as potential sign for lytic cycle initiation in a selected set of 

target cell lines to back up the cell viability results (data not shown). 

Results of transduction efficiency assay compared with cell viability assay showed, 

that MCMV based viral vectors were able to transduce different human and bovine cell lines 

without decreasing of cell viability. 
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Fig. 1. Expression of GLuc after infection by ∆MCMV-GLuc in different MOI. 
Results present expression level of GLuc in relative light unit (RLU) at day 5 after infection. 

 

 

 
 

Fig. 2. Cell viability after infection by ∆MCMV-GLuc in different MOI. 
Presented results display percentage of living cells compared to mock treated (100%) at day 5 post infection. 

 
Outcome 

Despite the common considerations of CMVs being highly species-specific, which 
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means they replicate only in the cells of their own or closely related species, our data showed 

that MCMV vector was able to deliver and express genetic information in human, non-rodent 

mammalian and even non-mammalian cell lines. To our surprise bovine cell line MDBK 

showed high expression of GLuc comparable to permissive cell line without any significant 

decrease of cell viability. It has been observed by some other previous studies showed MCMV 

could enter and undergo all processes of its life cycle in human cells [6-7].  However, to our 

knowledge effective transduction by MCMV vector was never shown in non-mammalian cell 

lines before.  

In the frame of this study we showed the ability of MCMV based viral vectors to 

transduce required gene into wide range of different species- and tissues-derived cell lines 

without significant toxicity. Focused to human cells, we showed that MCMV vectors were 

able to deliver and express genes in different human cell lines without significant side-effect 

on cell viability, which suggest MCMV for further analysis as vehicle for delivering foreign 

DNA into target cells. Due to the exceptional large cloning capacity of the MCMV vector 

system, these findings offer new possibilities for design of gene therapy vectors and 

recombinant vaccines. 
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Abstract 

The selected craniofacial parameters of children and their use in diagnosis of trigonocephaly. 
Craniosynostosis refers to premature ossification of one or several sutures of the skull. CT examination 

is essential in the diagnosis of sutura metopica, which occurs in infants. This study aims to compare CT scans of 
selected craniofacial parameters in patients with trigonocephaly with a physiological population. Our group 
consists of 25 patients with trigonocephaly and 63 probands of physiological population. In our study we 
investigated the variation of physiological patient population using the Normalization index and the Mann-
Whitney test. The results are shown in morfograms and the bar graphs. We measured four anthropometric 
parameters (the width of forehead (ft–ft), the angle pterion- nasion, intercoronal distance (ICD) interparietal 
distance (IPD). The largest deviations were found in ICD. This parameter is shown to be statistically significant 
together with the parameter ft–ft to confirm bitemporal constriction of skull and narrower forehead. 
 

Keywords: craniosynostosis; craniofacial parametres; sutura metopica; trigonocephaly  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kraniosynostózy a s nimi spojené deformity krania sú patologické stavy spojené 

s obliteráciou jedného alebo viacerých švov[1].  

Za normálnych okolností sa metopický šev uzatvára v ranom detstve, a to okolo 

tretieho roku života [2]. Predčasné uzavretie metopického švu sa nazýva trigonocefália (druhý 

najčastejší typ kraniosynostózy). Čas a stupeň obliterácie švu je zodpovedný za rôzny stupeň 

detegovateľných fenotypových charakteristík ako je trojuholníkový tvar lebky, metopický 

hrebeň, bitemporálne zúženie, kompenzačné rozšírenie lebečnej klenby, orbitálna 

dysmorfológia zahrňujúca hypopláziu a hypotelorizmus [3].  

Medzi vonkajšie príčiny vzniku trigonocefálie patrí stiesnenosť hlavy v maternici 

a vysoká hladina tyroxínu v dôsledku materskej, novorodeneckej alebo juvenilnej 

hypertyreózy [4]. Vnútorné príčiny vzniku sú nedostatočný rast mozgu, primárne abnormality, 

hyperkalcémia a krivica [5].  

Metóda tzv. priamej kefalometrie sa považuje za metódu prvej voľby u väčšiny 

kraniálnych patologických stavov [1]. Pri zhoršovaní kraniofaciálnych parametrov je na 

základe antropometrie chirurgom indikované CT vyšetrenie, ktoré potvrdí alebo vyvráti 

predčasnú synostózu metopického šva a následne sa rozhoduje o indikácii k chirugickej 
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intervencii. Po stanovení diagnózy je liečba chirurgická, kde existuje viacero možností – 

endoskopia, remodelácia alebo kraniektómia. Ideálne vekové obdobie pre operačné riešenie 

kraniosynostózy je medzi šiestym až ôsmym mesiacom života dieťaťa, avšak možné je 

operovať aj neskôr. Chirurgické riešenie spočíva v kompletnej rekonštrukcii kostí lebky (nie 

je potrebné pooperačne nosiť remodelačnú helmu) [6]. Účelom remodelácie je obnovenie 

normálnej anatómie čela a lebečnej klenby, čo vedie k normálnemu rastu mozgu [7].  

Cieľom práce je na základe normalizačného indexu zistiť odchýlky pacientov 

s trigonocefáliou vo vybraných antropometrických parametroch od zdravej fyziologickej 

populácie rovnakého veku a pohlavia. 

 

Materiál a metódy 

Zdravú fyziologickú populáciu tvorí súbor 63 detí (30 chlapcov a 33 dievčat) 

s priemerným vekom 6 mesiacov, u ktorých boli zhotovené CT skeny hlavy. Výskum 

prebiehal v roku 2016 so súhlasom Etickej komisie na Klinike detskej chirurgie Detskej 

fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislave. Druhým sledovaným súborom 

je 25 CT skenov pacientov s trigonocefáliou (20 chlapcov a päť dievčat) s priemerným vekom 

7 mesiacov. Výskum prebiehal v roku 2010 – 2014 na Klinike detskej chirurgie Detskej 

fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislave.  

Pacienti a zdravá fyziologická populácia boli diagnostikovaní za použitia 

trojrozmernej počítačovej tomografie. Na CT snímkoch sme vyhodnocovali uhol pterion-

nasion [8], interparietálnu vzdialenosť (IPD) [9], interkoronálnu vzdialenosť (ICD) [9] a 

najmenšiu šírku čela (ft – ft; Obr. 1). 

Absolútne hodnoty nameraných antropometrických parametrov pacientov s 

trigonocefáliou sme porovnávali s priemernými hodnotami antropometrických parametrov 

súboru fyziologickej populácie pomocou normalizačných indexov (z-skóre, SD- skóre). Na 

základe z-skóre sme odchýlky sledovaných kraniofaciálnych rozmerov vyznačili na 

morfogramoch. Na štatistické vyhodnotenie rozdielov medzi pacientami a fyziologickou 

populáciou sme použili aj neparametrický Mann-Whitneyov test. Pri parametroch, ktoré sa 

ukázali štatisticky signifikantné sme zostrojili aj stĺpcové grafy. 
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a b     c 

      
Obr. 1. Merané antropometrické parametre na CT snímkach  

(a – uhol pterion-nasion, b – parameter ft – ft, c – interkoronálna a interparietálna vzdialenosť)  
 

Výsledky a diskusia 

Pri niektorých hodnotách pacientov s trigonocefáliou sú značné odchýlky z-skóre od 

noriem. Hodnoty z-skóre uhlu pterion-nasion pacientov (N = 20) a pacientok (N = 5) sú u 80 

% chlapcov priemerné (N = 16) a u 10 % chlapcov v rámci variability normy (N = 2). 5 % 

chlapcov (N = 1) predstavuje hraničné hodnoty naznačujúce možnú patológiu znaku (Obr. 2). 

Patologickú hodnotu pod normou (menej ako -2 SD), predstavuje jeden pacient, čo je 5 % 

z celkového počtu chlapcov, pričom táto hodnota je -2,61 SD. 

Tiež u 60 % dievčat (N = 3) sú hodnoty z-skóre priemerné a jedna pacientka, čo 

predstavuje 20 % z celkového počtu má hodnotu z-skóre v rámci variability normy. Výrazne 

pod normou je len jedna pacientka s hodnotou z-skóre -3,19 SD, čo potvrdzuje patologický 

stav daného znaku. Mann-Whitneyov test preukázal v tomto parametri štatisticky 

nesignifikantný rozdiel medzi pacientami s trigonocefáliou a fyziologickou populáciou (p = 

0,178). 

 

 
Obr. 2. Morfogram čelového uhla pacientov s trigonocefáliou 
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Pri porovnaní hodnôt z-skóre pacientov (N = 20) a pacientok (N = 5) s trigonocefáliou 

s fyziologickou populáciou (N = 63) boli zistené odchýlky najmä v interkoronálnej 

vzdialenosti (ICD; Obr. 3). Takmer všetky hodnoty obidvoch pohlaví sú mínusové. 25 % 

chlapcov (N = 5) a 20 % dievčat (N = 1) vykazuje hraničné hodnoty naznačujúce možný 

patologický stav znaku. Až 40 % chlapcov (N = 8) a 40 % dievčat (N = 2) má hodnoty pod 

normou (menej ako -2 SD), čiže vykazujú patologické hodnoty. U chlapcov je najnižšia 

hodnota -3,66 SD a u dievčat -4,12 SD. Na základe Mann-Whitneyho testu sme potvrdili 

štatisticky významný rozdiel v tomto parametri medzi pacientami s trigonocefáliou 

a fyziologickou populáciou (p ≤ 0,001). 

 

 

 
Obr. 3. Morfogram interkoronálnej vzdialenosti (ICD) (a), percentuálne rozdelenie z-skóre (b) 

 

Hodnoty interparietálnej vzdialenosti (IPD) pacientov (N = 20) a pacientok (N = 5) sú 

rovnomerne rozdelené medzi kladné a záporné (Obr. 4). 55 % chlapcov (N = 11) a 60 % 

dievčat (N = 3) majú priemerné hodnoty. V rámci variability normy je 25 % chlapcov (N = 5) 

a 40 % dievčat (N = 2). 20 % chlapcov (N = 4) predstavuje hraničné hodnoty naznačujúce 

možnú patológiu znaku, u dievčat sa tieto hodnoty nevyskytujú. Pri IPD sa nevyskytujú 

pacienti s patologickým stavom daného znaku. Mann-Whitneyov test preukázal štatisticky 
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nesignifikantný rozdiel v tomto parametri medzi pacientami s trigonocefáliou a fyziologickou 

populáciou (p = 0,268). 

 
Obr. 4. Morfogram interparietálnej vzdialenosti (IPD)  

 

 Hodnoty z-skóre vzdialenosti ft – ft (Obr. 5) pacientov (N = 17) a pacientok (N = 5) sú 

takmer všetky mínusové s výnimkou jedného pacienta. Nadpolovičná väčšina chlapcov 

a dievčat má hodnoty buď priemerné alebo v rámci variability normy. 12 % chlapcov (N = 2) 

a 20 % dievčat (N = 1)  má hraničné hodnoty naznačujúce patológiu daného znaku. 12 % 

chlapcov (N = 2) vykazuje patologické hodnoty (menej ako -2 SD), u dievčat sa patologické 

hodnoty nevyskytujú. Na základe Mann-Whitneyho testu sme potvrdili štatisticky 

signifikantný rozdiel medzi pacientmi a fyziologickou populáciou (p ≤ 0,01). 
 

 

 
Obr. 5. Morfogram vzdialenosti parametra ft – ft (a), percentuálne rozdelenie z-skóre (b) 
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Na základe morfogramov môžeme konštatovať, že najväčšie odchýlky boli v parametri 

interkoronálnej vzdialenosti (ICD). Pacienti s trigonocefáliou v tomto parametri dosahujú 

vysoké patologické hodnoty. Tento parameter sa ukázal ako štatisticky signifikantný, čím 

potvrdzujeme bitemporálne zúženie lebky, ku ktorému dospeli aj iní autori [3]. Pacienti 

v parametri interparietálna vzdialenosť nedosahujú patologické hodnoty. Touto štúdiou 

nepotvrdzujeme biparietálne rozšírenie lebky nakoľko sa tento parameter ukázal ako 

nesignifikantný, čo potvrdzuje aj štúdia [8]. Čelový uhol je tiež štatisticky nesignifikantný 

z čoho môžeme potvrdiť, že trigonocefália je len kozmetická deformita lebky, čo potvrdzuje 

aj štúdia [10]. Pri parametri ft – ft sme vyhodnocovali 17 pacientov, nakoľko zvyšní traja 

pacienti nemali snímky zo zobrazovacej techniky, ktorou bola meraná vzdialenosť ft – ft. 

Tento parameter sa ukázal ako štatisticky signifikantný a títo pacienti majú užšie čelo 

v porovnaní s fyziologickou populáciou.  

 

Záver 

Pacienti s trigonocefáliou, ktorí mali závažnú deformitu lebky a teda dosahovali 

patologické hodnoty, boli odporučení na chirurgickú intervenciu (N = 14). Operáciou sa 

odstráni šev a rast lebky je prítomný vo všetkých smeroch. Pacienti, ktorí mali hodnoty 

sledovaných znakov priemerné, v rámci variability normy a nízke zostali v pozorovaní 

klinického antropológa bez chirurgickej intervencie (N = 11). 
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Abstract 
Impact of environmenal factors on Caddisfly (Trichoptera) communities in karst streams of the Slovak 

Paradise National park 
The striking feature of karst streams is highly variable hydrological regime, which have a significant 

impact on life in karst water systems. And thus, this research analysed caddisfly communities of the Slovak 
Paradise NP considering specific conditions of the selected biotopes. In total of 57 caddisfly species belong to 13 
families were recorded at 18 sampling sites. Generally, the most frequent species was Rhyacophila tristis that 
occured in almost all the studied localities. The studied localities were classified based on species composition as 
submontane rivers, montane springs and canyons, montane streams and springs, submontane streams and 
submontane brooks and springs. The caddisfly communities were significantly influenced by the altitude, stream 
slope, stream order, stream width and maximal water temperature.  
 

Keywords: caddisflies; Trichoptera composition; limestone; carbonate rocks 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Krasové územie je charakteristické vysokou variabilitou hydrogeologických faktorov 

[1], ktoré vedú k formovaniu typických krasových útvarov, akými sú podzemné jaskyne a 

priepasti, hlboké doliny, úzke rokliny a vodopády [2]. Spomínané geomorfologické formy 

dominujú aj na bohato členených krasových planinách NP Slovenský raj [1], ktorý je 

so svojou habitatovou rozmanitosťou [3] zaujímavým územím pre ekologické štúdia. 

Akvatické spoločenstvá sú výsledkom pôsobenia špecifických hydrologických, biologických, 

chemických a geomorfologických podmienok prostredia [3]. Naša modelová skupina 

makrozoobentosu, potočníky, patrí medzi kozmopolitne rozšírený rad vodného hmyzu. 

Vďaka ich širokej ekologickej valencii sa využívajú ako indikátory zmien vo vodných 

ekosystémoch [4].  

Na základe uvedených poznatkov, je naším cieľom zistiť vplyv environmentálnych 

faktorov na taxonomickú štruktúru spoločenstiev potočníkov v rôznych typoch krasových 

habitatov NP Slovenský raj.  

 

Materiál a metódy 

Semikvantitatívne odbery makrozoobentosu boli vykonané v jarnom, v letnom a  

v jesennom období na 18 lokalitách NP Slovenský raj metódou ,,kicking technique“ [5], 
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použitím hydrologickej sieťky s veľkosťou ôk 0,5 mm. Biologický materiál bol fixovaný 

v 4% roztoku formaldehydu a v laboratóriu boli larvy skupiny Trichoptera určené do najnižšej 

možnej taxonomickej úrovne s využitím determinačných kľúčov [6, 7].  

Na vyhodnotenie taxocenóz potočníkov sme použili klastrovú analýzu v programe 

Twinspan [8]. Na analýzu vzťahu medzi taxonomickým zložením spoločenstiev potočníkov 

a vplyvu environmentálnych faktorov sme použili RDA analýzu v programe Canoco for 

Windows [9]. Mapa zobrazujúca rozmiestnenie skúmaných lokalít v rámci NP Slovenský raj 

je na Obr. 1. Charakteristika skúmaných lokalít je uvedená v Tab. 1. 

 

 
 

Obr. 1. Mapa NP Slovenský raj s vyznačenými skúmanými lokalitami 
 

Tab. 1. Charakteristika lokalít [10] 
 

Lokalita nadm. výška 
m n. m. 

spád 
‰ 

šírka toku 
m 

zatienenie 
% 

rád 
toku 
[11]    

max. 
teplota 

°C 
1. L_1   Hornád 1 553 11 11 65 5 15 
2. L_2   Hornád 2 510 9,6 20 60 5 15,5 
3. L_3   Hornád 3 430 5,5 25 15 5 17,5 
4. L_4   Hnilec 1 914 20 4 30 3 10 
5. L_5   Hnilec 2 860 13 7 40 4 14 
6. L_6   Hnilec 3 817 8,9 7 25 4 13 
7. L_7   VBV prameň 785 160 0,4 0 1 10 
8. L_8   VBV 1 750 50 2 60 2 12 
9. L_9   VBV sútok 553 20 6 70 4 13 

10. L_10  Lesnica 486 35 3,5 50 3 12,5 
11. L_11 Suchá Belá 600 133 2 90 2 13,5 
12. L_12  Piecky 640 61 1 100 3 13 
13. L_13  Zejmarská roklina 860 173 2 100 1 11 
14. L_14  Stratenský prameň 840 200 1 15 1 10,5 
15. L_15  Podlesok prameň 555 40 0,4 20 1 12 
16. L_16  Bajzloch prítok 670 105 1,5 70 2 12,5 
17. L_17  Veľký Sokol 675 79 2,5 90 3 10 
18. L_18  Kopanec prameň 925 152 0,5 0 1 11 
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Výsledky a diskusia 

Z 18 skúmaných lokalít NP Slovenský raj sme determinovali 1738 lariev a 57 druhov 

potočníkov patriacich do 13 čeľadí: Beraeidae, Rhyacophilidae; Sericostomatidae; 

Polycentropodidae; Limnephilidae; Odontoceridae; Glossosomatidae; Psychomyiidae; 

Philopotamidae; Hydropsychidae; Brachycentridae; Goeridae; Lepidostomatidae. 

Percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov na lokalitách poskytneme na vyžiadanie. 

Medzi druhovo najpočetnejšie čeľade patrili Limnephilidae s 18 druhmi 

a Rhyacophilidae s 10 druhmi. Najpočetnejší rod Rhyacophila bol prítomný takmer na 

všetkých lokalitách s výnimkou lokality Piecky (L_12). Vo všetkých skúmaných prameňoch 

sme zaznamenali druhy Plectrocnemia conspersa a Rhyacophila tristis. Na lokalite Hodnád 3 

Markušovce (L_3) výrazne dominoval druh Hydropsyche incognita. 

TWINSPAN analýza taxonomického zloženia 

Pomocou klastrovej analýzy (Twinspan, Two-way indicator species analysis) sme 

vyčlenili skupiny lokalít na základe taxonomického zloženia potočníkov.   

Na základe rozdielnej taxonomickej štruktúry spoločenstva sa ako prvá vyčlenila 

skupina lokalít, do ktorej patrili veľké podhorské rieky nižších nadmorských výšok Hornád 

1 (L_1), Hornád 2 (L_2), Hornád 3 (L_3), Veľká Biela Voda sútok s Hornádom (L_9). Pre 

tento typ habitatu bol charakteristický druh Hydropsyche incognita (HydInc). V týchto 

lokalitách sa taktiež vyskytovali druhy Lepidostoma basale, Polycentropus flavomaculatus, 

Potamophylax nigricornis, Rhyacophila dorsalis, Psychomyia pusilla. 

Ďalšou skupinou lokalít vyčlenených na základe podobného druhového zloženia 

potočníkov boli horské pramene a toky v kaňonoch, akými sú Veľká Biela Voda prameň 

(L_7), Suchá Belá (L_11), Piecky (L_12), Veľký Sokol (L_17). Vyskytovali sa tu druhy 

ako Halesus rubricollis a Acrophylax zerberus.  

Druh Potamophylax luctuosus (PotLuc) bol indikátorovým druhom pre skupinu 

lokalít: Hnilec 1 (L_4), Hnilec 2 (L_5), Podlesok prameň (L_15), Kopanec prameň (L_18), 

ktoré možno charakterizovať ako horské toky a pramene.   

Nasledovne, boli spoločne vyčlenené na základe druhového zloženia potočníkov 

lokality Hnilec 3 (L_6), Lesnica (L_10), pričom sa jedná o väčšie a vodnatejšie podhorské 

toky. V týchto habitatoch boli zistené druhy ako Agapetus fuscipes, Allogamus auricollis, 

Drusus adustus, Glossosoma conformis, Eclisopteryx madida, Rhyacophila glareosa.  

Pre poslednú skupinu lokalít bol charakteristický spoločný druh Potamophylax 

rotundipennis (PotRot). Jedná sa o malé podhorské toky a pramene: Veľká Biela Voda 1 

(L_8), Zejmarská roklina (L_13), Stratenský prameň (L_14), Bajzloch prítok(L_16). 
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Obr. 1. Twinspan dendrogram 
∗ Lokality: L_1 (Hornád 1 Prielom), L_2 (Hornád 2 Smižany), L_3 (Hornád 3 Markušovce), L_4 (Hnilec 1 
Pusté Pole), L_5 (Hnilec 2), L_6 (Hnilec 3 Stratenský kaňon), L_7 (Veľká Biela Voda prameň), L_8 (Veľká 

Biela Voda 1), L_9 (Veľká Biela Voda sútok s Hornádom), L_10 (Lesnica), L_11 (Suchá Belá), L_12 (Piecky), 
L_13 (Zejmarská roklina), L_14 (Stratenský prameň), L_15 (Podlesok prameň), L_16 (Bajzloch prítok), L_17 

(Veľký Sokol), L_18 (Kopanec prameň). 
 

Vplyv vybraných environmentálnych faktorov na taxonomickú štruktúru potočníkov 

Druhové zloženie potočníkov 18 skúmaných lokalít NP Slovenský raj bolo štatisticky 

preukazne (hladina významnosti p = 0.05) ovplyvnené environmentálnymi faktormi: 

nadmorská výška, spád toku, šírka toku, maximálna teplota a rád toku.  

 

 
 

Obr. 3. Analýza RDA druhového zloženia potočníkov spolu s vybraných environmentálnymi faktormi 
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Záver 

Na skúmaných lokalitách NP Slovenský raj sme zaznamenali 57 druhov potočníkov. 

Zistili sme, že environmentálne faktory: nadmorská výška, šírka, spád, rád toku a maximálna 

teplota významne pôsobia na štruktúru spoločenstiev potočníkov, čoho dôsledkom sú rozdiely 

v taxonomickej štruktúre spoločenstiev medzi podhorskými tokmi; horskými tokmi 

v kaňonoch a prameňmi; horskými tokmi a prameňmi; podhorskými vodnatými tokmi 

a malými podhorskými  tokmi a prameňmi. 
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Abstract 

Distribution of rs3812316 polymorphism genotypes in MLXIPL gene in women with cardiovascular 
disease and healthy women 
 Genome-wide association (GWA) studies have dramatically increased the number of common variants 
with confirmed association with metabolic and cardiovascular traits. The aim of this study was to analyze the 
frequency of rs3812316 (His241Gln) polymorphism in MLXIPL gene in two groups of Slovak women and to 
evaluate the associations with lipid profile. The studied group consisted of 401 women; 177 women (mean age 
53.03±5.96 years) with cardiovascular complications and 224 women (mean age 47.49±5.38 years) as a control 
group. In the first group, frequency of C alelle was 88.42% and in the control group 84.38%. In the first group, 
women with GG genotype had statistical significant lower triglyceride level compared to women with CC 
genotype. We confirmed the association between the His241Gln polymorphism and lipoprotein levels. 
 

Keywords: Slovak women; BMI; hyperlipidemia; His241Gln  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) zahŕňajú choroby srdca, mozgových ciev a ciev 

obehovej sústavy a zodpovedajú za viac ako 17,3 miliónov úmrtí ročne. Sú hlavnou príčinou 

úmrtia na celom svete a rovnako aj v Európe (45 %). Medzi najfrekventovanejšie patrí 

ateroskleróza, hypertenzia a s nimi súvisiaca ischemická choroba srdca (ICHS) a infarkt 

myokardu [1, 2]. Hoci sa pomer úmrtí na ICHS medzi pohlaviami veľmi nelíši, väčšia časť 

žien zomiera na cievnu mozgovú príhodu a iné KVO než muži, čo vedie k vyššiemu podielu 

úmrtí zapríčinených KVO u žien celkovo. KVO predstavujú 49 % všetkých úmrtí u žien a 40 

% všetkých úmrtí mužov v Európe [3]. U mnohých jedincov KVO koexistuje s radom 

metabolických porúch ako je diabetes, obezita, zvýšený lipidový profil, hypertenzia, 

protrombotický stav či zápal, pričom každý z nich je regulovaný genetickými a 

enviromentálnymi rizikovými faktormi [4]. 

Vysoká hladina lipoproteínov v sére sa považuje za jeden z hlavných rizikových 

faktorov KVO. Samotné lipidové abnormality sú zodpovedné za 56 % srdcových ochorení a 

18 % prípadov infarktu myokardu zapríčiňujú tretinu úmrtí na celom svete [5]. Geneticky je 
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hladina lipidov ovplyvňovaná viacerými bodovými (SNP – single nucleotide polymorphism) 

polymorfizmami s miernym účinkom a taktiež má na ňu vplyv stravovanie a životný štýl [6]. 

Prostredníctvom GWAS (genome-wide association study) z roku 2008 sa podarilo 

identifikovať konkrétne SNP niekoľkých génov a ich spojitosť so zvýšenými hodnotami 

lipoproteínov a lipidov v krvi. Zistili, že hladinu HDL cholesterolu môžu ovplyvňovať 

polymorfizmy ako sú napríklad rs3764261 v géne CETP, rs2144300 v géne GALNT2, 

rs10503669 v géne LPL či novšie nájdené rs2013208 v géne RBM5, rs702485 v géne 

DAGLB a rs4142995 v géne SNX13. Hodnoty LDL cholesterolu sú ovplyvňované napríklad 

polymorfizmom rs6511720 v géne LDLR, rs4420638 v géne APOE-C1-C4, rs562338 v géne 

APOB alebo aj rs10102164 v géne SOX17, rs4942486 v géne BRCA2 a rs1801689 v géne 

APOH-PRXCA. Na hladine triglyceridov v krvi môže mať podiel aj SNP rs12286037 v géne 

APOA5-A4-C3-A1, rs10503669 v géne LPL, rs4846914 v géne GALNT2, rs2287623 v géne 

ABCB11, rs10904908 v géne VIM-CUBN. Polymorfizmy v géne MLXIPL (MLX Interacting 

Protein-Like) s malým účinkom ovplyvňujú hladiny HDL cholesterolu (rs17145738) a 

triglyceridov (rs17145738, rs3812316) [4, 7, 8]. 

Väčšina štúdií udáva, že genotyp CC rs3812316 (His 241 Gln, C771G) polymorfizmu 

sa podieľa na zvýšených hladinách triglyceridov v krvi, avšak niektorí autori označili jeho 

účinok za slabý. Z predošlých výskumov sa alela G, na základe výrazne nižších hladinách 

triglyceridov v krvi, javí ako protektívna [9 – 13]. Vďaka 1000 Genomes Project vieme, že na 

celom svete v distribúcii jednotlivých genotypov prevláda genotyp CC (84 %) nad genotypom 

GG (1 %), pričom alela C má frekvenciu 91 %; v Európe sú jej hodnoty nižšie (88 %) a ešte 

nižšie sú v centrálnej Európe (85 %) [14]. 

Cieľom tejto práce bolo stanoviť frekvencie genotypov polymorfizmu rs3812316 

v géne MLXIPL a vyhodnotiť asociáciu s vybranými biochemickými a somatickými 

parametrami v dvoch skupinách slovenských žien. 

 

Materiál a metódy 

Sledovaný súbor tvorilo 401 žien vo veku od 39 do 65 rokov, z toho 177 žien malo 

kardiovaskulárne komplikácie (KVK, priemerný vek 53,03±5,96 rokov) a 224 žien 

predstavovalo kontrolnú skupinu (priemerný vek 47,49±5,38 rokov). Za ženy s KV 

komplikáciami sme považovali tie, ktorým bola diagnostikovaná hypertenzia, diabetes 

mellitus, trombóza, hypercholesterolémia alebo ischemická choroba srdca. Pri analýzach 

lipidového profilu sme z tejto skupiny vyradili ženy, ktorým bola diagnostikovaná 
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hypercholesterolémia (n = 48) z dôvodu medikamentóznej liečby. 

Všetky ženy pochádzali zo stredného a západného Slovenska. Zber údajov realizovala 

Katedra antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Výskum prebiehal v ranných hodinách v zdravotníckych strediskách. Ženám bola 

nalačno odobratá krv pre ďalšie biochemické a genetické vyšetrenia. Nasledovalo základné 

antropometrické vyšetrenie, meranie bioelektrickej impedancie a tlaku krvi. Vyšetrované ženy 

zároveň vyplnili odborný dotazník a podpísali informovaný súhlas.  

Výsledky boli spracované štatistickým programom SPSS, verzia 17. 

 

Výsledky a diskusia 

Tabuľka č. 1 zobrazuje priemerné hodnoty základných somatických parametrov a 

biochemických hodnôt v obidvoch sledovaných súboroch. Pri porovnaní súborov sa zistili 

štatisticky významné rozdiely v priemerných hodnotách všetkých parametrov okrem 

celkového cholesterolu (TC, p = 0,843)  a LDL cholesterolu (LDL-C, p = 0,591), pričom ženy 

s KV komplikáciami mali štatisticky vyššie hodnoty takmer všetkých parametrov. Nakoľko sa 

porovnávané skupiny líšili aj v priemerných hodnotách veku, všetky parametre sa porovnali aj 

s ohľadom na vek. Ako ukázali výsledky testu ANCOVA, rozdiely medzi skupinami boli 

čiastočne spôsobené práve rozdielnym stavom. 

 

Tab. 1. Priemerné hodnoty somatických a biochemických parametrov v skupine žien s KVO 
komplikáciami a v kontrolnej skupine 

 

Parametre 
Ženy s KVK 

n=129 
Kontrola 

n=224 
p p* 

Vek (roky) 52,27±5,82 47,49±5,38 <0,001 <0,001 
BMI (kg/m2) 30,85±6,07 25,74±4,51 <0,001 <0,001 

Podiel tuku (%) 41,92±8,18 35,08±7,87 <0,001 <0,001 
WHR 0,86±0,08 0,80±0,07 <0,001 <0,001 

Systolický tlak (mm Hg) 135,62±16,23 119,15±14,18 <0,001 <0,001 
Diastolický tlak (mm Hg) 83,50±11,72 76,33±9,16 <0,001 0,028 

Gly (mmol/l) 5,43±1,53 4,78±0,71 <0,001 <0,001 
TC (mmol/l) 5,35±0,96 5,37±1,03 0,843 0,004 
TG (mmol/l) 1,50±0,80 1,26±0,87 0,012 0,001 

HDL-C (mmol/l) 1,43±0,37 1,58±0,42 0,001 0,211 
LDL-C (mmol/l) 3,30±0,92 3,24±0,97 0,591 0,003 

Vysvetlivky: Dáta sú prezentované ako priemer ± smerodajná odchýlka (SD); n – počet; BMI – index telesnej 
hmotnosti; WHR – index pomeru obvodu pása k obvodu bokov; Gly – glukóza; TC – celkový cholesterol; HDL-
C – HDL cholesterol; LDL-C – LDL cholesterol; TG – triglyceridy; p – hodnota štatistickej významnosti, p* – 

adjustované na vek. 
 

Zistená frekvencia alely C (86,16 %), uvedená v tabuľke č. 2, spadala do rozhrania 
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frekvencií, ktorú udáva 1000 Genomes Project (85% a 88 %) v oblasti strednej Európy a 

Európy celkovo [14]. Distribúcia genotypov bola v obidvoch skupinách, ako aj v celom 

súbore v Hardy – Weinbergovej rovnováhe, avšak porovnávané skupiny sa medzi sebou 

nelíšili v zastúpení genotypov a aliel (p = 0,126), čo môže naznačovať, že genotyp nebude 

významne ovplyvňovať lipidový profil a rozvoj KVO v sledovanom súbore. 

 

Tab. 2. Frekvencia genotypov a aliel a Hardy-Weinbergova rovnováha 
 

Ženy s KVK 
(+hypercholest.) 

n=177 

Kontrola 
n=224 

Spolu 
n=401 

Genotypy n (%) n (%) n (%) 
CC 139 78,1 157 71,1 296 74,1 
CG 35 20,5 64 26,5 99 23,9 
GG 3 1,3 3 2,5 6 1,9 

    Alely 
C 313 88,42 378 84,38 691 86.16 
G 41 11,58 70 15, 63 111 13.84 

 

Hardy-Weinbergova rovnováha 
Porovnanie 

obidvoch skupín 
χ2 0,2109 1,5654 0,4958 4,138 
df 1 1 1 2 
p 0,646 0,2109 0,4814 0,126 

Vysvetlivky: n – počet; χ2 – chi kvadrát test, df – počet stupňov voľnosti; p – kritická hodnota. 
 

V súbore žien s KV komplikáciami sú hodnoty triglyceridov štatisticky významne (p = 

0,003) najnižšie u jedincov s genotypom GG  a najvyššie u jedincov s genotypom CC . Aj 

v prípade LDL cholesterolu mali jedinci s CC genotypom najnižšie hodnoty, avšak 

heterozygoti mali hodnoty najvyššie. V kontrolnej skupine sa nezistil žiadny štatisticky 

významný rozdiel v jendotlivých hladinách lipidov podľa genotypov. 

 

Tab. 3. Priemerné hodnoty lipidov podľa genotypov 
 

skupina 
Ženy s KVK 

 n=129 
Kontrola  

n=224 
genotyp CC CG GG p CC CG GG p 

TC 
(mmol/l) 

5,36±1,01 5,38±0,74 3,97±0,02 0,200 5,37±1,04 5,36±1,01 5,21±0,66 0,200 

TG 
(mmol/l) 

1,52±0,85 1,47±0,62 0,88±0,15 0,003 1,30±0,92 1,17±0,71 1,27±0,97 0,170 

HDL-C 
(mmol/l) 

1,42±0,35 1,47±0,45 1,24±0,27 0,200 1,55±0,41 1,66±0,46 1,60±0,27 0,054 

LDL-C 
(mmol/l) 

3,31±0,92 3,32±0,93 2,30±0,19 0,004 3,27±0,99 3,17±0,92 3,06±0,57 0,131 

Vysvetlivky: Dáta sú prezentované ako priemer ± smerodajná odchýlka (SD); p – hodnota štatistickej 
významnosti; TC – celkový cholesterol; HDL-C – HDL cholesterol; LDL-C – LDL cholesterol; TG – 

triglyceridy. 
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Záver 

V súbore žien s kardiovaskulárnymi komplikáciami bola frekvencia alely C 88,42 % a 

alely G 11,58 %. V kontrolnej skupine boli frekvencie aliel C 84,38 % a G 15,63 %. V oboch 

prípadoch bola zachovaná Hardy – Weinbergova rovnováha. V skupine žien 

s kardiovaskulárnymi komplikáciami mali jedinci s GG genotypom štatisticky významne 

najnižšie hodnoty triglyceridov a LDL cholesterolu, čo by mohlo potvrdiť protektívnosť G 

alely. Akokoľvek, vhodné by boli ďalšie analýzy na väčšom súbore, aby bolo vyššie 

zastúpenie genotypov v jednotlivých kategóriách. 
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Abstract 
Study of Acetobacter orleanensis 3610  IHF protein and its ability to interact with origin of replication  
IHF protein belongs to the group of proteins responsible for setting up of bacterial orisome. Beside its 

other functions, IHF protein in E.coli speicifically binds to origin of replication region during initiation of 
replication, which helps main replication protein DnaA to form nucleoprotein complex with ori, leading to 
unwinding of DNA in ori region. We amplified Acetobacter orleanensis 3610 gene for both IHF α/β subunits, 
cloned it to pET30 plasmid vector and transformed into E.coli BL21 strain, in order to overproduct heterologous 
protein. Purified IHF α/β proteins were used for further analysis of interaction with origin of replication and 
identifying potential binding sites. 
 

Keywords: IHF, initiation of replication, protein purification, DNA-protein interaction, orisome 

 

Úvod a formulácia cieľa 

IHF proteín v bunkách E.coli zastáva viacero funkcií, jednou z nich je pozitívna 

regulácia iniciácie replikácie chromozomálnej DNA [1]. Skladá sa z dvoch podjednotiek α 

a β, ktoré vykazujú 30 %-nú homológiu a tvoria prevažne heterodiméry s približnou 

velkosťou 20 kDa. Najvýraznejším  štrukturálnym motívom oboch podjednotiek je 

vyčnievajúce rameno pozostávajúce z antiparalelných beta listov, ktoré v dimérnom stave 

obopínajú dvojzávitnicu DNA. Dôležitú úlohu tu zohrávajú dva prolínové zvyšky 

interkalované v malom žliabku a hydrofóbne zvyšky aminokyselín ktoré tvoria vodíkové 

mostíky s bázami DNA [2]. IHF proteín sa špecificky viaže v oblasti počiatku replikácie a 

ohýba ju, čím hlavnému iniciačnému proteínu uľahčuje naväzovanie do jeho väzbových miest 

[1]. Väzba IHF proteínu na DNA je špecifická, no rozpoznanie väzbovej oblasti je založené na 

tzv. nepriamom čítaní, kedy proteín rozpoznáva sekvenčne závislé rysy DNA, ako napríklad 

zakrivenie, konformáciu malého a veľkého žliabku, ale aj flexibilitu DNA [3].  

Štruktúra komponentov a mechanizmus iniciácie replikácie DNA je v bunkách E.coli 

dobre popísaný. V predloženej práci sme sa zamerali na skúmanie tohto procesu v bunkách 

octových baktérií. Cieľom práce je produkcia oboch podjednotiek heterológneho proteínu IHF 

kmeňa Acetobacer orleanensis CCM 3610, jeho purifikácia a štúdium interakcie medzi 
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proteínom a DNA sekvenciou v oblasti ori.  

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene a plazmidy 

V práci sme použili bakteriálne kmene A. orleanensis CCM 3610, E. coli BL21 (DE3), 

klonovací vektor pGEMR-T Easy a expresný vektor pET30a+
. 

Príprava konštruktu pET30a-ihfA3610, pET30a-ihfB3610 a pGEM-ori 

Gény pre obe podjednotky IHF proteínu sme získali PCR amplifikáciou 

z chromozómu Acetobacer orleanensis CCM 3610. Tie boli následne naklonované do vektora 

pET30a+. Rekombinatným plazmidom sme najskôr transformovali kmeň E.coli XL1 na 

získanie dostačujúceho množstva plazmidu, ktorý sme napokon transformovali do 

produkčného kmeňa E.coli BL21. PCR amplifikáciou z chromozómu sme získali fragmenty 

oblasti ori ktoré sme klonovali do plazmidu pGEMR-T Easy. 

Nadprodukcia IHF α/β proteínu 

Expresiu cieľového proteínu v bunkách E.coli BL21 sme indukovali pomocou 1 

mmol.l-1 IPTG po dobu 2 hodín.  

Purifikácia IHF α/β proteínu 

Bunky s nadprodukovaným proteínom sme zmrazili na -80 °C a následne 

homogenizovali ultrazvukom. Z homogenátu sme centrifugáciou odstránili zvyšky membrán 

a bunkových komponentov. Cieľový proteín sme separovali na kolóne technikou afinitnej 

chromatografie. Ďalšie kroky purifikácie zahŕňali úpravu koncentrácie soli a iných zložiek 

pufru pomocou dialýzy a finálnu separáciu produktu gélovou filtráciou.  

SDS-PAGE elektroforéza 

Analýzu proteínov medzi jednotlivými krokmi purifikácie sme realizovali pomocou 

techniky SDS-PAGE v 12 % separačnom géli pripravovanom podľa Sambrook a kol. (1989) 

[5]. 

EMSA  

Pomocou techniky „electrophoretic mobility shift assay“ sme sledovali ako IHF 

proteín interaguje s pripravenými fragmentami ori.  
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Výsledky a diskusia 

PCR primermi navrhnutými podľa známej sekvencie genómu kmeňa A. pasteurianus 

IFO 3281-01 sme amplifikovali gény ihfA a ihfB bakteriálneho kmeňa Acetobacter 

orleanensis CCM 3610. Na 5‘-konci primerov boli navrhnuté štiepne miesta pre restriktázy 

EcoRI a HindIII. Pripravené fragmenty sme naklonovali do vektora pET30a+ a transformovali 

do klonovacieho kmeňa XL1 a neskôr do produkčného kmeňa BL21. Bunky pripravené na 

expresiu sme kultivovali na LB médiu a produkciu proteínu indukovali pomocou 1 mmol.l-1 

IPTG po dobu 2 hodín. Heterológne proteíny s hexahistidínovou kotvou na N-terminálnom 

konci sme purifikovali na metalo-chelátovej kolóne HisTrap FF s využitím prístroja Äkta 

avant 25. Dialýzou sme znížili koncentráciu soli a odstránili nadbytočný imidazol. Po každom 

kroku purifikácie boli vzorky proteínu analyzované pomocou SDS-PAGE. Purifikovaný 

proteín sme následne analyzovali metódou EMSA, kde sme sledovali schopnosť IHF proteínu 

a oboch podjednotiek interagovať s počiatkom replikácie.  

 

 
 
Obr. 1: SDS-PAGE expresného profilu a.) IHFα a b.) IHFβ v bunkách E.coli BL21. 1. dráha bez indukcie, 

2. až 5. dráha po 1-4 hodinách indukcie. 
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Obr. 2 Väzbová analýza podjednotiek IHF proteínu a) IHFα a b) IHFβ, a IHF proteínu c) IHFα+ IHFβ 
(1:1) s počiatkom replikácie baktérie A. pasteurianus 3610 

1. dráha – kontrola bez proteínu, 2.-4. dráha – DNA fragment počiatku replikácie v prítomnosti 1 μg, 2μg, 5 μg 
proteínu 

 

Záver 

V predloženej práci sme nadprodukovali a purifikovali obe podjednotky IHF proteínu 

z kmeňa Acetobacter orleanensis 3610 CCM. Pomocou metódy EMSA sme sledovali 

schopnosť IHF proteínu ako aj jeho jednotlivých podjednotiek viazať sa na fragmenty 

počiatku replikácie amplifikovaných z kmeňa Acetobacter orleanensis 3610 CCM. Výsledky 

potvrdili predpoklad, že sa IHF proteín v dimérnej a v menšom rozsahu aj v monomérnej 

forme viaže na úsek počiatku replikácie. Predmetom ďalšieho skúmania bude identifikácia 

aminokyselín, respektíve častí proteínu zodpovedných za väzbu proteínu k DNA, ako aj 

presné stanovenie úsekov DNA na ktoré sa IHF proteín viaže. 
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Abstract 
Determination of magnetite nanoparticles in cells 
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles such as magnetite nanoparticles (MNPs) are becoming 

increasingly important for various biomedical applications therefore their biosafety is great concern. To 
understand concentration-dependent nanoparticle-mediated toxicity, the exact quantification of intracellular 
MNPs is of great importance. In addition, the understanding of distinct pathway(s) by which the nanoparticles 
enter the cells is essential for development suitable nanocarriers targeted for different cells/tissues. The 
mechanism of MNPs uptake is dramatically influenced by the physico-chemical properties of particles. In the 
present study we evaluated the pros and cons of various analytical methods (KSCN colorimetric assay, ultraviolet 
spectroscopy-UVS, atomic adsorption spectroscopy-AAS and flow cytometry) to determine MNPs uptake. Our 
data indicate that UVS is a prospective and reliable method to assess the cellular MNPs content. Moreover, the 
values obtained with UVS were in accordance with the measurements for MNPs internalized amount by AAS.   
 

Keywords: magnetite nanoparticles; A549 cells; KSCN colorimetry; UVS; flow cytometry; AAS  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Superparamagnetické nanočastice oxidu železa ako sú napr. nanočastice magnetitu 

(MNPs) sú perspektívne multifunkčné nanomateriály, ktoré umožňujú nielen cielene dopraviť 

liečivá do nádoru, ale aj sledovať jeho akumulácia v nádore, a tým monitorovať účinnosť 

zvolenej liečby [1]. Biologická bezpečnosť týchto nanomateriálov je preto veľmi dôležitá. 

Fyzikálno-chemické vlastnosti nanočastíc ako sú veľkosť, tvar, povrchové vlastnosti a náboj 

determinujú interakcie MNPs s biologickým materiálom ako aj spôsob transportu do bunky 

[2]. Stanovenie množstva internalizovaných MNPs je kľúčové pre posúdenie bezpečnosti/ 

toxicity MNPs [3]. Mechanizmus transportu MNPs do bunky je dôležitým faktorom pri ich 

syntéze a funkcionalizácii ako aj pre výpočet dávkovania pri cielenej terapii [4]. MNPs 

vstupujú do bunky niektorou zo špecifických dráh endocytózy (clatrin- (CME) alebo caveolín-

sprostredkovaná endocytóza (CavME), lipidické rafty, fagocytóza). CME aj CavME sú závislé 

na dynamín GTPáze, ktorá zabezpečí oddelenie transportnej vezikuly od membrány [5, 6]. 

Dôležitú úlohu v endocytózy zohráva aj cytoskelet bunky (aktínové a tubulínové filamenty) 

[7].  
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Cieľom našej práce bolo porovnať vhodnosť rôznych analytických metód (KSCN-K, 

UVS, AAS, prietoková cytomeria) na stanovenie prítomnosti MNPs a ich kapacitu 

kvantifikovať internalizované množstvo MNPs.  

 

Materiál a metódy 

Nanočastice magnetitu (MNPs) - sférické MNPs (priemer 10 nm) boli obalené 

oleátom sodným (SO) a polyetylén glykolom (PEG) [SO-PEG-MNPs]. MNPs boli 

syntetizované a detailne charakterizované rôznymi fyzikálnymi a chemickými metódami na 

Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.  

Bunky. Alveolárna adenokarcinómová bunková línia A549 bola kultivovaná 

v Dulbecco minimálnom esenciálnom médiu (DMEM) s 10% fetálnym teľacím sérom (FBS) 

a antibiotikami (penicilín 200 U/ml, streptomycín 100µg/ml) pri teplote 37°C vo zvlhčenej 

atmosfére 5% CO2.  

Ovplyvňovanie buniek. Bunky boli ovplyvňované 1h 2mM SO-PEG-MNPs v DMEM 

médiu s 2% FBS. Koncentrácia bola vybraná na základe predošlých experimentov. V prípade 

KCSN-K boli použité koncentrácie 0.5mM - 3mM. Pri štúdiu mechanizmu endocytózy boli 

bunky predovplyvnené 1h inhibítorom, ktorý bol prítomný aj počas ovplyvňovania MNPs.  

Metabolické inhibítory. Inhibícia CME: 25µM chlorpromazine (CHP), 150µM 

monodansylcadaverine (MDC); CavME: 4.6µM filipin (F), 20µM nystatin (N); dynamín 

GTPázy: 80µM dynasore (D); polymerizácie mikrotubúl: 25µM nocodazole (NOC); lipidické 

rafty: 100µM methyl-beta-cyclodextrin (MβCD) spolu s F.  

KSCN kolorimetria (KSCN-K). Na stanovenie iónov Fe3+ sme použili upravený 

postup podľa Liu a Wang. [9]. Absorbanciu sme merali pri vlnovej dĺžke 490 nm na xMark 

Microplate Spectrophotometere (Bio Rad).  

UVS. Bunky sme lyzovali 30min v lyzačnom RIPA pufri (50mM Tris-HCl, pH 7.6, 

150mM NaCl, 1mM Na2EDTA, 1% Triton X-100), a absorbanciu sme merali pri vlnovej 

dĺžke 350 nm na xMark Microplate Spectrophotometer (Bio Rad).  

AAS. Pelet buniek bol mineralizovaný HNO3 v ultrazvukovom kúpeli pri 85°C. 

Množstvo Fe3+ sa analyzovalo pri vlnovej dĺžke 248.3 nm.  

Prietoková cytometria. Morfológia buniek (intenzita „forward scatter“ (FSC) dát 

poskytuje informáciu o veľkosti buniek/častíc a intenzita „side scatter“ (SSC) dát o zrnitom 

obsahu (granularita) buniek/častíc) sa merala na cytometri BD FACSCantoTM II (BD 

FACSDiva software). Namerané dáta boli vyhodnotené na FCS Express 4 software. Hodnoty 
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zrnitosti buniek (SSC dáta) v kontrolných bunkách boli považované za 100 %. Nárast zrnitosti 

buniek ovplyvnených MNPs bol vypočítaný ako % pozitívneho (smerom doprava) posunu 

buniek. Každým meraním bolo analyzovaných 10 000 buniek. 

Štatistika. Údaje získané minimálne z troch nezávislých experimentov sme uvádzali 

ako priemerné hodnoty ± smerodajná odchýlka. Signifikantné rozdiely medzi ovplyvnenými 

vzorkami a neovplyvnenými kontrolami sme stanovili pomocou Studentovho t-testu. 

Štatisticky preukazné rozdiely v porovnaní s kontrolou: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.  

 

Výsledky a diskusia 

KSCN kolorimetria (KSCN-K), je jednoduchá chemická a časovo nenáročná metóda. 

Princípom metódy je stanovenie koncentrácie Fe3+ iónov železa na základe kalibračnej krivky 

pripravenej s FeCl3 (0.5–100µg/ml Fe3+). Množstvo Fe3+ iónov v bunkovom lyzáte stúpalo 

priamoúmerne s koncentráciou SO-PEG-MNPs, ktorou boli bunky ovplyvnené (Obr. 1). 

Množstvo internalizovaných MNPs sme stanovili ako pg Fe3+/bunka. Na základe kalibračnej 

krivky sme zistili, že pri koncentrácii 2mM bolo internalizovaných 3.7pg Fe3+/bunku. 

Stanovená koncentrácia Fe3+ iónov korelovala s množstvom Fe, ktoré bolo stanovené AAS; 

4.5 pg/bunku. Rozdiely v stanovenom množstve Fe medzi KSCN-K a AAS mohli byť 

spôsobené tým, že kým KSCN- K deteguje iba Fe3+, AAS stanovuje celkové množstvo železa 

v bunke; magnetit je tvorený Fe3+ aj Fe2+ iónmi železa [8]. Strata Fe3+ pri kolorimetrii mohla 

byť spôsobená aj pri prenose bunkového lyzátu na platničku. Nie je vylúčené, že rozdiely 

medzi KSCN-K a AAS mohli spôsobiť aj iné faktory ako sú zložky lyzačného pufru, 

degradácia bunkových komponentov, ktoré absorbujú svetlo, a tým môžu skresliť stanovenie 

množstva MNPs. KSCN metóda bola úspešne použitá na stanovenie voľných iónov železa 

v ľudských bunkách HepG2, HT-29, PC-3 a U-87 MG [10].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1. Kolorimetrické stanovenie Fe3+ iónov v A549 bunkovom lyzáte.  

A- A549 bunky ovplyvnené 1h 0.5mM, 1mM, 2mM a 3mM SO-PEG-MNPs. Kontrola- neovplyvnené A549 
bunky; nameraná hodnota určuje bunkový Fe3+. Spektrofotometricky kvantifikované pri 490nm.  

B- prepočet koncentrácie Fe3+ na bunku. 

  A                 B 
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Množstvo internalizovaných SO-PEG-MNPs nameraných UVS je zobrazné na obr. 2. 

Vhodnú vlnovú dĺžku 350nm na stanovenie MNPs v bunke sme vybrali na základe 

predchádzajúcich experimentov, ktoré boli realizované na Ústave polymérov SAV s využím 

UV-Vis (ultraviolet–visible) spektrofotometrie. Vlnová dĺžka 350nm najviac reprodukovala 

lineárnu zavislosť absorbancie MNPs. Možnosť využiť túto metódu na detekciu 

internalizovaných SPIONs potvrdili Friedrich a kol. [3] a Dadashzadeh a kol. [11]. Na rozdiel 

od nás, na detekciu SPIONs použili vlnovú dĺžku 370nm. UVS metóda sa ukázala ako 

relatívne jednoduchá, finančne a časovo nenáročná technika na detekciu MNPs v bunke. 

Doplnenie meraní o kalibračnú krivku podobne ako pri KSCN-K umožní stanoviť množstvo 

internalizovaných MNPs. Citlivosť UVS metódy kvantifikovať množstvo MNPs v bunke (Fe 

pg/bunku) budeme testovať v ďalších experimentoch. Ako referenčnú metódu použijeme 

AAS.  
 

 
 

Obr. 2. Ultrafialové spektrofotometrické stanovenie MNPs v bunkovom lyzáte A549.  
A549 bunky ovplyvnené 1h 2mM SO-PEG-MNPs a 10x riedené. Spektrofotometricky kvantifikované pri 350nm 

(au=absorbance unit). 
 

Atómová absorpčná spektrometria (AAS) je metóda, ktorá umožňuje hmotnostne 

stanoviť množstvo železa (alebo magnetitu) na bunku. V našich experimentoch sme ju 

používali ako referenčnú metódu na kvantifikáciu MNPs. Túto metódou sme použili na 

štúdium mechanizmu internalizácie MNPs do bunky s použitím metabolických inhibítorov 

endocytózy (Obr. 3). Výsledky ukázali, že AAS je schopná odhaliť rozdiely v množstve 

internalizovaných MNPs v závislosti od použitého inhibítora. Paradoxne, v prípade CHP 

a MDC inhibítorov sme pozorovali zvýšenú internalizáciu MNPs do bunky. Domnievame sa, 

že zablokovanie CME mohlo vyvolať v bunkách stres, ktorý viedol k nadmernému príjmu 

MNPs alternatívnymi dráhami (CavME, lipidické rafty, makropinocytóza atď.). AAS je veľmi 

citlivá analytická metóda, avšak finančne náročná. Na presnú analýzu je potrebné pomerne 

veľké množstvo buniek, najmä v prípade nízkej internalizácie MNPs. Vzhľadom na 
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skutočnosť, že efektívnosť internalizácie MNPs ovplyvňuje taktiež hustota exponovaných 

buniek (nepublikované výsledky), pri analýze mechanizmu internalizácie MNPs je 

nevyhnutné ovplyvňovať rovnaké inokulum buniek.  
 

 
 

Obr. 3. Stanovenie Fe3+ iónov v A549 bunkách atómovou absorpčnou spektrometriou (AAS).  
A549 bunky ovplyvnené 1h 2mM SO-PEG-MNPs alebo predovplvnené 1h s inhibítormi  následne ovplyvnené 

1h 2mM SO-PEG-MNPs v prítomnosti inhibítora. 
 

Prietoková cytometria sleduje internalizáciu MNPs na základe morfologických kritérií 

(tzv. side scatter dát, SSC), ktoré charakterizujú zrnitosť (granularitu) buniek. Príjmom MNPs 

do bunky sa ich granularita zvyšuje, čo sa prejavuje posunom intenzity SSC dát doprava 

oproti kontrole (Obr. 4A a 4B). Pri zablokovaní špecifickej dráhy endocytózy sa profil 

distribúcie buniek posúva smerom doľava, bližšie ku kontrolným bunkám. Na obr. 4C sú 

znázornené výsledky AAS získané pri použití špecifických inhibítorov endocytózy. 

 
          A                                                 B 

 

 

 

              C 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 4. Cytometrické stanovenie Fe3+ iónov v A549 bunkách.  

A549 bunky ovplyvnené 1h 2mM SO-PEG-MNPs alebo predovplyvnené 1h s inhibítormi následne ovplyvnené 
1h 2mM SO-PEG-MNPs v prítomnosti inhibítora. 

 
S výnimkou inhibítora MDC sú výsledky meraní porovnateľné s AAS. Prietoková 

cytometria je rýchla, jednoduchá metóda, ktorá umožňuje stanoviť prítomnosť MNPs 
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v bunky. Tieto hodnoty majú však iba kvalitatívny charakter na rozdiel od KSCN-K, UVS 

a AAS. Hľadanie možnosti kvantifikácie výsledkov z prietokovej cytometrie bude veľkým 

prínosom, nakoľko táto metóda je relatívne dostupná na mnohých pracoviskách. Prietoková 

cytometria bola použitá aj v iných experimentoch pri detekcii SPIONs v HUVEC bunkách [3], 

v myších makrofágoch Raw 264.7 [4] ako aj TiO2 NPs v ľudských ARPE-19 bunkách [12]. 

 
Záver 

Všetky analytické metódy sú schopné stanoviť prítomnosť MNPs v bunkách. Kým 

KSCN-K, UVS a AAS poskytujú údaje aj o množstve internalizovaných MNPs, Prietoková 

cytometria stanovuje iba kvalitatívne ich prítomnosť v bunke. Vzhľadom na citlivosť 

a finančnú nenáročnosť UVS, by táto metóda mohla byť perspektívnou technikou na 

kvantifikáciu MNPs v bunkách. V ďalších experimentoch sa zameriame na jej citlivosť s 

použitím inhibítorov endocytózy.  
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Abstract 
Photodynamic diagnosis on avian embryo CAM experimental model  
Photodynamic diagnosis (PDD) is using fluorescence of a photosensitizer (PS) to visualize tumor tissue. 

We used PS - hypericin (Hyp), extract from the plant Hypericum perforatum. To improve Hyp delivery, we used 
low density lipoprotein transport system (LDL). Model for testing PDD we used chorioallantoic membrane 
(CAM) of Japanese quail embryo (Coturnix japonica). Our aim was to examine pharmacokinetics of Hyp in the 
presence of LDL particles on CAM. Spheroids or suspension TE1 cells (esophageal squamous-cell carcinoma) 
were implanted on CAM surface on embryonal day 7 and after 24 hours Hyp and Hyp:LDL complex (100:1, 
200:1) were topically applied. All experimental formulations in the fluorescent image very well visualized the 
tumor spheroid position, with gradual increase of fluorescence intensity in 6-h observation period. The most 
significant difference in fluorescence intensity between tumor and normal tissue were obtained by application of 
Hyp:LDL 200:1. Our experimental results confirm that Hyp and Hyp:LDL complex is potent fluorophore for 
photodynamic diagnosis of carcinoma. 
 

Keywords: photodynamic diagnosis; hypericin; LDL; CAM; japanase quail  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Včasná diagnostika a presné určenie štádia nádoru má v onkológii zásadný 

prognostický význam. Pri stanovení diagnózy povrchových nádorov má rozhodujúcu úlohu 

endoskopické vyšetrenie, avšak štandardnou endoskopiou v bielom svetle nie je vždy možné 

spoľahlivo posúdiť plošný rozsah tumoru. Zvlášť problematická je detekcia ložísk carcinoma 

in situ alebo dysplázií, ktoré sú subtílne a preto ťažko viditeľné [1]. Fotodynamická 

diagnostika (PDD) predstavuje výbornú metodiku na lepšiu detekciu ťažko viditeľných 

nádorov, ktorá využíva fluorescenčné markery, tzv. fotosenzibilizátory (PS) s preferenčnou 

lokalizáciou v nádorovom tkanive [2]. 

V našej štúdii sme ako PS použili hypericín (Hyp), prírodný extrakt z ľubovníka 

bodkovaného. Hyp má relatívne vysoký kvantový zisk fluorescencie a nízke fotodegradačné 

charakteristiky, preto predstavuje vhodnú molekulu pre potencionálny PS pre PDD [3]. Hyp 

má lipofilný charakter a teda je minimálne rozpustný vo vodnom prostredí, čo môže byť 

problematické pre dopravenie do cieľového tkaniva [4]. V PDD sa využívajú PS aj 
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v spolupráci s transportnými nosičmi ktoré modulujú ich špecifické fluorescenčné vlastnosti 

takým spôsobom, aby boli maximálne efektívne pre detekciu nádorových ložísk na pozadí 

zdravého tkaniva [5]. V našej práci sme požili lipoproteín s nízkou hustotou (LDL), pretože 

disponuje nepolárnym jadrom a teda predstavuje vhodný priestor pre lipofilné PS akým je aj 

Hyp. Navyše nádorové bunky disponujú vyššou expresiou LDL receptorov, čo by mohlo 

zohrávať kľúčovú úlohu pri selektívnom vychytávaní Hyp-LDL nádorovým tkanivom [6]. 

Jedným z experimentálnych modelov pre testovanie PDD je chorioalantoická 

membrána aviárneho embrya (CAM). CAM je extraembryonálna membrána, ktorá tvorí 

respiračný a exkrečný orgán embrya. V našej práci sme použili CAM prepelice japonskej 

(Coturnix japonica). Transparentné tkanivo CAM je prestúpené hustou vaskulárnou sieťou, 

ktorá predstavuje vhodný model pre sledovanie nádorovej neoangiogenézy [7]. Vyvíjajúce sa 

embryo umožňuje úspešnú xenotransplantáciu nádorových buniek i humánneho pôvodu [8]. 

Cieľom našej štúdie bolo optimalizovať farmakokinetiku Hyp s LDL pre PDD na 

CAM s implantovanými ľudskými TE1 bunkami (skvamocelulárny karcinóm pažeráka). 

 

Materiál a metódy 

In vivo kultivácia embryí prepelice japonskej  

Oplodnené vajíčka prepelice japonskej (Coturnix japonica) z chovnej kolónie ÚBGŽ 

SAV sme inkubovali pri teplote 37°C, vlhkosti 50-60%. Na tretí embryonálny deň (ED3) sme 

celý obsah vajíčka sterilne preniesli do 6-jamkových kultivačných platničiek (TPP, 

Švajčiarsko) a ďalej inkubovali 4 dni [9]. 

Implantácia nádorových buniek na CAM 

Na ED7 sme nádorové bunky skvamocelulárneho karcinómu pažeráka (TE1, zo 

zbierky línií ÚEO SAV) implantovali vo forme jednobunkovej suspenzie alebo 

trojrozmerných sféroidov na povrch CAM do plochy ohraničenej silikónovým krúžkom  (∅6 

mm). Bunková kultúra TE1 bola kultivovaná v DMEM médiu (PAN-Biotech, Nemecko) s 

10% FBS, 100 µg/ml streptomycin, 100 U/ml penicillin (PAN-Biotech, Nemecko). Na 

prípravu sféroidov bola použitá 5-15 pasáž buniek. Sféroidy sa kultivovali v 96 jamkovej 

platničke typu U (Costar, USA). Dno jamiek sme vyplnili 0,8 % agarozou (BioWhittaker, 

USA) pripravenú v sterilnej vode, pre vytvorenie neadhezívneho povrchu. Pre vytvorenie 

sféroidov sme aplikovali 500 buniek/jamka (50 µl) a inkubovali ďalších 3 až 5 týždňov (37oC, 

5% CO2). Na CAM boli aplikované 15 ks sféroidov/CAM. Bunky TE1 vo forme 

jednobunkovej suspenzie (štandardná kultivácia adherentnej bunkovej kultúry, 37°C, 5% 
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CO2), boli aplikované 2.106 b/30µl na CAM. 

Fotodynamická diagnostika pomocou Hyp:LDL 

Po 24 hod od aplikácie nádorových buniek (ED8) sme lokálne pridali Hyp (Sigma 

Aldrich, USA), LDL (Merck, Nemecko) 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 vzniknutých 

nádorových noduloch bola snímaná v hodinových intervaloch po aplikácii (0-6h) a po 24h 

digitálnym fotoaparátom (Canon EOS 5D II, objektív Canon MP-E 65mm, kruhový blesk 

Canon MR-14EX, modré excitačné LED svetlo, 405 nm). Digitálne snímky boli spracované 

programom ImageJ (http://imageh.nih.gov/ij/). Hodnoty sú vyjadrené v červenom spektrálnom 

pásme fluorescenčného obrazu.  

Histomorfologická analýza CAM s tumorom 

Na ED11 sme CAM s tumormi odseparovali od embrya a zafixovali v 4% 

paraformaldehyde a pripravili 4 µm parafínové rezy. Pripravené preparáty boli farbené 

hematoxylínom a eozínom, vyhodnotené pomocou Leica DM 5500 mikroskopu, kamery Leica 

DFC 340 FX a softvéru Leica microsystem LAS AF 6000. 

Štatististická analýza 

Výsledky boli štatisticky spracované pomocou dvojfaktorovej analýzy variancie a 

Holm-Sidak post hoc testu (SigmaPlot 12, USA). 

 

Výsledky a diskusia 

V PDD sa očakáva, že PS budú selektívne vychytávané nádorovým tkanivom. Preto 

sme sledovali intenzitu fluorescencie Hyp, Hyp:LDL (100:1, 200:1) v tumoróznom tkanive 

sféroidov (TE1 buniek) implantovaných na CAM. Výsledky ukázali nízku fluorescenčnú 

intenzitu Hyp ihneď po aplikácii, ktorá sa časom zvyšovala, čo je pravdepodobne spôsobené 

postupnou monomerizáciu agregovaného Hyp väzbou na lipidické štruktúry bunky. Avšak 

Hyp v komplexe s LDL vykazoval silnú fluorescenčnú aktivitu ihneď po aplikácii, ktorá 

sa časom taktiež zvyšovala (Obr.1).  
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Obr. 1. Intenzita fluorescencie sféroidov po aplikácii Hyp, Hyp:LDL 100:1 a Hyp:LDL 200:1, v čase 0 až 6 
hod (p <0,001). Priemerné hodnoty ± SEM, n = 67 (nskupina = 25, 22, 20). 

 

Pre PDD je dôležitý čo najväčší rozdiel intenzity fluorescencie nádorového ložiska a  

zdravého tkaniva [1], čo reprezentujú grafy na Obr.2. Z klinického hľadiska je dôležitá dĺžka 

času od aplikácii terapeutickej látky po zahájenie PDD. Najväčší rozdiel intenzity 

fluorescencie medzi tumorom a zdravým tkanivom bol zaznamenaný 6 hod po aplikácii 

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 [6]. 

 

           
 

Obr. 2. Intenzita fluorescencie po aplikácii Hyp (A), Hyp:LDL 100:1 (B), 200:1 (C). Hodnoty sú merané v 
červenom spektrálnom pásme fluorescenčného obrazu. Priemerné hodnoty ± SEM, (nskupina = 25, 22, 20). 

 

A B C 

127



 
 

Obr. 3. Rozdiel vo fluorescenčnej intenzite tumor:zdravé tkanivo v čase 1 a 6 hod po aplikácii Hyp a 
Hyp:LDL. Rozdielne písmená nad stĺpcami znamenajú signifikanciu na úrovni prinajmenšom p<0,05 

 (ANOVA + Holm-Sidak post hoc). 
 

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 (Obr. 4). Histomorfologická analýza CAM s vytvoreným 

nádorovým ložiskom z TE1 buniek vo forme suspenzie preukázala vitálny mikroinvazívny 

tumor, avšak zaznamenali sme zlú adherenciu suspenzie buniek na CAM, nekompaktný –

drobivý tumor (Obr. 5 A). Lepšie mimikujú nádorovú štruktúru implantované sféroidy ako 

suspenzia buniek. Vzniknutý tumor zo sféroidov bol kompaktný a vhodný na sledovanie PDD 

(Obr. 5 B). Histológia vzniknutých tumorov zo sféroidov preukázala mikroinvazívny tumor 

s metastatickými ložiskami (tzv. keratínové perly) typickými pre skvamocelulárny karcinóm 

pažeráka, ktorý keratinizuje slizničné tkanivo (Obr. 5 C). 

 

     
Obr. 4. A - Detailné zábery sféroidov (označené šípkou) v bielom svetle a pomocou PDD po aplikácii Hyp. 
 B - Vytvorené nádorové ložisko zo sféroidov, vizualizácia v bielom svetle a pomocou PDD po aplikácii Hyp. 

 

A B 
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Obr. 5. Histológia tumoru na CAM.  
A -  Tumor z  TE1 buniek aplikovaných vo forme suspenzie na CAM. Zväčšenie 100x. B - Vytvorené nádorové 
ložisko zo sféroidov. Zväčšenie 100x. C - metastatické ložiská v CAM, tzv. keratínové perly. Zväčšenie 630x. 

 

Záver 

Experimentálne výsledky preukázali, že CAM prepelice japonskej je efektívny model 

pre testovanie PDD karcinómov. Hyp je silný fluorescenčný marker perspektívny pre 

fotodynamickú diagnostiku nádorov. Transportný systém LDL potencuje farmakokinetiku 

Hyp v útvare TE1 tumoru, a ukazuje sa ako vhodný model pre optimalizáciu PDD ľudských 

karcinómov.  
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Abstract 
 Analysis of the lip prints of the individuals in a Slovak population 
 Human identification is an important process in the criminological investigation. Cheiloscopy examines 
the unique characteristics of lip grooves on the vermilion zone of the lips and uses them for determining the 
identity of unknown people. This work provides an overview of the occurrence of particular types lip grooves of 
the individuals in a Slovak population. In collection of 60 lip prints (30 men and 30 women) were observed all 
ten types of lip grooves by modified classification according to Renaud. The frequency of lip groove pattern is 
evaluated in six different topographical regions. The most frequent type of lip groove is type A for both sexes (in 
96.67% of men and 83.33% of women). The least frequent type of lip groove is type F in a group of women 
(3.33%). The type F did not occur in a group of men. Statistically significant differences were observed in 
topographic part upper right (UR) in the lip groove types E (p=0.044), G (p=0.017) and H (p=0.044). 
 

Keywords: identification; cheiloscopy; lip prints 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cheiloskopia (gr. cheilos – pery, skopien – vidieť) je kriminalistická technika, ktorá sa 

venuje identifikácii človeka na základe odtlačkov pier [1, 2]. Na prechodnej zóne pier človeka 

medzi vonkajšou – kožnou a vnútornou – slizničnou časťou pier sa nachádzajú početné línie 

a brázdy [3]. Suzuki a Tsuchihashi [4] pomenovali línie červene pier ako sulci labiorum 

rubrorum a vzor vytvorený týmito líniami ako figura linearum labiorum rubrorum. Vzor na 

odtlačkoch pier je pre každého jedinca unikátny [3]. Dokonca aj u monozygotných dvojčiat, 

kde bol labiálny vzor tvorený rovnakými líniami, boli odtlačky pier podobné, ale nie identické 

[5]. Ďalšou dôležitou vlastnosťou vzorov odtlačkov pier je, že rovnako ako u odtlačkov prstov 

sú trvalé a v priebehu života jedinca sa nemenia [1]. Uvedené skutočnosti ukazujú, že stopy 

pier nájdené na mieste trestného činu majú rovnakú identifikačnú hodnotu ako 

daktyloskopické stopy [2].  

Odtlačky pier majú charakteristické vlastnosti, ktoré je možné klasifikovať do rôznych 

typov [6]. Významnou a najčastejšie používanou klasifikáciou je klasifikácia podľa Suzukiho 

a Tsuchihashiho [4], ktorí labiálne línie klasifikovali do piatich typov: typ I – úplne 

vertikálny, typ I´ – neúplne vertikálny, typ II – rozvetvený, typ III – krížiaci sa, typ IV – 

sieťovitý, typ V – iný typ, ktorý nemožno jednoznačne priradiť k predchádzajúcim typom. Za 

najkomplexnejšiu klasifikáciu sa považuje klasifikácia podľa Renauda [7], ktorá pozostáva 

z desiatich typov línií: A – úplne vertikálne, B – neúplne vertikálne, C – úplne rozdvojené,  
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D – neúplne rozdvojené, E – úplne rozvetvené, F – neúplne rozvetvené, G – sieťovité, H – X 

alebo bodka, I – horizontálne, J – iný typ. Významným posunom v rozvoji cheiloskopie bolo 

objavenie labiálnych minúcií Kasprzakom [2], ktorý ich klasifikoval do 23 typov.  

Pri vyhľadávaní odtlačkov pier na mieste trestného činu býva pozornosť zameraná 

najmä na sklenené výplne okien a dverí, poháre, príbor či ohorky od cigariet. Stopy pier sa 

môžu objaviť spolu s odtlačkami zubov taktiež na zvyškoch jedla [2]. Odtlačky pier môžu byť 

zanechané ako viditeľné stopy, ale tiež ako latentné – neviditeľné voľným okom. Na 

lokalizáciu a zviditeľňovanie latentných stôp pier sa využívajú rovnaké techniky ako 

v daktyloskopii. Okrem konvenčných daktyloskopických práškov je možné odtlačky 

zviditeľniť pomocou lyzochrómových farbív (Sudan III, Sudan black, Oil red O), ktoré majú 

schopnosť farbiť mastné kyseliny. Pri veľmi tmavých alebo viacfarebných povrchoch je 

vhodnejšie zvoliť fluorescenčné farbivá, ktoré zabezpečia lepší kontrast zviditeľňovaných 

odtlačkov. Kvalita zviditeľnenia je závislá od typu povrchu, na ktorom bol odtlačok 

zanechaný a od doby, ktorá uplynula od jeho vytvorenia. Pri starších odtlačkoch bývajú 

konvenčné daktyloskopické prášky málo efektívne. Najlepšie výsledky dosahujú 

fluorescenčné farbivá, ktoré sú schopné zviditeľniť odtlačok pier starý až 2 roky [8].  

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť frekvencie jednotlivých typov labiálnych línií na 

odtlačkoch pier a zistené údaje porovnať s predchádzajúcimi štúdiami odtlačkov pier jedincov 

slovenskej populácie. Ďalším cieľom bolo zistenie intersexuálnych rozdielov vo výskyte 

jednotlivých vzorov labiálnych línií.  

 

Materiál a metódy 

 Sledovaný súbor tvorilo 60 jedincov slovenskej populácie (30 mužov a 30 žien) zo 

Žilinského kraja vo veku od 6 do 54 rokov. 

 Pre odoberanie odtlačkov pier sme zvolili modifikovanú metódu podľa Kasprzaka [2]. 

Pery jedincov sledovaného súboru boli natreté tenkou vrstvou kozmetickej vazelíny. Odtlačky 

pier boli odoberané po uplynutí cca 3 minút jemným rovnomerným tlakom na biely papier 

v smere od jedného kútika úst k druhému, pričom pery jedincov boli mierne pootvorené. 

Získané odtlačky pier boli následne zviditeľnené pomocou strieborného daktyloskopického 

prášku (Sirchie USA) a zafixované priesvitnou lepiacou páskou.  

 Pred vyhodnocovaním bol každý odtlačok rozdelený na 6 topografických oblastí podľa 

práce El Domiaty et al. [3]: UL – horná ľavá, UM – horná stredná, UR – horná pravá, LL – 

dolná ľavá, LM – dolná stredná, LR – dolná pravá. Na určenie jednotlivých typov labiálnych 

línií sme použili modifikovanú klasifikáciu podľa Renauda [7], použitú v práci El Domiaty et 
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al. [3]: A – úplne vertikálne, B – neúplne vertikálne, C – úplne rozdvojené, D – neúplne 

rozdvojené, E – úplne rozvetvené, F – neúplne rozvetvené, G – sieťovité, H – X alebo bodka, 

I – horizontálne, J – horizontálne v kombinácii s iným typom línií (obr. 1). Labiálne vzory 

v jednotlivých oblastiach boli stanovené na základe prevahy určitého typu labiálnych línií 

v danej oblasti.  

 Štatistické spracovanie údajov bolo uskutočnené pomocou štatistického programu 

Statistica 12. 

 
Obr. 1. Modifikovaná klasifikácia línií podľa Renauda[3]: A – úplne vertikálne, B – neúplne vertikálne, C – 
úplne rozdvojené, D – neúplne rozdvojené, E – úplne rozvetvené, F – neúplne rozvetvené, G – sieťovité, H – X 

alebo bodka, I – horizontálne, J – horizontálne v kombinácii s iným typom línií  
 

Výsledky a diskusia 

V sledovanom súbore 60 odtlačkov pier neboli nájdené dva identické odtlačky, čo 

podporuje teóriu jedinečnosti vzorov labiálnych línií na prechodnej zóne pier.  Ak mali 

odtlačky v rovnakých topografických oblastiach rovnaký typ labiálnych línií, odlišovali sa 

polohou, počtom, rozmiestnením a vetvením jednotlivých línií.  

V rámci sledovaného súboru bolo pozorovaných všetkých desať typov labiálnych línií 

modifikovanej klasifikácie podľa Renauda [7]. Vyhodnotením súboru odtlačkov pier bolo 

zistené, že iba jeden mužský odtlačok obsahoval vo všetkých šiestich topografických 

oblastiach rovnaký typ labiálnych línií. Všeobecne sa na odtlačkoch pier mužov vyskytovali 

najčastejšie vzory A (96,67 %), G (50,00 %) a C (46,47 %). Na ženských odtlačkoch boli 

najfrekventovanejšími vzory A (83,33 %), J (66,67 %) a C (63,33%). Na rozdiel od našich 

zistení bol v práci Chlepkovej [9] v celom sledovanom súbore odtlačkov pier najčastejšie 

vyskytujúci sa vzor J (u 59,25 % mužov a u 76,66 % žien). Druhým najčastejším vzorom v jej 

práci bol vzor E u žien (37,03 %) a vzor A u mužov (58,62 %). Naopak najmenej 

frekventovaným typom podľa zistení Chlepkovej [9] bol vzor I a F. Podľa našich zistení boli 

najmenej frekventovanými vzormi u žien vzor D (6,67 %) a vzor F (3,33 %). U mužov to bol 

vzor D (6,67 %) a vzor F absentoval. Jednotlivé frekvencie výskytu labiálnych vzorov 

u mužov a žien znázorňuje tabuľka 1.  
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Tab. 1. Frekvencie výskytu labiálnych línií v sledovanom súbore 
 

 Typ labiálnej línie  

Pohlavie A B C D E F G H I J 

Muži (n = 30) 29 9 14 2 9 0 15 11 3 13 

Frekvencia (%) 96,67 30,00 46,47 6,67 30,00 0,00 50,00 36,67 10,00 43,33 

Ženy (n = 30) 25 14 19 2 16 1 12 10 6 20 

Frekvencia (%) 83,33 46,67 63,33 6,67 53,33 3,33 40,00 33,33 20,00 66,67 

 

 Vyhodnotením jednotlivých oblastí odtlačkov pier sme zistili, že najviac variabilnou 

oblasťou odtlačkov pier bola u mužov oblasť LL a LR, kde bolo pozorovaných osem 

z desiatich typov labiálnych línií. U žien bola najvariabilnejšou oblasťou oblasť LR, kde bolo 

taktiež zaznamenaných osem z desiatich typov labiálnych línií. Počty výskytu labiálnych 

vzorov v jednotlivých oblastiach odtlačkov pier sú prehľadne uvedené v tabuľke 2 spolu s  

intersexuálnymi rozdielmi vo výskyte jednotlivých typov labiálnych línií. Frekvencie výskytu 

labiálnych vzorov v jednotlivých oblastiach sú uvedené v tabuľke 3. 
 

Tab. 2. Počty labiálnych vzorov v jednotlivých oblastiach odtlačkov piera intersexuálne rozdiely 
stanovené pomocou Fisherovho presného testu (*p < 0,05) 

 
                                                     Typ labiálneho vzoru 

Zóna Pohlavie (počet) A B C D E F G H I J 

  UL 
  Muži (26) 4 1 6 – 5 – 9 – – 1 

  Ženy (30) 3 3 7 – 4 – 10 – – 3 

            p - hodnota 0,693 0,615 1,000 – 0,719 – 1,000 – – 0,615 

 UM 
  Muži (30) 10 – 2 – – – 3 1 2 12 

  Ženy (30) 4 – – – – – 2 – 6 18 

            p – hodnota  0,125 – 0,492 – – – 1,000 1,000 0,254 0,196 

  UR 
  Muži (26) 5 1 4 – 2 – 9 4 – 1 

  Ženy (29) 7 2 6 – 9 1 2 – – 2 

            p – hodnota  0,751 1,000 0,733 – 0,044* 1,000 0,017* 0,044* – 1,000 

  LL 
  Muži (27) 7 4 3 1 5 – 2 4 – 1 

  Ženy (30) 7 3 8 – 4 – 1 7 – – 

            p – hodnota  1,000 0,697 0,186 0,474 0,722 – 0,599 0,512 – 0,474 

  LM 
  Muži (29) 23 1 1 – – – 1 1 – 2 

  Ženy (29) 20 6 2 – – – – – – 1 

            p - hodnota 0,550 0,102 1,000 – – – 1,000 1,000 – 1,000 

  LR 
  Muži (28) 11 3 3 1 4 – – 4 1 1 

  Ženy (26) 4 2 4 2 6 – 2 3 – 3 

            p – hodnota  0,076 1,000 0,699 0,604 0,495 – 0,227 1,000 1,000 0,342 

 

V hornej ľavej oblasti (UL) bol u oboch pohlaví najviac frekventovaný vzor G, 

u mužov s frekvenciou 34,62 % a u žien 33,33 %. Druhým najčastejším labiálnym vzorom 

tejto oblasti bol vzor C, taktiež u oboch pohlaví s frekvenciami 23,08 % u mužov a 23,33 % u 
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žien. V tejto oblasti sme nezaznamenali žiadne štatisticky významné intersexuálne rozdiely. 

Oblasť UM u mužov obsahovala najčastejšie vzor J s frekvenciou 40 %, nasledoval vzor A 

s frekvenciou 33,33 %. Rovnako ako u mužov sa v oblasti UM ženských odtlačkov 

najčastejšie vyskytoval vzor J s frekvenciou 60 %. Druhým najčastejším vzorom u žien bol 

vzor I s frekvenciou výskytu 20 %. Ani v  tejto oblasti neboli zistené štatisticky významné 

rozdiely medzi pohlaviami. V oblasti UR mužských odtlačkov dominoval vzor G 

s frekvenciou 34,62 %, druhým najčastejším bol vzor A s frekvenciou 19,23 %. U ženských 

odtlačkov bol dominantný vzor E s frekvenciou 31,03 %, nasledoval vzor A s frekvenciou 

24,14 %. V tejto oblasti boli zistené aj štatisticky významné rozdiely medzi pohlaviami a to 

pri vzore E, ktorý bol dominantný u žien, vzor G bol dominantný u mužov a vzor H sa 

vyskytoval u mužov, u žien nebol vzor H v oblasti UR pozorovaný.  

 
Tab. 3. Frekvencie labiálnych línií v jednotlivých oblastiach 

 

 

 Na dolnej pere v oblasti LL v súbore mužských odtlačkov sa najčastejšie vyskytovali 

vzory A (25,93 %) a E (18,52 %). V súbore ženských odtlačkov dominoval vzor C (26,67 %), 

ďalej nasledovali vzory A a H obidva s frekvenciou 23,33 %. V strednej oblasti dolnej pery – 

LM bol zaznamenaný najvyšší počet výskytu vzoru A, u mužov 79,31 %, u žien 68,97 %. 

Druhým najfrekventovanejším vzorom tejto oblasti bol u mužov vzor J (6,90 %) a u žien vzor 

B (20,69 %). V oblasti LR u mužov u mužov dominoval vzor A (39,29 %), druhými 

najfrekventovanejšími boli vzory E a H s frekvenciami 14,29 %. Na ženských odtlačkoch 

v oblasti LR dominoval vzor E (23,08 %), nasledovali vzory A a C s frekvenciami 15,38 %. 

  Frekvencia výskytu labiálneho vzoru (%) 

Zóna Pohlavie (počet) A B C D E F G H I J 

  UL 
  Muži (26) 15,38 3,85 23,08 0,00 19,23 0,00 34,62 0,00 0,00 3,85 

  Ženy (30) 10,00 10,00 23,33 0,00 13,33 0,00 33,33 0,00 0,00 10,00 

 UM 
  Muži (30) 33,33 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 10,00 3,33 6,67 40,00 

  Ženy (30) 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 20,00 60,00 

  UR 
  Muži (26) 19,23 3,85 15,38 0,00 7,69 0,00 34,62 15,38 0,00 3,85 

  Ženy (29) 24,14 6,90 20,69 0,00 31,03 3,45 6,90 0,00 0,00 6,90 

  LL 
  Muži (27) 25,93 14,81 11,11 3,70 18,52 0,00 7,41 14,81 0,00 3,70 

  Ženy (30) 23,33 10,00 26,67 0,00 13,33 0,00 3,33 23,33 0,00 0,00 

  LM 
  Muži (29) 79,31 3,45 3,45 0,00 0,00 0,00 3,45 3,45 0,00 6,90 

  Ženy (29) 68,97 20,69 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 

  LR 
  Muži (28) 39,29 10,71 10,71 3,57 14,29 0,00 0,00 14,29 3,57 3,57 

  Ženy (26) 15,38 7,69 15,38 7,69 23,08 0,00 7.69 11,54 0,00 11,54 
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V oblastiach dolnej pery sme nezaznamenali žiadne štatisticky významné intersexuálne 

rozdiely. 

 

Záver  

Aj napriek vysokej miere spoľahlivosti bežných identifikačných metód 

(daktyloskopia, DNA) je vhodné hľadať alternatívne metódy identifikácie neznámych osôb. 

Takúto alternatívu ponúka cheiloskopia, vďaka jedinečnosti vzorov labiálnych línií, 

nachádzajúcich sa na prechodnej zóne pier. Labiálne línie sa vyznačujú tiež prítomnosťou 

individuálnych elementov – labiálnych minúcií, ktoré zabezpečujú jedinečnosť odtlačkov pier 

každého jedinca, rovnako ako v prípade papilárnych línií. Táto oblasť cheiloskopie však ešte 

nie je podrobne preskúmaná. Tak ako predchádzajúce štúdie iných autorov, aj náš výskum 

potvrdil jedinečnosť labiálnych línií na odtlačkoch pier, a to u každého jedinca. Pri 

vyhodnocovaní labiálnych vzorov sme zistili, že najfrekventovanejším vzorom v celom 

súbore odtlačkov pier bol vzor A u oboch pohlaví. Intersexuálne rozdiely boli pozorované pri 

druhom najčastejšom labiálnom vzore. U mužov to bol vzor G a u žien vzor J. Toto zistenie 

môže napomôcť pri odhade pohlavia neznámej osoby na základe odtlačku pier. Najnižšiu 

frekvenciu výskytu u mužov dosiahol vzor D. U žien bol najmenej častý vzor F, pričom 

v súbore mužských odtlačkov tento vzor absentoval. Na základe uvedených zistení môžeme 

považovať vzory D a F za vhodné identifikačné markery odtlačkov pier. 
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Abstract 

Is it possible to eliminate experimentally chloroplasts from the alga Chromera velia? 
Recently discovered alga Chromera velia is considered to be a relative to a photosynthetic parasitic protozoa of 
the phylum Apicomplexa. Most of them (e.g. Plasmodium, Toxoplasma,…) maintened rudimentary plastids 
without ability of photosynthesis. Attacking plastids in apicomplexan protozoa is a perspective way of fighting 
apicomplexan parasites. Any data have not been published yet about sensitivity of specific chloroplasts of 
Chromera velia to the antibacterial compounds. Our results describe several week long algae cell culture 
treatment using antibacterial agents - streptomycin and ofloxacin, with different mechanism of action. It is 
documented that both drugs effectively eliminate chloroplasts from the photosynthetic flagellate Euglena 
gracilis. We did not detect the loss of chlorophyl in Chromera velia plastids with light microscopy.  
We detected a decrease in signalization of PCR products for selected chloroplast genes comparing to stable 
mitochondrial gene in the ofloxacin affected culture. 
 

Keywords: apicomplexan parasites, plastome degradation, antibacterial compounds 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom práce bolo sledovať vplyv dvoch antibaktériových látok s odlišným mechanizmom 

účinku (streptomycín a ofloxacín) na rast kultúry buniek fotosyntetizujúcej riasy Chromera 

velia. C. velia je jedným z 2 zástupcov skupiny chromeríd [6], ktorá obsahuje komplexné 

chloroplasty obalené 4 membránami – vznikli sekundárnou endosymbiózou. Ich možný 

pôvod je vysvetľovaný hypotézami – rhodoplexová hypotéza [9] a hypotéza nezávislého 

nadobudnutia plastidov [10]. Na základe molekulárnych analýz sa C. velia radí do línie 

vedúcej k parazitickým prvokom zo skupiny Apicomplexa, ktoré si zachovali rudimentárny 

plastid - apikoplast. Jedným z dôkazov je prítomnosť UGA-Trp kodónu, ktorý bol doteraz 

pozorovaný u príslušníkov tejto parazitickej skupiny [7]. Apikoplast parazitických druhov 

zástupcov Apicomplexa je citlivý na pôsobenie rôznych antimikrobiálnych látok. U bičíkovca 

Euglena gracilis spôsobovali tieto látky vybielenie pôvodne zelených buniek, tzv. bleaching 

[2, 8] a degradáciu chloroplastového genómu. Preto bolo cieľom našej práce sledovať 1.) 

vplyv dvoch antibaktériových látok s odlišným mechanizmom účinku (streptomycín a 

ofloxacín) na rast kultúry buniek riasy; 2.) stabilitu plastidového chromozómu metódy 

semikvantitatívnej PCR vybraných plastidovych genov; 3.) funkčné zmeny v chloroplastoch 

technikami svetelnej mikroskopie.  
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Materiál a metódy 

Objektom našich experimentov bola riasa Chromera velia, ktorú sme dostali ako dar 

od prof. M. Oborníka (AVČR, České Budejovice). Na kultiváciu bunkovej kultúry tejto riasy 

sa používa F/2 médium podľa Guillard a Ryther (1962) s pH = 8-8,4. Použili sme celkový 

objem média 150 ml v 500 ml Erlenmayerových bankách. Bunky sa kultivovali pri teplote 

26˚C a meniacom sa osvetlení (deň, noc – v hodinách 12/12).Ako zdroj uhlíka sme použili 

0,8% etanol. Do testovaných kultúr sme pridávali dva typy antibaktériových látok s rôznym 

mechanizmom účinku – ofloxacín (inhibítor DNA gyrázy) a streptomycín (inhibítor 

bakterialnej translácie). Tieto látky majú degradačný účinok na chloroplastový genóm 

bičíkovca Euglena gracilis. Pozorovali sme zmeny počas 4 ovplyvňovaní. Dĺžka jedného 

ovplyvnenia bola 17 dní. Po ovplyvnení sme odobrali vždy  buniek/ml do nového F/2 

média a zo zvyšku sa izolovala celková DNA. 

Keďže doteraz neboli popísané účinky antibaktériových látok na rast kultúr C. velia, 

zisťovali sme najprv zmenu koncentrácie buniek kultúry rias počas pôsobenia streptomycínu 

a ofloxacínu v rôznych koncentráciach. Hustotu buniek v kultúre sme stanovili počítaním 

buniek v Bürkerovej komôrke. Na základe predošlého pozorovania rastu buniek kultúry pri 

rôznych koncentráciách streptomycínu a ofloxacínu, boli najvhodnejšie koncentrácie 

antibiotík pre náš experiment 15 mM streptomycínu a 5 mM ofloxacínu. 

Detekciu zmien v štruktúre chloroplastov po ovplyvnení použitými látkami sme 

pozorovali pomocou svetelnej mikroskopie. Využili sme techniku DIC – diferenčný 

interferenčný kontrast.  Informácie o prítomnosti chlorofylu a v chloroplastoch buniek 

ovplyvnených antibaktériovými látkami sme získali pomocou fluorescenčnej mikroskopie 

(použitý filter – excitácia 485 nm, emisia 515 nm; ZEISS). 

Na sledovanie degradácie chloroplastového genómu riasy Chromera velia vplyvom 

použitých antibaktériových látok sme vybrali niekoľko génov kódovaných chloroplastovým 

genómom. Ako referenciu sme použili gén kódovaný mitochondriou a gény kódované 

jadrom. Slúžili pre potvrdenie degradačného účinku streptomycínu a ofloxacínu na 

chloroplastový genóm riasy. gDNA riasy C. velia sme izolovali podľa protokolu Doyle, J.,J a 

Doyle, J.,L.(1990) [12]. Primery boli navrhnuté v programe BLASTe [13] na základe 

sekvencií génov uvedených v databázach NCBI [14]. Kritériami boli produkty dĺžky cca. 300 

bp pričom optimálna anelačná teplota primerov bola 55°C.  

Pomocou PCR sme amplifikovali PCR produkty génov ovplyvnených kultúr rias, 

ktoré sme následne vizualizovali na základe elektroforetickej separácie v 1,5 % agarózovom 
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geli (90 V, 30 min.). Pri PCR sme používali Green Taq Dream DNA Polymerase (Thermo 

Scientific) podľa pokynov dodávateľa. 
 

Tab.1. PCR protokol 
Počiatočná denaturácia 95 ˚C 3 min 

denaturácia vzorky 95 ˚C 30 s 

35 opakovaní anelácia primerov 55 ˚C 30 s 

polymerizácia 72 ˚C 1 min 
dokončenie 

polymerizácie 72 ˚C 15 min  

ochladenie 4 ˚C 

 

Výsledky a diskusia 

Ovplyvňovaním bunkových kultúr riasy Chromera velia nami vybranými 

antibaktériovými chemoterapeutikami v koncentráciach 15mM – streptomycín a 5mM – 

ofloxacín, sme nedetegovali zmenu rastu buniek v porovnaní s koncentráciou buniek v 

kontrolnej – neovplyvnenej bunkovej kultúre. Priemerná koncentrácia buniek kultúr (za dobu 

1 ovplyvnenia) ovplyvnených ofloxacínom bola  buniek/ml, streptomycínom 

 buniek/ml a priemerná koncentrácia neovplyvnenej kultúry bola  

buniek/ml. 

Napriek ovplyvňovaniu kultúr antibaktériovými látkami sme nedetegovali, stratu 

prirodzenej autofluorescencie chlorofylu ani u jednej bunkovej kultúry. Naproti tomu u 

bičíkovca E. gracilis je známe, že po ovplyvnení týmito látkami v oveľa nižšej koncentrácii, 

dochádza k strate tvorby chlorofylu a teda aj sfarbenia chloroplastov bez vplyvu na rast 

buniek . 

 
Obr.1. Elektroforetická separácia PCR produktov chloroplastových génov Chromera velia ovplyvnených 
streptomycínom. M – marker, K – neovplyvnená kontrolná vzorka, 1.-4. poradie ovplyvnenia, N – negatívna 

kontrola 
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Obr.2. Elektroforetická separácia PCR produktov mitochondriálneho a jadrových génov Chromera velia 

ovplyvnených streptomycínom. M – marker, K – neovplyvnená kontrolná vzorka, 1.-4. poradie ovplyvnenia, N 
– negatívna kontrola 

 

 
Obr.3. Elektroforetická separácia PCR produktov chloroplastových génov Chromera velia ovplyvnených 

ofloxacínom. M – marker, K – neovplyvnená kontrolná vzorka, 1.-4. poradie ovplyvnenia, N – negatívna 
kontrola 

 

 
Obr.4. Elektroforetická separácia PCR produktov mitochondriálneho a jadrových génov Chromera velia 
ovplyvnených ofloxacínom. M – marker, K – neovplyvnená kontrolná vzorka, 1.-4. poradie ovplyvnenia, N – 

negatívna kontrola 
 

Na základe elektroforetickej separácie amplifikovaných produktov PCR vybraných 

chloroplastových génov sme pozorovali úbytok alebo stratu signálu niektorých génov 

kódovaných chloroplastovým genómom. V prípade vzoriek, ktoré boli ovplyvnené 

streptomycínom, sme nedetegovali žiadnu stratu alebo zoslabenie signálu PCR produktov 

chloroplastových, jadrových a mitochondriového génu. 

Vzorky ovplyvnené ofloxacínom vykazovali zoslabenie alebo stratu signálu PCR 

produktu pri géne trnfM - gén kódujúci tRNA pre formyl-metionín (fMet-tRNA-CAU) (2. 

ovplyvnenie – zoslabenie), rpoC2 – gén kóduje β´ podjednotku RNA polymerázy (1. 

ovplyvnenie - zoslabenie a po 3. ovplyvnení – strata signálu), rpl16 - génu pre proteín 16 

veľkej podjednotky ribozómu (strata signálu v 2. ovplyvnení). 

Pre porovnanie, že dochádza k degradácii iba chloroplastového genómu sme vybrali aj 

3 referenčné gény: gén kódovaný v mitochondriach – Cox1 - gén pre podjednotku I 
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cytochróm c oxidázy a 2 gény kódované v jadre – Act – gén pre aktín, a RbcL – gén kódujúci 

veľkú podjednotku RuBisCO. Prekvapivo sme detegovali stratu signálu PCR produktu génu 

kódujúceho veľkú podjednotku enzýmu ribulóza 1,5-bisfosfát karboxyláza/oxygenáza už po 

1. ovplyvnení. C. velia vo svojom genóme kóduje gén pre RuBisCO typu II [3]. Výsledný 

proteín sa skladá z niekoľkých podjednotiek kódovaných v jadre – RbcL [4].  

V prípade podobného experimentu s Euglena gracilis s využitím tých istých 

antibaktériových látok – streptomycín a ofloxacín, autori detegovali degradáciu 

chloroplastového genómu. Na základe rovnakej detekčnej metódy zaznamenali pokles 

signálov PCR produktov chloroplastových génov kódujúcich veľkú podjednotku enzýmu 

ribulóza 1,5-bisfosfát karboxyláza/oxygenáza (rbcL), translačný elongačný faktor EF-Tu 

(tufA), génu pre β´ podjednotku RNA polymerázy (rpoC2) a génu pre GLU-tRNA (trnE). 

Mierny úbytok signálu produktov PCR detegovali pri géne pre fMet-tRNA (trnfM) a proteín 

L16 ribozómu plastidov (rpl16). Ako kontrolu, že dochádza k degradácii chloroplastového 

genómu a nie génov jadra a mitochondrii, použili pre porovnanie gény jadra: aktín (act) a 

malú podjenotku RuBisCO (rbcS); a gén mitochondrii pre podjednotku I cytochróm c oxidázy 

(coxI), ktorých produkty detegovali počas celej dĺžky ovplyvnenia buniek antibaktériovými 

látkami [5]. 

 

Záver 

V tejto práci sme sledovali vplyv vybraných antibaktériových látok (streptomycín 

a ofloxacín) na chloroplasty morskej riasy Chromera velia, u ktorej doteraz nebol popísaný 

žiaden efekt podobný vybieľovaniu (bleaching) ako u fotosyntetizujúceho bičíkovca Euglena 

gracilis. Zistili sme, že nami použité koncentrácie týchto látok neovplyvňujú rast bunkových 

kultúr, a ani nespôsobujú vybieľovanie chloroplastov. Nedetegovali sme zmenu ani 

zoslabenie signálu autofluorescencie chlorofylu a. V súbore nami vybraných 

chloroplastových génov sme detegovali degradáciu chloroplastového genómu kultúr 

ovplyvnených ofloxacínom, v porovnaní s kontrolným mitochondriálnym genómom. 

Prekvapujúcim bolo zistenie, že sa vplyvom ofloxacínu strácal signál PCR produktu génu 

veľkej podjednotky RuBisCO, ktorý je lokalizovaný v jadre. Jednou z možných hypotéz je, že 

ofloxacín má aj iný, zatiaľ neznámy mechanizmus účinku, ktorý spôsobuje tento stav pri 

tomto type RuBisCO. Naše experimentálne výsledky ukazujú, že v prípade riasy Chromera 

velia ovplyvnenej antibaktériovými látkami, je v chloroplastoch stále prítomný chlorofyl 

napriek čiastočnej degradácii chloroplastového genómu. 
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Abstract 

Microevolutionary and taxonomic studies in the genera Alyssum L. and Odontarrhena C. A. Mey. Ex 
Ledeb. (Brassicaceae) 
Genera Alyssum and Odontarrhena, despite the high morphological variation, the high species diversity 

and the number of reported ploidy levels, are among the least-studied genera of the family Brassicaceae. In our 
ongoing studies, we are focusing on the evolutionary history and the origin of the alleged alopolyploid annual 
species A. siculum, as well as the phylogenetic relationships and taxonomy of the perennial species of the genus 
Odontarrhena. Our goal is to describe morphological, karyological and genetic variability of the selected taxa, to 
identify the underlying evolutionary processes and to revise the traditional taxonomic concepts. We employ the 
combination of flow cytometry, chromosome counting, molecular systematics and multivariate morphometrics. 
Out of the molecular methods, we plan to use sequences of ITS, low copy genes and Hyb-Seq. We are presenting 
the current state of our research, our collected population samples, the first insight into the ploidy level variation 
and we discuss the planned analyses and the optimalization of the selected methods. 
 

Keywords: taxonomy; polyploidy; molecular systematics; flow cytometry 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rody Alyssum L. a Odontarrhena C.A.Mey. ex Ledeb. sú najväčšími rodmi tribusu 

Alysseae [1]. Ide o jednoročné, dvojročné až trváce druhy, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v 

Eurázii a niekoľko jednoročných zástupcov sa sekundárne rozšírilo aj na iné kontinenty [2, 3]. 

Rastú najmä na stepných, skalnatých a piesočnatých miestach a to od hladiny mora až po 

subalpínske pásmo. Oba rody sú zaujímavé vysokým podielom polyploidných taxónov [1] a 

bohatým druhovým zastúpením najmä v južných častiach Európy, ktoré sú známymi 

refúgiami a centrami diverzity európskej flóry [4].Vďaka týmto okolnostiam je možné oba 

rody považovať za vhodné modely na štúdium procesov, ktoré sprevádzali evolúciu 

krytosemenných rastlín na území Európy. Rod Alyssum pôvodne pozostával zo šiestich sekcií 

[5], ktoré podľa súčasných poznatkov nie sú monofyletické [6]. V najnovšej taxonomickej 

revízii tribusu Alysseae bolo z rodu Alyssum vyčlenených niekoľko rodov, medzi nimi aj 

Odontarrhena [1]. V rode Alyssum sa v súčasnosti dajú rozoznať dve fylogenetické vetvy: 1) 

väčšina trvácich druhov zo sekcie Alyssum a takmer všetky jednoročné druhy zo sekcií 

Alyssum L. sect. Alyssum a Alyssum  sect. Psilonema (C.A.Mey.) Hook.f. a 2) všetky trváce 

druhy zo sekcie Alyssum sect. Gamosepalum (Hausskn.) T.R.Dudley a niekoľko trvácich 

druhov zo sekcie Alyssum [1, 6]. Evolučné vzťahy medzi jednotlivými zástupcami rodov 
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Alyssum a Odontarrhena sú zatiaľ pomerne málo preskúmané. Prvé štúdie týchto taxónov, 

založené na molekulárnych markeroch, sa začali objavovať len v posledných rokoch. Patria k 

nim práce zaoberajúce sa fylogenetickými vzťahmi v polyploidnom druhovom komplexe 

Alyssum montanum-A. repens [7 - 12], štúdia o vysokohorskom druhu A. wulfenianum [13]. 

ako aj práce zaoberajúce sa druhmi z tribusu Alysseae so schopnosťou hyperakumulovať 

ťažké kovy [14, 15]. 

V našich prebiehajúcich štúdiách rodov Alyssum a Odontarrhena sa venujeme dvom 

širším otázkam. Tou prvou je pátranie po pôvode jednoročného grécko-sicílskeho druhu 

Alyssum siculum Jord. Podľa tradičnej predstavy (Persson (1971) in [16]) je A. siculum 

alopolyploid vzniknutý hybridizáciou medzi tetraploidným druhom A. alyssoides (L.). 

(2n=32) a diploidným druhom A. minus (L.) Rothm (2n=16). Pre túto hypotézu však zatiaľ 

neexistujú žiadne dôkazy a do úvahy prichádzajú aj iné rodičovské kombinácie, prípadne 

autopolyploidný pôvod. Pre objasnenie pôvodu A. siculum bude preto potrebné preskúmať 

fylogenetické a taxonomické vzťahy tohto druhu aj k ostatným európskym jednoročným 

druhom rodu Alyssum. Jedným z nich je ďalší hexaploidný druh s neznámym pôvodom, A. 

granatense Boiss. & Reut. Vyskytuje sa na Iberskom polostrove a v severnej Afrike, a 

podobne ako A. siculum, má morfologicky veľmi blízko druhu A. alyssoides.  

Druhou rozsiahlou témou, ktorej sa venujeme je taxonómia a fylogenetické vzťahy 

zástupcov rodu Odontarrhena. Rod Odontarrhena bol vyčlenený z rodu Alyssum na základe 

jednoznačnej genetickej odlišnosti [1]. Do tohto rodu patria výlučne trváce druhy, ktorých 

najvýznamnejšími spoločnými znakmi, ktorými sa líšia od zástupcov rodu Alyssum, sú 

prítomnosť dvoch vajíčok v semenníku a zložený typ súkvetia [1]. Zástupcom rodu 

Odontarrhena je v súčasnosti venovaná veľká pozornosť v súvislosti s ich schopnosťou 

akumulovať ťažké kovy, najmä nikel. Táto vlastnosť má potenciálne využitie pri 

fytoremediáciách a pri ťažbe ťažkých kovov [17, 18, 19].V našich prácach sa zameriavame na 

dva druhové komplexy, Odontarrhena tortuosa s.l. a Odontarrhena muralis s.l. Vzhľadom na 

nedostatok informácií o cytogeografii, morfologickej a genetickej variabilite sú taxonomické 

koncepty týchto taxónov v rôznych súčasných prácach veľmi nevyvážené [2, 16, 20] a často 

neodrážajú ich reálne fylogenetické vzťahy. Skúsenosti z predchádzajúcich štúdií zástupcov 

tribusu Alysseae [7, 9, 11], ukazujú, že detailné štúdie veľkého množstva vzoriek z rôznych 

častí areálu študovaných druhov, založené na kombinácii morfometrických, karyologických a 

molekulárnych analýz, často vedú k zásadným zmenám v taxonomickej klasifikácii. 

Cieľom práce je identifikovať štruktúru morfologickej, karyologickej a genetickej 

variability vybraných taxónov, identifikovať evolučné procesy, ktoré sú za túto variabilitu 
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zodpovedné a revidovať tradičné taxonomické koncepty. 

 

Materiál a metódy 

 Naše štúdie sú založené na analýzach rastlinného materiálu zbieraného priamo v 

teréne. Každý druh je zastúpený niekoľkými populačnými vzorkami, ktoré reprezentatívne 

pokrývajú čo najväčšiu časť celkového areálu daného druhu, v závislosti od konkrétnych 

kladených otázok. Populačná vzorka obvykle pozostáva z 20-30 jedincov určených na 

morfometrické analýzy. Z týchto jedincov sa priamo v teréne fixujú kvetné časti a zvyšok 

rastliny sa uskladňuje ako herbárový doklad na neskoršie merania vybraných morfologických 

znakov. Z desiatich herbarizovaných jedincov sa zároveň odoberá materiál, ktorý sa 

konzervuje v silikagéli na neskoršie analýzy ploidnej úrovne prietokovou cytometriou a na 

molekulárne analýzy. Vzorky na morfometrické analýzy sa zbierajú v štádiu kvitnutia a v 

štádiu plodov. Výsledky prezentované v tomto príspevku sú založené na populačných zberoch 

z rokov 2007 – 2015. Ide najmä o materiál zbieraný na Balkáne, Iberskom polostrove a v 

severnej Afrike.  

 Pre stanovenie počtu chromozómov používame metódu roztlakových preparátov 

koreňových špičiek. Koreňové špičky získané z čerstvo vyklíčených semien sa  inkubujú 

v roztoku 8-hydroxychinolínu s koncentráciou 2.10-3mol.dm-3 po dobu 24 hodín v chlade (4 

°C). Ako fixačný roztok sa používa zmes koncentrovanej kyseliny octovej a 96% alkoholu 

(pomer kyselina : EtOH, 1:3, v/v) 1-24 hodín v chlade (4 °C). Pokiaľ sa s koreňovými 

špičkami nepracuje hneď po fixácii, je možné ich dlhodobo uskladňovať v roztoku 75% 

etanolu. V zmesi 96% etanolu a kyseliny chlorovodíkovej (pomer HCl : EtOH, 1:1, v/v) sa 

koreňové špičky krátko macerujú (1,5 minúty) a preplachujú v destilovanej vode pri izbovej 

teplote (24 °C). Takto pripravené koreňové špičky sa premiestnia na podložné sklíčko 

a odreže sa ich apikálna časť obsahujúca delivé pletivá fixované v rôznych štádiách mitózy. 

Tá sa použije na prípravu trvalého roztlakového preparátu, ktorý sa farbí jednu hodinu v 

Giemsovom farbive. Získané roztlakové preparáty sa vyhodnocujú pod svetelným 

mikroskopom pri 1000 násobnom zväčšení s využitím imerzie. 

 Na odhad ploidnej úrovne rastlín sa využíva prietoková cytometria. Vzorky rastlín so 

známymi počtami chromozómov sú analyzované súčasne so štandardom, pričom sa 

zaznamenajú pomery hodnôt ich G1 vrcholov. Ako štandard používame Solanum 

lycopersicum L. cv. "Stupické polní rané" (2C = 1.96 pg; [21]). V prípadoch keď dochádza k 

prekryvu vrcholov štandardu s vrcholmi vzoriek, využívame ako sekundárny štandard Bellis 

perennis L. (2C = 3.38 pg, [22]). Obsah DNA Bellis je kalibrovaný oproti Solanum na základe 

144



priemeru troch opakovaných analýz vykonaných v rôznych dňoch. Ploidné úrovne 

analyzovaných rastlín, ktorých chromozomálny počet nepoznáme, sú vyhodnocované na 

základe porovnania polohy ich vrcholov s vrcholom štandardu. Tieto analýzy sú vykonávané 

pomocou prietokového cytometra Partec Cyflow ML, ktorý je vybavený ortuťovou lampou 

HBO-100 (Partec GmbH, Münster, Nemecko). Čerstvé listy analyzovaných rastlín 

bezprostredne po zbere v teréne vysušíme v silikagéli a uskladňujeme pri -25 °C. DNA 

ploidná úroveň sa určuje z dehydrovaných rastlinných pletív [23 - 24] na základe 

fluorescenčnej intenzity jadier farbených fluorochrómom DAPI (4',6-diamidino-2-fenylindol), 

ktorý sa špecificky viaže k AT nukleotidom. Pletivo z listov sušených v silikagéli (0,5 cm2) sa 

rozseká žiletkou spolu s čerstvým pletivom listu štandardu v Petriho miske v 1 ml ľadovo 

chladeného roztoku Otto I (0,1 M monohydrát kyseliny citrónovej, 0,5 % Tween 20 [10]). 

Získaná suspenzia sa prefiltruje cez 42 µm nylónovú sieťovinu. K prefiltrovanej suspenzii sa 

pridá 1 ml pufru Otto II (0,4 M Na2HPO4.12.H2O) s farbivom DAPI (4 µg. ml-1) a β-

merkaptoetanolom (2 µl. ml-1). Po krátkej inkubácii (5 minút) sa vzorka zmeria pomocou 

prietokového cytometra. Histogramy prietokovej cytometrie vyhodnotíme pomocou softvéru 

Partec FloMax (v. 2.7d; Partec GmbH). Spoľahlivosť merania vyhodnocujeme na základe 

hodnoty koeficientu variancie (CV) vrcholov štandardu aj meranej vzorky. V prípade práce s 

materiálom sušeným v silikagéli akceptujeme výsledné merania s hodnotou CV pod 5% [9]. 

 

Výsledky a diskusia 

V súčasnosti máme k dispozícii materiál 103 trvácich druhov rodu Odontarrhena a 

148 jednoročných druhov rodu Alyssum. Naše populačné zbery pokrývajú územie Európy - 

najmä Balkánu, Iberského polostrova, Apeninského polostrova  a severnej Afriky. V 

budúcnosti je potrebné dozbierať najmä materiál druhov A. siculum a A. granatense zo Sicílie 

a Peloponézskeho polostrova a materiál viacerých druhov rodu Odontarrhena z Balkánu a z 

Egejskej oblasti. Pri zbere materiálu je dôraz kladený najmä na typové lokality 

najdôležitejších taxónov. Stanovili sme relatívny obsah DNA v 82 populáciách (648 jedincov) 

pre 13 druhov rodu Odontarrhena a pre sedem druhov rodu Alyssum. Medzi meranými 

vzorkami sme identifikovali diploidné, tetraploidné a hexaploidné populácie. Venovali sme sa 

optimalizácii protokolu na stanovenie počtu chromozómov a pripravili sme 91 trvalých 

roztlakových preparátov. Genetickú variabilitu a evolučné vzťahy medzi jednotlivými 

taxónmi budeme skúmať pomocou niekoľkých molekulárnych markerov. Okrem sekvencií 

jedno- / nízkokópiových génov a ITS (internal transcribed spacer) plánujeme využiť metódu 

Hyb-Seq [25]. V práci Rešetnik [6] a v iných doteraz publikovaných fylogenetických prácach 
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sú síce jednoročné druhy rodu Alyssum analyzované aj pomocou sekvencií ITS, ale bez 

zmienky o variabilite alel v rámci jedinca. Štúdia ukazuje pozíciu A. siculum a A. alyssoides v 

spoločnej vetve, zatiaľ čo iné druhy, ktoré by mohli byť zodpovedné za pravdepodobný vznik 

údajného hybrida A. siculum, sú umiestnené vo viacerých vetvách. Dôvodom môže byť 

autopolyploidný pôvod A. siculum alebo nedostatočné pokrytie variability alel v rámci 

jedincov. Tento problém by mohla vyriešiť metóda klonovania sekvencií, ktorú plánujeme 

využiť pri ITS ako aj pri vybraných nízkokópiových génoch. 

 

Záver 

V tomto príspevku je predstavený náčrt štúdií v rodoch Alyssum a Odontarrhena, 

ktoré sú súčasťou prebiehajúcej dizertačnej práce. Okrem základných východísk práce 

popisujeme niektoré plánované metodické prístupy ako aj priebežné výsledky. Prezentujeme 

prehľad nazbieraných populačných vzoriek, výsledky analýz ploidnej úrovne metódou 

prietokovej cytometrie a skúsenosti z optimalizácie niektorých ďalších metód. 

V nasledujúcich vegetačných sezónach plánujeme navštíviť mnohé lokality študovaných 

druhov a doplniť populačné vzorky. Zbieraný materiál bude priebežne vyhodnocovaný 

morfometrickými, karyologickými a molekulárnymi analýzami. 
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Abstract 
The effect of angiotesin II on mRNA gene expression of renin and ace2 in kidney rat. 
Renin-angiotensin system (RAS) is an important hormonal system that participates in the control of blood 

pressure and electrolyte and water homeostasis. Renin is the first enzyme in angiotensin II (ANGII) biosynthesis 
pathway that to high extend determines activity of circulating RAS. Renin converts angiotensinogen into 
angiotensin I that is cleared to angiotensin II by angiotensin converting enzyme (ACE). Function of angiotensin 
II is mediated through AT1 and AT2 membrane receptors. ANGII can be degraded to Ang1-7 by angiotensin 
converting enzyme 2 (ACE2). We analyzed effect of angiotensin II on gene expression of renin and ace2 in the 
kidney. We focused on the hypothesis that renal RAS possess capacity to compensate up-regulated ANGII in the 
organism. We demonstrated significant changes in expression of both, renin and ace2 expression, in the kidney 
of rats after ANGII administration. Plasticity of RAS has to be considered when synthesis or action of ANGII is 
manipulated pharmacologically. 
 

Keywords: circadian rhythms, kidney, renin, ace2, circadian 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Renín-angiotenzínový systém (RAS) je považovaný za dôležitý hormonálny systém, 

ktorý kontroluje tlak krvi, udržiava homeostázu vnútorného prostredia, ovplyvňuje objem 

telových tekutín a rovnováhu iónov, najviac sodíka [1]. 

Renín je aspartylproteáza syntetizovaná ako inaktívny zymogén, produkovaná, 

uskladňovaná a vylučovaná juxtaglomerulárnymi (JG) bunkami v distálnej časti renálnej 

aferentnej arterioly [2]. Množstvo vylúčeného renínu je jeden z najdôležitejších faktorov 

determinujúcich aktivitu cirkulujúceho RAS. Katalyzuje premenu angiotenzinogénu na 

angiotenzín I, ktorý je pomocou angiotenzín konvertujúceho enzýmu premenený na 

angiotenzín II (ANGII) [3]. 

Renín, ako väčšina hormónov, vzniká z väčšej molekuly preprohormónu – 

preprorenínu. Preprorenín pozostáva zo 406 aminokyselín, z ktorého po odštiepení 23 

aminokyselín vznikne prorenín. Tento proces prebieha prevažne v JG bunkách obličiek, ale aj 

v iných tkanivách ako je napríklad mozog, podčeľustné žľazy, retina, placenta, tukové tkanivo 

a iné [3, 4, 5].  

Hladiny renínu a prorenínu vykazujú významnú koreláciu, ale nie za každých 

okolností. Akútne stimuly renínu neovplyvnia hodnoty prorenínu, na rozdiel od chronických 
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stimulov, ktoré zvýšia hladiny oboch. Je to spôsobené tým, že renín ako aktívny enzým je 

uskladňovaný, a teda je možné jeho okamžité uvoľnenie v prípade potreby. Prorenín je 

naopak uvoľňovaný kontinuálne a teda až chronický stimul spôsobí premenu väčšieho 

množstva prorenínu na renín [5, 6].  

Sekrécia renínu z vezikúl neprebieha kontinuálne, ale skôr v kvantách a to formou 

exocytózy. Dochádza k fúzii vezikúl s plazmatickou membránou. Iniciáciou tohto procesu je 

opuchnutie granúl s renínom [7]. Medzi najznámejšie molekuly, tzv. druhé posly, ktoré sa 

zúčastňujú kontroly sekrécie renínu, patrí cyklický adenozínmonofosfát (cAMP), cyklický 

guanozínmonofosfát (cGMP) a vápnikové katióny [8]. 

Oktapeptid angiotenzín II je aktívny enzým produkovaný renínovou enzymatickou 

kaskádou. Je to primárna efektorová molekula RAS, ktorá sprostredkúva svoje funkcie cez 

receptory AT1 a AT2. Angiotenzín II má polčas existencie 1-2 minúty, pretože je rýchlo 

deštruovaný množstvom peptidáz, buď na heptapeptid angiotenzín III odštiepením 

aspartátového zvyšku, alebo je rozložený na neaktívne fragmenty [3]. 

Cirkulujúci ANGII pôsobí negatívnou spätnoväzobnou slučkou na sekréciu renínu, 

a teda jeho syntézu aj sekréciu inhibuje. Taktiež exogénnou infúziou ANGII sa syntéza 

a sekrécia renínu zníži. Inhibíciou ANGII pomocou antagonistu AT1 receptoru alebo 

redukciou jeho množstva pomocou ACE inhibítorov dochádza k veľkému nárastu syntézy 

a sekrécie renínu. Naopak na tvorbu angiotenzinogénu pôsobí ANGII pozitívnou 

spätnoväzobnou slučkou a jeho tvorbu podporuje [9, 10].  

Angiotenzín-konvertujúci enzým 2 je metalopeptidáza obsahujúca zinkovú doménu. 

Zúčastňuje sa degradácie ANGII, pretože okrem premeny ANGI na ANG(1-9), premieňa 

taktiež ANGII na ANG(1-7), pričom katalytická aktivita premeny ANGII je 500 krát väčšia v 

porovnaní s konverziou ANG1[11]. ACE a ACE2 pôsobia protichodne a vytvárajú rovnováhu 

medzi hladinami ANG(1-7) a ANGII a zdá sa, že ACE2 funguje ako negatívny regulátor RAS 

[12]. 

V pokuse s TGR27 potkanmi, ktoré majú zdvojený renínový gén, a teda up-

regulovaný RAS, nebola aktivita RAS taká vysoká, ako by sa očakávalo [13]. V pokuse 

s potkanmi, ktorým bola implantovaná alzetová osmotická pumpa s ANGII, nebola zvýšená 

hladina ANGII v cirkulácii, ale jeho účinky sa prejavili [14].  

RAS je plastický systém vykazujúci 24h rytmicitu v niektorých parametroch. Aj keď 

sú známe niektoré informácie o existujúcich spätných väzbách RAS, ich prepojenie a 

dynamika nie sú ešte dostatočne objasnené. Naším cieľom bolo preskúmať plasticitu 

angiotenzínového renínového systému po aplikácii ANGII počas 24h. 

149



Materiál a metódy 

V pokuse sme použili 80 samcov potkanov kmeňa Wistar, ktoré mali pri dovoze 10-11 

týždňov a ich priemerná hmotnosť bola 149g. Zvieratá sme umiestnili v chovných nádobách 

po 2-4 jedincoch, teplota v chovnej miestnosti bola 21°C a svetelný režim L (svetlo) : D (tma) 

12:12. Čas udávame v  relativizovaných jednotkách „Zeitgeber time“ (ZT), kde sa ZT=0 

vzťahuje na začiatok svetlej fázy 24h režimu. Peletované krmivo a voda sme podávali ad 

libitum. Experimentálnym potkanom sme subkutánne implantovali osmotické minipumpy 

obsahujúce angiotenzín II (Alzet 2004), ktorý sa uvoľňoval 28 dní (100ng/kg/min). Kontrolné 

jedince podstúpili sham operáciu. Počas operácie boli potkany narkotizované. Po 28 dňoch 

sme zvieratá usmrtili dekapitáciou po inhalačnej nárkóze CO2. Vzorky sme odoberali každé 4 

hodiny (ZT 2, 6, 10, 14, 18, 22) a hneď sme ich zmrazili pri -80°C až do RNA izolácie. Počas 

tmavej fázy sme odbery vykonávali pod tlmeným červeným svetlom. Experiment prebiehal 

vo schválenom zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK 

so súhlasom Etickej komisie na PrifUK a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.  

Na izoláciu totálnej RNA zo vzorky obličky potkana sme použili RNAzol RT (MRC, 

USA). Izolácia pozostávala z viacerých krokov: z homogenizácie, z DNA, proteínovej 

a polysacharidovej precipitácie, z precipitácie totálnej RNA a z RNA premývania. Po 

vyizolovaní sme reverznou transkripciou pomocou kitu ImProm-IITM (Promega, USA) 

prepísali celkovú RNA na cDNA. Kvantifikácia prebiehala pomocou real time PCR 

s použitím kitu SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko) a pomocou cyklera StepOneTM 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems, USA). PCR reakcia mala nasledujúce 

podmienky: 15min pri 95°C – aktivácia polymerázy; 50 cyklov 15s pri 94°C – denaturácia, 

30s pri 49°C – anelácia, 30s pri 72°C – extenzia; 2min pri 72°C – holding; melting – 15s pri 

95°C, 1min pri 60°C, 15s pri 95°C. 

Štatistické porovnanie medzi dvoma skupinami bolo vykonané pomocou nepárového  

t-testu, rytmický profil génovej expresie bol testovaný cosinorovou analýzou. 

 

Výsledky a diskusia 

Expresiu renínu sme merali počas 24h cyklu, avšak hladiny nevykazovali denný 

rytmus u kontrolnej, ani angiotenzínom ovplyvnenej skupiny (cosinor). Podávanie 

angiotenzínu spôsobilo signifikantné zníženie expresie renínu (P<0.001, t-test). Tieto 

výsledky sú v súlade s doteraz známymi výsledkami o plasticite RAS [15]. 

Merali sme expresiu ace2, parameter RAS zúčastňujúci sa degrádácie ANGII, 

u kontrolných a u potkanov so zvýšenou hladinou ANGII po dobu 28 dní. Expresia ace2 

150



u kontrolných jedincov nevykazovala denný rytmus v obličkách potkana. V aorte a v srdci 

bola expresia mRNA ace2 rytmická s najvyššími hodnotami na konci tmavej fázy [14, 16]. Po 

ovplyvnení ANGII sme pozorovali zníženú expresiu ace2 v prvom odbere počas tmavej fázy 

24h cyklu v obličkách. Podávanie ANGII indukovalo denný rytmus v expresii ace2 v 

obličkách s najvyššími hodnotami na prechode medzi tmavou a svetlou fázou 24h cyklu. 

V srdci a aorte potkanov po 28 dňovej infúzii ANGII bola pozorovaná strata denného rytmu 

a zvýšenie strednej hodnoty expresie ace2 [14, 16]. Aj ďalšie štúdie popisujú upreguláciu 

expresie ace2 po aplikácii ANGII v ľudských kardiofibroblastoch [17-18].  

 

Záver 

Pozorovali sme mRNA expresiu niektorých parametrov RAS, renínu a ace2, 

v obličkách potkana po ovplyvnení ANGII. V oboch prípadoch sa expresia mRNA znížila. 

Zníženie expresie renínu bolo markantné a pozorované počas celého 24h cyklu. Zníženie 

expresie ace2 sme pozorovali len v jednom bode denného profilu. Podávanie ANGII 

indukovalo rytmus v expresii ace2 v obličkách. Zníženie expresie renínu je očakávaný 

dôsledok up-regulovaného RAS. Expresia ace2 je pravdepodobne tkanivovo špecificky 

regulovaná a zrejme odráža nižšiu syntézu ANGII v samotnom obličkovom tkanivovom RAS. 
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Abstract 

Expression of C-domain of peroxidase-catalase from Magnaporthe oryzae in Escherichia coli 
In this work we produced C-terminal domain of peroxidase-catalase 2 from Magnaporthe oryzae in 

Escherichia coli. We used different strains of E. coli and different cultivation condition to achieve maximum 
amount of protein but most of protein of interest is produced in inclusion bodies and that´s why new strategies to 
produce solubile protein are needed. 
 

Keywords: catalase-peroxidase; C-domain; Escherichia coli 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Katalázy-peroxidázy, nazývané aj KatG, sú bifunkčné hémové oxidoreduktázy 

prítomné v baktériách, archaebaktériách a tiež v niektorých nižších eukaryotoch [1]. Zvyčajne 

majú dvojakú katalytickú aktivitu, takže pôsobia ako katalázy, aj ako peroxidázy. Obsahujú 

dve peroxidáze podobné domény, N a C-terminálnu doménu. N-terminálna doména obsahuje 

hém a je plne funkčná, zatiaľ čo C-terminálna doména nemá žiadnu známu katalytickú 

aktivitu [2], ale zdá sa, že je potrebná pre bifunkčnú aktivitu enzýmu, pretože KatG mutanty 

obsahujúce len N-terminálnu doménu nevykazovali katalázovú ani peroxidázovú aktivitu [3, 

4]. Práve z týchto dôvodov sa venujeme C-terminálnej doméne, od ktorej je dvojaká 

katalytická aktivita závislá. 

Enzymatické polymerizačné reakcie sú hlavným cieľom na využitie rekombinantných 

peroxidáz ako veľmi výhodná alternatíva ku klasickým syntézam [5], najmä so zreteľom na 

zníženú energetickú náročnosť a minimálnu záťaž na životné prostredie, pretože je vylúčené 

na takéto účely využívať enzýmy z prírodných zdrojov. 

Gram-negatívna baktéria Escherichia coli patrí medzi jeden z najvyužívanejších 

dostupných systémov pre heterologickú expresiu proteínov a to prevažne z dôvodu rýchleho 

rastu, vysokej hustoty bunkovej kultúry a nenáročnosti na kultivačné podmienky, výbornej 
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genetickej charakterizácii a stále väčšej dostupnosti mutantných hostiteľských kmeňov a 

klonovacích vektorov [6]. 

PET vektory (Novagen, Madison, WI) sú v súčasnosti čoraz viac populárne a to vďaka 

tomu, že v tomto systéme sú cieľové gény umiestnené downstream od T7 bakteriofágového 

promótora. Takéto výhodné umiestnenie cieľových génov vedie následne k syntéze vysokého 

množstva mRNA a vo väčšine prípadov aj k súčasnej akumulácii požadovaného proteínu vo 

veľmi vysokých koncentráciách. 

Cieľom práce bol návrh a dizajn expresného systému (najmä vhodný výber 

hostiteľskách kmeňov E. coli) a úspešná produkcia domény peroxidázy-katalázy 2 z 

Magnaporthae oryzae v systéme E. coli. 

 

Materiál a metódy 

Chemicky kompetentné kmene E. coli použité pri práci sú uvedené v tabuľke 1. 

 
Tab. 1. Kmene E. coli použité v práci 

 

Kmeň Genotyp Zdroj 

BL21 (DE3) B F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB
–mB

–) λ(DE3 [lacI lacUV5-
T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-12(λS) 

New 
England 
BioLabs 

OverExpressTM 
C41 (DE3) F– ompT gal dcm hsdSB(rB

- mB
-)(DE3) Lucigen 

Rosetta-gamiTM 2 
(DE3) 

Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR araD139 ahpC 
galE galK rpsL(DE3) F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10 

trxB pRARE2 (CamR, StrR, TetR) 
Novagen 

 

 

Na transformáciu buniek E. coli sme využili plazmidový systém pET21d v dvoch 

klonoch (pMZM2cGT801 a pMZM2cGT807, ktoré poskytol RNDr. Marcel Zámocký PhD., 

obr. 1) obsahujúcich C-terminálnu osemkrát mutovanú doménu katalázy 2 z Magnaporthe 

oryzae.  
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Obr. 1. Mapa plazmidu pMZM2cGT801-808 (SnapGene) 
 

Nočné kultúry transformovaných kmeňov E. coli v LB (Luria-Bertani) médiu 

s prídavkom 1 % (w/v) glukózy a 100 μg/ ml ampicilínu slúžili ako inokulá pre baničkovú 

expresiu. Expresia prebiehala v 250 ml Erlenmayerových bankách v 50 ml LB média 

s prídavkom 0,1 % (w/v) glukózy, inokulovali sme v pomere 1:100. Kultúry sme nechali 

rozrásť do OD600 = 0,8 – 1,0 pri teplote 37 °C. Na indukciu expresie rekombinantných 

proteínov sme použili ako induktor IPTG vo výslednej koncentrácii 1 mM. Po indukcii 

prebiehala kultivácia pri rôznych teplotách. Expresná fáza prebiehala pri 37 °C a 28 °C 4 

hodiny, pri 20 °C 20 hodín. Vzorky sme odoberali každú hodinu (37 °C, 28 °C) alebo v iných 

časových intervaloch (20 °C). 

Na analýzu expresie proteínov sme použili SDS polyakrylamidový gél [7]. Gél sme 

farbili vo farbiacom roztoku Coomassie Brilliant Blue G-250, kým sa nevyfarbili jednotlivé 

zóny proteínov. Kvantitatívna analýza odfoteného gélu bola realizovaná softvérom Gene 

Tools verzia 4.03.01.0 (SynGene). 

 

Výsledky a diskusia 

 Na návrh vhodného expresného systému sme použili tri kmene E. coli transformované 

plazmidom nesúcim gén pre katalázu 2 z Magnaporthe oryzae. Baničkové expresie prebiehali 

v LB médiu ako najbežnejšie používanom médiu pre rast baktérií, ako induktor sme používali 

IPTG vo výslednej koncentrácii 1 mM. Na porovnanie rastu biomasy sme sledovali OD pri 
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600 nm. Na obrázku 2 je vidieť, že najvyššie OD600 sme dosiahli v kmeni OverExpressTM 

C41 (DE3) pri všetkých teplotách. 

 

 
 

Obr. 2. Porovnanie OD600 ako markera rastu biomasy. 
 

Expresiu pri nižších teplotách ako je 37 °C sme zvolili z dvoch dôvodov: a) zvýšenie 

podielu solubilného proteínu, b) zvýšenie biomasy. V tabuľke 2 je vidieť rozdiel v produkcii 

želaného proteínu v závislosti od kmeňa a teploty. Najvyššie percentuálne výťažky sme 

dosiahli v bunkách Rosetta-gamiTM (DE3), nižšie v bunkách OverExpressTM C41 (DE3) 

a najnižšie v bunkách BL21 (DE3). Napriek tomu, že obsah biomasy bol vyšší v kultiváciách 

pri 20 °C, percentuálny podiel želaného proteínu bol približne o 2,4-krát nižší ako pri 

kultivácii pri 37 °C. 

 
Tab. 2. Porovnanie miery produkcie proteínu v závislosti od teploty. 

 

Kmeň Teplota/ °C 
priemerný 
% podiel 
proteínu 

OD600 

Rosetta-gamiTM 2 (DE3) 
37 36,5 ± 2,1 3,67 ± 0,13 
28 24,8 ± 3,1 4,05 ± 0,20 
20 15,2 ± 1,7 4,41 ± 0,18 

OverExpressTM C41 (DE3) 
37 25,3 ± 2,5 7,52 ± 0,46 
28 17,8 ± 4,3 6,14 ± 0,34 
20 10,5 ± 2,7 7,44 ± 0,37 

BL21 (DE3) 37 11,6 ± 4,5 4,73 ± 0,23 
 

 Ako bolo spomenuté, kultiváciu pri nižších teplotách sme uskutočnili aj pre zvýšenie 

podielu solubilného proteínu. Na obrázku 3 je porovnanie podielu   nesolubilných 
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a solubilných proteínov pri rôznych teplotách a v rôznych kmeňoch na SDS-PAGE. Je zrejmé, 

že väčšina proteínu (viac ako 80 %) sa nachádza v nesolubilnej podobe, teda vo forme 

inklúznych teliesok. 

 

A) B)
Obr. 3A. SDS-PAGE porovnanie podielu nesolubilných a solubilných proteínov v kmeni Rosetta-gamiTM 

(DE3) pri rôznych teplotách kultivácie. Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov; dráha 2: 
nesolubilné proteíny (kultivácia pri 37 °C); dráha 3: solubilné proteíny (kultivácia pri 37 °C); dráha 4: 
nesolubilné proteíny (kultivácia pri 28 °C); dráha 5: solubilné proteíny (kultivácia pri 28 °C); dráha 4: 

nesolubilné proteíny (kultivácia pri 20 °C); dráha 5: solubilné proteíny (kultivácia pri 20 °C). 
Obr. 3A. SDS-PAGE porovnanie podielu nesolubilných a solubilných proteínov v kmeni OverExpressTM 

C41(DE3) pri rôznych teplotách kultivácie. Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov; dráha 2: 
nesolubilné proteíny (kultivácia pri 37 °C); dráha 3: solubilné proteíny (kultivácia pri 37 °C); dráha 4: 
nesolubilné proteíny (kultivácia pri 28 °C); dráha 5: solubilné proteíny (kultivácia pri 28 °C); dráha 4: 

nesolubilné proteíny (kultivácia pri 20 °C); dráha 5: solubilné proteíny (kultivácia pri 20 °C). 
 
 

Záver: 

 Podarilo sa nám pripraviť bunky E. coli exprimujúce doménu peroxidázy-katalázy 

z Magnaporthe oryzae, pričom výťažky proteínu sú závislé nielen od kmeňa, v ktorom 

prebieha expresia, ale aj od teploty kultivácie. Zistili sme, že väčšina proteínu sa produkuje vo 

forme inklúznych teliesok, avšak na to, aby bol proteín aktívny, musí byť v solubilnej forme. 

Preto budú v ďalších experimentoch navrhnuté nové stratégie produkcie solubilného enzýmu 

v E. coli. 
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Abstract 
The impact of a lowhead dam on the structural characteristics of caddisfly (Trichoptera) assemblages in 

the middle stretch of the Váh River 
Caddisfly assemblages of two sites of the Váh River were examined. First site was localized above the 

Nosice Reservoir. The second site was 3 km downstream the reservoir, affected also by cascade of three lowhead 
dams, which slowed down the current velocity. The species spectrum differed substantially between those two 
sites. At the first site the river flow was unrestricted and the site was dominated by a rheophilous genus 
Hydropsyche. Dominant species of the second site were Ecnomus tenellus, Tinodes waeneri and Neureclipsis 
bimaculata, which did not occur at the first site. Interestingly, there was higher species richness and diversity at 
the second site despite of regulation and higher saprobity.   
 

Keywords: caddisfly community; dam impact; discharge reduction; lateral connectivity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Potočníky sú jedným z druhovo najbohatších radov vodných bezstavovcov. Osídľujú 

všetky typy stojatých a tečúcich vôd. Ide o významnú skupinu z hľadiska indikácie 

ekologickej kvality vôd [1]. V súčasnosti sú mnohé toky a hlavne veľké rieky ovplyvňované 

rozsiahlou antropogénnou činnosťou. Medzi najvýznamnejšie zásahy do tokov patria 

priehrady, ktoré majú rozsiahly vplyv na fyzikálne a biologické procesy prebiehajúce v 

tokoch. Sú jednou z hlavných príčin negatívnych zmien v spoločenstvách vodných 

organizmov, menia prietokový a teplotný režim, spôsobujú fragmentáciu riek, čím vytvárajú 

migračné bariéry a redukujú prítomnosť mikrohabitatov a transport sedimentov [2]. Okrem 

veľkých priehrad vplývajú na spoločenstvá hydrobiontov aj nízke priehrady, tzv. hate, ktorých 

vplyv je menej preskúmaný. Ich hlavným dôsledkom sú zmeny hĺbky, rýchlosti prúdenia a 

zloženia substrátu [3]. Cieľom našej práce bolo preskúmať vplyv tohto typu priehrady na 

spoločenstvo potočníkov vybraných lokalít rieky Váh. Táto najdlhšia slovenská rieka je 

posledných 100 rokov pod silným antropogénnym tlakom, keďže v 20. storočí na nej bola 

vybudovaná sieť priehrad v rámci tzv. Vážskej kaskády [4]. Dosiaľ bolo publikovaných 

pomerne málo štúdií spoločenstiev makrozoobentosu tejto rieky. Väčšina štúdií bola 

zameraná na hornú časť toku, napr. vplyv výstavby vodného diela v Žiline [5] a biologické 

hodnotenie kvality vody Váhu pri Ružomberku [6]. 
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Materiál a metódy 

Odber vzoriek makrozoobentosu bol vykonaný v prúdivom úseku Váhu nad 

priehradou Nosice nad obcou Považská Teplá (L1). Druhá lokalita (L2) sa nachádzala v 

Púchove, približne 3 km od priehrady, na úseku so systémom troch hatí, ktoré tok výrazne 

spomalili a rozšírili. Na L1 boli vykonané odbery 27.3.2013, 7.5.2012, 31.7.2012 a 3.10.2012. 

Kvalitatívny odber vzoriek makrozoobentosu na L2 bol vykonaný 16.5.2015, 26.6.2015, 

8.8.2015 a 3.10.2015. Vzorky boli odoberané metódou kick-sampling [7] po dobu 4 až 5 

minút na lokalite a následne fixované v 4%-nom roztoku formaldehydu. V laboratóriu boli 

vzorky vytriedené do jednotlivých taxonomických skupín a fixované etanolom. Larvy radu 

Trichoptera boli determinované pomocou determinačného kľúča [8]. Na vyhodnotenie 

ekologických metrík sme použili softvér ASTERICS [6]. Krabicové diagramy (Obr. 1 a Obr. 

2) boli vytvorené v programe PAST. Dňa 30.9.2015 boli na skúmaných lokalitách merané 

hlavné fyzikálno-chemické parametre vody (Tab. 1). Dusičnany a fosforečnany boli merané 

spektrokolorimetrickou metódou Merck Spectroquant, kyslík prístrojom Hach Lange a pH 

prístrojom WTW. 

 
Tab. 1. Fyzikálno-chemické faktory na L1 a L2 namerané 30.9.2015 

 

  
Kyslík 
(mg/l) 

Teplota 
(°C) pH 

Dusičnanový 
dusík (mg/l) 

Fosforečnanov
ý fosfor (mg/l) 

Dusičnany 
(mg/l) 

Fosforečnany 
(mg/l) 

L1 13,52 14,4 8,52 0,7 0,07 3,10 0,21 

L2 13,98 15,2 8,57 2,8 0,05 12,39 0,15 
 

Výsledky a diskusia 

 Na lokalite L1 sme celkovo zaznamenali 221 lariev potočníkov a na lokalite L2 381 

lariev. Na L1 sme identifikovali 10 druhov, na L2 19 druhov, pričom druhové spektrum sa 

výrazne líšilo (Tab. 2). Na L1 dominoval rod Hydropsyche, hlavne druhy Hydropsyche 

bulbifera, H. exocellata a H. incognita. Druh H. angustipennis sa na L1 vyskytoval 

minimálne, na L2 však jeho zastúpenie vzrástlo a bol pri väčšine zberov dominantný. Ostatné 

druhy tohto rodu sa na L2 nevyskytovali, s výnimkou druhu H. exocellata, ktorý sa však 

vyskytol iba po jednom jedincovi. Druh H. angustipennis sa často vyskytuje na 

hydromorfologicky narušených lokalitách, kde nahrádza ostatné druhy tohto rodu [10], 

ktorých úbytok je zrejme ovplyvnený systémom hatí, ktoré spomaľujú odtok vody a menia 

zloženie substrátu. K podobným záverom prišli aj Tiemann a kolektív [3], ktorý pod haťami 
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zaznamenali výrazný pokles citlivých lotických druhov z čeľadí Baetide, Heptageniidae a 

Hydropsychidae. 

Na veľké rozdiely medzi L1 a L2 poukazujú aj hodnoty slovenského sapróbneho 

indexu (Obr. 1), ktoré sú vyššie na L2. Na tejto lokalite boli namerané aj výrazne vyššie 

hodnoty dusičnanov, avšak nižšie hodnoty fosforečnanov (Tab. 1). 

 
Tab. 2. Dominancia potočníkov na lokalitách L1 a L2 počas skúmaného obdobia. 
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 Napriek tomu diverzita potočníkov na L2 vzrástla (Obr. 2). Dominovali tu najmä 

limnoreofilné a reolimnofilné druhy (Tab. 3), predovšetkým druh Ecnomus tenellus. Reofilné 

druhy sa tu vyskytovali najmä v blízkosti spádu hate. Boli to prevažne druhy Neureclipsis 

bimaculata a Tinodes waeneri. Na L1 boli významne zastúpené metaritrálové a hyporitrálové 

druhy, ktoré boli na L2 zastúpené vo výrazne menšej miere. Tu prevládali druhy epipotamálu, 

metapotamálu a litorálu, teda druhy charakteristické pre nižšie úseky toku (Tab. 4). Na L2 

došlo k takmer úplnému nahradeniu druhového spektra. 

 

 
Obr. 1. Slovenský sapróbny index na L1 a L2             Obr. 2. Diverzita (Margalefov index) na L1 a L2 

 

Feld a kolektív [10] pripisujú nízku odozvu na hydromorfologické zmeny v hodnotách 

biodiverzity procesu nahradenia taxónov. Druhy, ktoré sa v dôsledku antropogénnych zmien v 

toku vytrácajú, sú nahradené inými, čo spôsobuje nízke rozdiely v indexoch biodiverzity 

zameraných na hodnotenie celých spoločenstiev. Vyššia diverzita na L2 mohla byť spôsobená 

aj väčšou rozmanitosťou dostupnej potravy. Oproti L1 bol zaznamenaný nárast u drvičov, 

zberačov-zhŕňačov a predátorov a vyskytli sa aj mínovače (Tab. 5), čo bolo spôsobené 

spomalením toku, hromadením rastlinného materiálu a organických sedimentov. Okrem toho 

bolo na L2 pomerne vysoké zastúpenie spásačov-zoškrabávačov, pravdepodobne spôsobené 

prítomnosťou veľkých kameňov tvoriacich hať, na ktorých sa tvoria nárasty. Pasívne filtrátory 

z rodu Hydropsyche boli na L2 reprezentované iba druhom H. angustipennis, čím sa znížilo 

zastúpenie tejto gildy. Zastúpenie potravných gíld sa menilo počas sezón. Na L1 na jar 

dominovali predátory, v lete a na jeseň pasívne filtrátory. Na L2 dominovali predátory, v lete 

však nastal ich pokles a narástlo zastúpenie zoškrabávačov. 
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Nárast hodnôt sapróbneho indexu sme zaznamenali pri všetkých odberoch z lokality 

pod priehradou. V prípade tejto metriky je možné potvrdiť vplyv hatí, avšak na tejto lokalite 

pravdepobodne pôsobili aj iné faktory, napr. vplyv polutantov a využívanie krajiny, keďže 

táto lokalita je pod silným antropogénnym vplyvom.  

 
Tab. 3. Prúdová preferencia potočníkov na L1 a L2 

 
Lokalita L1 L2 
Typ/dátum 27.3.13 7.5.12 31.7.12 3.10.12 16.5.15 26.6.15 8.8.15 30.9.15 
Limnofil 3,9 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 
Limnoreofil 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 55,3 8,1 80,7 
Reolimnofil 5,9 7,1 1,1 0,0 13,5 32,5 41,6 7,0 
Reofil 49,0 57,1 69,2 66,7 13,5 12,3 48,6 12,3 
Indiferent 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,6 0,0 
Nedostupné dáta 41,2 35,7 29,7 33,3 0,0 0,0 1,2 0,0 

 

Tab. 4. Zonačná preferencia potočníkov na L1 a L2 
 

Lokalita L1 L2 
Typ/dátum 27.3.13 7.5.12 31.7.12 3.10.12 16.5.15 26.6.15 8.8.15 30.9.15 
Epiritrál 5,2 5,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Metaritrál 38,3 35,0 23,2 20,2 4,3 1,3 4,1 4,2 
Hyporitrál 32,0 35,0 33,5 30,8 6,5 14,1 14,5 13,3 
Epipotamál 14,8 21,1 33,4 35,1 24,1 24,6 32,4 24,0 
Metapotamál 4,8 2,5 6,3 9,0 20,3 20,1 28,2 13,0 
Litorál 2,6 0,0 0,0 0,0 43,8 39,6 20,5 44,0 

 

Tab. 5. Zastúpenie potravných gíld na L1 a L2 
 

Lokalita L1 L2 
Typ/dátum 27.3.13 7.5.12 31.7.12 3.10.12 16.5.15 26.6.15 8.8.15 30.9.15 
Spásač-zoškrabávač 13,7 13,9 19,6 19,6 10,3 27,5 32,7 8,7 
Mínovač 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 
Drvič 2,0 2,5 0,0 0,0 11,4 5,4 2,0 5,1 
Zberač-zhŕňač 0,2 0,0 0,0 0,0 4,1 15,6 6,2 7,7 
Pasívny filtrátor 34,5 34,3 49,0 49,0 11,9 7,7 14,3 12,5 
Predátor 49,6 49,3 31,4 31,4 62,4 39,5 44,1 61,4 
Ostatné 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 
Nedostupné dáta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 

 

 Podľa rozšíreného konceptu riečneho diskontinua [11] je diverzita vodných 

organizmov závislá nielen na longitudinálnom kontinuu, ale aj na laterálnej konektivite. Z 

tohto dôvodu druhová diverzita makrozoobentosu vplyvom regulácií koryta klesá. Vplyvom 

hate, ktorá spôsobila spomalenie prúdenia, sa na L2 vyskytovali druhy typické pre 

parapotamál, plesiopotamál a paleopotamál, zatiaľ čo na L1 to boli druhy typické pre 
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eupotamál. V prípade nenarušenej rieky s voľnými bočnými ramenami by boli viaceré skupiny 

týchto druhov zastúpené na rovnakej lokalite v laterálnom profile vďaka prítomnosti 

rozmanitých mikrohabitatov. 

 

Záver 

Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že na skúmaných lokalitách došlo vplyvom hate 

k výrazným zmenám v zložení taxocenóz potočníkov. Na ovplyvnenej lokalite bol nameraný 

zvýšený obsah dusičnanov a dusičnanového dusíka a zistený bol aj vyšší sapróbny index. 

Napriek tomu diverzita na tejto lokalite stúpla, čo dokazuje, že dôležitejším prvkom ako 

indexy diverzity sú štruktúrne vlastnosti spoločenstva. Pre lepšie pochopenie zmien 

spoločenstiev by bol vhodný výskum aj na ďalších lokalitách priamo pod nádržou Nosice a 

pod haťou v Dolných Kočkovciach. 
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Abstract 
 Observation of adaptive response induced by low temperature plasma in Hordeum vulgare L. 
In the search for new and better ways for plant improvement, plasma attracts more and more interest. However 
there are not enough studies about its potential genotoxic properties. Therefore in our work we analysed this 
 potential genotoxic effect of plasma in Hordeum vulgare L. In our experiment we used low temperature 
plasma generated from air and from nitrogen. We also look at the ability of low temperature plasma to induce 
adaptive response in H. vulgare L. 

Keywords: low temperature plasma; Hordeum vulgare L.; Comet assay; copper; genotoxic effect 

 

Úvod a formulácia ciela 

V biologických aplikáciách sa na zlepšenie vlastností rastlinného materiálu využívajú 

rôzne fyzikálne faktory napr. ionizujúce žiarenie, energia generovaná magnetickým  

a elektrickým poľom alebo plazma [1,2]. Vo všeobecnosti je plazma považovaná za štvrté 

skupenstvo hmoty. Zmena pevného skupenstva na kvapalné a ďalej na plynné prebieha 

postupným zvyšovaním vstupnej energie. Ak sa zvýši vstupná energia nad určitú úroveň  

v plynnom skupenstve, spôsobí to ionizáciu molekúl plynu, čím sa vytvorí plazma. Je to plyn, 

ktorého niektoré zložky už nie sú elektricky neutrálne. Namiesto toho atómy alebo molekuly 

sú ionizované, to znamená, že stratili alebo získali jeden alebo viac elektrónov. Môže byť 

generovaná použitím energie elektrického a magnetického poľa alebo prostredníctvom 

mikrovlnných frekvencií [3]. 

Rozlišujeme medzi teplotnou a nízko teplotnou (NTP) plazmou. Teplotná plazma je 

generovaná napr. energiou vysokofrekvenčných polí alebo mikrovlnných frekvencií. NTP je 

generovaná pri atmosferickom tlaku priechodom plynu cez elektrické pole [4].  

Stimulácia rastlín plazmou s cieľom podporiť klíčenie semien a zvýšiť výnos a kvalitu 

priťahuje záujem po celom svete [5,6]. Momentálne sa študuje možnosť využitia NTP pri 

sterilizácii potravín, pretože konvenčná tepelná dekontaminácia je nevhodná pre čerstvé 

ovocie, zeleninu, mäso a vajíčka, pričom ošetrenie plazmou má vysokú účinnosť pri nízkych 
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teplotách (<70 ° C). Ošetrenie plazmou môže byť aj alternatíva k iným úpravám potravín, 

napr. chemickým (ošetrenie chlórom) [4]. Kordas a kol. [3] preukázali, že ošetrenie pšenice 

NTP spôsobilo zníženie počtu kolónii rôznych húb na semene. 

Existuje však len málo štúdií zaoberajúcich sa potenciálnym genotoxickým účinkom plazmy. 

Preto sme sa rozhodli stanoviť toto potenciálne riziko na modelovom organizme Hordeum 

vulgare 

Naším ďalším cieľom bolo sledovať adaptívnu odpoveď v H. vulgare L. po aplikácii 

NTP metódou Comet assay. 

Bunky alebo organizmy predvystavené nízkej alebo sub-toxickej dávke kovu si 

vytvoria prirodzené adaptívne mechanizmy, ktoré im umožňujú znížiť škodlivé účinky, ak sú 

následne vystavené toxickej dávke rovnakých alebo rôznych genotoxických činidiel [7]. 

 Stresom sprostredkované signálne transdukčné dráhy sú rozhodujúce pre indukciu 

adaptívnej odpovede v rastlinách. Spustenie takejto odpovede zlepšuje ich prežitie 

v nepriaznivých podmienkach prostredia [8]. 

Štúdie o inducibilite adaptívnej odpovede v rastlinách prostredníctvom NTP  

vzbudzujú záujem, hlavne kvôli možnostiam, ktoré ponúkajú v poľnohospodárstve, rovnako 

ako vo fytoremediáciách. 

 

Materiál a metódy 

Pre pozorovanie potenciálnych genotoxických účinkov NTP a pri pozorovaní 

adaptívnej odpovede po aplikácii NTP bol použitý ako modelový organizmus jačmeň jarný, 

Hordeum vulgare L., odroda Maltz. S použitím metódy Comet assay sme spracovali 10-11 

dňové listy H. vulgare L. 

Na opracovanie semien Hordeum vulgare L. NTP sme použili plazmu generovanú zo 

vzduchu a z dusíka pri atmosférickom tlaku s využitím difúzneho koplanárneho povrchového 

barierového výboja (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge (DCSBD) [9]. Opracovanie 

semien NTP bolo realizované na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave, 

pričom semená boli NTP ošetrené rôznymi expozičnými dávkami: 30; 60; 90; 180 alebo 300s. 

Ako negatívnu kontrolu sme použili semená bez ovplyvnenia a semená ovplyvnené vodou 

počas 2 hodín. Pozitívnu kontrolu tvorili semená H. vulgare L., ktoré boli ovplyvnené 5 minút 

400 μM H2O2. 

Pri sledovaní adaptívnej odpovede sme si zvolili postup, pri ktorom boli semená 

vystavené 60 sekúnd NTP generovanej zo vzduchu. Po dvojdňovej regenerácii sme semená 
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ovplyvnili 0,1; 0,5; 1,25 a 2 mM CuSO4 . 5 H2O. Následne sme vyrastené listy spracovali 

metódou Comet assay. Ako negatívnu kontrolu sme použili semená bez ovplyvnenia a semená 

ovplyvnené vodou počas 2 hodín. Pozitívnu kontrolu tvorili semená H. vulgare L. ovplyvnené 

400 μM H2O2 v trvaní 5 minút a semená ovplyvnené 300 μg/ml zeocínu 1 hodinu. 

Metóda Comet assay 

Comet assay je technika mikrogélovej elektroforézy, pri ktorej sa bunky so zvýšeným 

poškodením DNA vyznačujú zvýšenou migráciu chromozómovej DNA z nukleoidov smerom  

k anóde. Takúto DNA môžeme pozorovať pod fluorescenčným mikroskopom v tvare kométy 

[10]. Pri práci sme vychádzali z postupu podľa Jovtchev a kol. [11]. Mikroskopické sklíčka 

sme pred izoláciou jadier potiahli 1 % NMP agarózou. Listy 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 5 minút. Ďalej 

sme sklíčka ponorili do 1 x TBE a spustili elektroforézu pri 25 V a 15-17 mA 6 minút pri 

izbovej teplote. Po elektroforéze sme jadrá farbili etídium bromidom 5 minút. Následne sme 

prebytok farbičky odstránili opakovaným premytím sklíčok v destilovanej vode. 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 vyhodnotili Student t-testom, pričom *p <0,05; **p <0,01; 

***p< 0,001.  

 

Výsledky a diskusia  

Pri pozorovaní potenciálneho gentoxického účinku plazmy generovanej zo vzduchu 

sme vzorky semien ovplyvnili 60; 180 a 300 sekúnd NTP. Následne sme vyrastené listy 

analyzovali metódou Comet assay.  

Pozorovali sme genotoxické účinky už pri 60 sekundovom vystavení NTP generovanej 

zo vzduchu, čo predstavovalo 11,7 % poškodenie DNA,  ktoré však nebolo signifikantné. 

Poškodenie sa zvyšovalo priamo úmerne so zvyšujúcim sa časom pôsobenia NTP generovanej 
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zo vzduchu, pričom po 300 sekundovom ovplyvnení bolo toto poškodenie najvyššie, 37,15% 

(obr. 1.). 

 

Obr. 1. Grafické znázornenie pôsobenia NTP generovanej zo vzduchu H. vulgare L., odroda Maltz, 
metódou Comet assay.  

Nk – negatívna kontrola bez ovplyvnenia, Nk (H2O) – negatívna kontrola ovplyvnená 2 hodiny H2O, 
Pk (H2O2) – pozitívna kontrola ovplyvnená 5 minút 400 μM H2O2, 60, 180 a 300 sekundové ovplyvnenie semien 

NTP generovanej zo vzduchu. p0,001 ≥**٭   

Pri pozorovaní potenciálneho genotoxického účinku plazmy generovanej z dusíka sme 

vzorky semien ovplyvnili NTP počas 60, 180 a 300 sekúnd. Keďže po 180 a 300 sekundovom 

ovplyvnení semien nám tieto semená nevyklíčili, upravili sme dobu pôsobenia NTP 

generovanej z plazmy na 30, 60 a 90 sekúnd. Vyrastené listy sme použili na Comet assay.  

Pozorovali sme mierne genotoxické účinky už pri 30 sekundovom vystavení NTP 

generovanej z dusíka, čo predstavovalo 12,7 %. Toto poškodenie sa zvyšovalo priamo úmerne 

so zvyšujúcim sa časom pôsobenia NTP generovanej z dusíka, pričom pri 90 sekundách bolo 

toto poškodenie najvyššie a predstavovalo 19,5 % (obr. 2.). Toto poškodenie, ale nebolo 

signifikantne zvýšené v porovnaní s negatívnou kontrolou. 

 

 

*** 
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Obr. 2. Grafické znázornenie pôsobenia NTP generovanej z dusíka v H. vulgare L., odroda Maltz, 
metódou Comet assay.  

Nk – negatívna kontrola bez ovplyvnenia, Nk (H2O) – negatívna kontrola ovplyvnená 2 hodiny H2O, 
Pk (H2O2) – pozitívna kontrola ovplyvnená 5 minút 400 μM H2O2 , 30, 60 a 90 sekundové ovplyvnenie semien 

NTP generovanej z dusíka  

Pri postupe s kombinovaným účinkom nízkoteplotnej plazmy a ťažkého kovu, medi, 

kde sme vzorky najprv predovplyvnili 60s NTP a následne vystavili CuSO4 . 5 H2O, sme 

zaznamenali pokles genotoxického poškodenia v predovplyvnených vzorkách. 

Najvýznamnejší bol pokles pri koncentráciách meďnatej soli 0,1; 0,5 a 1 mM, pričom 

najväčší úbytok, o 14,54 %, sme pozorovali pri koncentrácii 0,5 mM CuSO4 . 5 H2O (obr. 3.). 

 

 

Obr. 3. Grafické znázornenie adaptívnej odpovede v jadrách H. vulgare L., odroda Maltz , metódou 
Comet assay.  

Nk – negatívna kontrola bez ovplyvnenia, Nk (H2O) – negatívna kontrola ovplyvnená 2 hodiny H2O, 
koncentrácie CuSO4 . 5 H2O (0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 mM) v žltých stĺpcoch označených (Cu), koncentrácie CuSO4 . 5 

H2O (0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 mM) použité po ovplyvnení 60s NTP a regenerácii (5 hodín) v zelených stĺpcoch 
označené (NTP/Cu). Pk (H2O2) – pozitívna kontrola ovplyvnená 5 minút 400 μM H2O2, Pk zeocín – pozitívna 

kontrola ovplyvnená 300 μg/ml zeocínu počas 1 hodiny. p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭ 

* ** 
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Zistenia v našej práce korelujú s prácou Saksonovej [12], kde bol takisto použitý 

postup s aplikáciou NTP pred ovplyvnením klíčencov hrachu roztokom medi. V práci 

aplikácia NTP vyvolala zníženie DNA poškodenia na rozdiel od klíčencov hrachu bez 

predovplyvnenia NTP. Avšak najvýraznejší pokles poškodenia bol pozorovaný pri vyšších 

koncentráciách (1 mM; 1,5 mM; 2 mM) meďnatej soli [12]. 

 

Záver  

V  práci sme stanovili potenciálny genotoxický efekt NTP generovanej zo vzduchu  

a NTP generovanej z dusíka. Takisto sme sledovali zníženie genotoxického poškodenia DNA 

v H. vulgare L. po aplikácii vysokých koncentrácií CuSO4.5H2O po predošlom 

predovplyvnení NTP. V našej ďalšej práci by sme sa chceli zamerať na aplikáciu ďalších 

zdrojov plazmy a sledovaniu adaptívnej odpovedi. 
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Abstract 

Effect of HGF/c-Met inhibitor SU11274 on the hypermetastatic cell line of malignant melanoma. 
Incidence of malignant melanoma, the most common metastatic skin cancer, is increasing in fair-skinned 

populations around the world. The c-Met signaling pathway is one of the most frequently dysregulated pathways in 
human cancer. It was reported that the inhibitor of c-Met receptor - SU11274 has antitumorigenic and antimetastatic 
effect in melanoma. In hypermetastatic and highly tumorigenic melanoma cells EGFP-A375/Rel3 which were 
derived from human melanoma cell line A375, c-Met receptor is highly expressed. EGFP-A375/Rel3 were cultivated 
in standard DMEM with 5% fetal bovine serum in parallel with parental EGFP-A375 cells. After inhibition of c-Met 
receptor by SU11274 inhibitor we observed changes in gene expression, proliferation rate and morphology of the 
cells. According to our findings it appears that interfering with the c-Met/HGF signaling pathway alters biological 
features of aggressive metastatic cell line. 
 

Keywords: metastatic malignant melanoma; SU 11274; signaling pathway c-Met/HGF. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Incidencia malígneho melanómu ma celosvetovo vzrastajúci charakter. Melanóm je 

neoplastické ochorenie vznikajúce malígnou transformáciu normálnych melanocytov. 

Melanocyty sú bunky zodpovedné za produkciu pigmentu melanínu, vyskytuje sa najčastejšie na 

koži [1, 2].  

Akumuláciou mutácií v nádorových bunkách dochádza k vzniku metastatických 

nádorových buniek. Bunky sa stávajú invazívne a po uvoľnení z primárneho nádoru sú schopné 

preniknúť do krvného riečiska alebo lymfatického systému, ďalej môžu preniknúť, rásť a 

prospievať vo svojom novom mieste, kde dokážu indukovať angiogenézu.  

Rastový faktor hepatocytov (HGF) je jediný známy ligand receptora c-Met [3]. Po 

stimulácii HGF a väzbe na c-Met sa aktivuje kinázová katalytická aktivita, ktorá spúšťa 

transfosforyláciu tyrozínu Tyr 1234 a Tyr 1235. Fosfotyrozínové zvyšky interagujú s ďalšími 

prenášačmi signálov a takto sa spúšťa celé spektrum biologických procesov vedených cez c-Met 

receptor, súhrne nazývaný ako program invazívneho rastu. Nadmerná expresia, amplifikácia 
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génov, mutácie, od ligandu závislé auto- alebo parakrinné slučky alebo predčasná aktivácia RTK 

vedie k c-Met deregulácii [4]. 

V práci budeme sledovať zmeny na úrovni expresie génov, proliferáciu buniek, 

morfológiu a reakciu na inhibíciu c-Met receptora. Našou snahou bude lepšie pochopiť 

mechanizmus, ktorý prispieva k invazívnemu a agresívnemu správaniu buniek 

hypermetastatického malígneho melanómu EGFP-A375/Rel3. Lepším objasnením vzťahov pri 

receptorovej signalizáci v bunkách metastatického melanómu sa budeme snažiť nájsť spôsob, ako 

ovplyvniť agresivitu melanómových buniek. 

 

Materiál a metódy 

Bunkovú líniu EGFP-A375/Rel3 (Rel3), odvodenú z bunkovej línie ľudského melanómu 

A375, sme kultivovali v médiu DMEM s 5 % fetálnym bovinnym sérom (DMEM s 5 % FBS) aj 

v DMEM bez fetálneho bovinného séra (DMEM bez séra), s tyrozínkinázovým inhibítorom 

SU11274 a v prítomnosti rekombinantného rastového faktora  hepatocytov (HGF). 

Pomocou kinetickej analýzy buniek (IncuCyte ZOOM) sme stanovili proliferáciu buniek 

a vyhodnotili zmenu morfológie buniek po 96 hodinách od aplikácie terapeutík.  

Expresnú analýzu génov sme sledovali využitím kvantitatívnej real-time PCR (BIORAD 

CFX96 PCR Detection System). RNA vzorky pre real-time -PCR boli izolované z buniek 42 

hodín od ovplyvnenia použitím kitu (NucleoSpin RNA II kit). Ako referenčné gény boli použité 

actin, beta - ACTB a hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 - HPRT1.  

Detekcia vnútrobunkovej signalizácie bola vykonaná štandardným Western blotom. 

Bunky boli lyzované RIPA roztokom. Denaturované vzorky proteínov boli rozdelené 

elektroforézou v 10 %-nom polyakrylamidovom géli. Následne boli proteíny prenesené na 

nitrocelulózovú membránu pomocou blotovacej aparatúry. Po inkubácii primárnou 

a sekundárnou protilátkou boli imunobloty vizualizované chemiluminiscenčne.  

 

Výsledky a diskusia 

Zamerali sme sa predovšetkým na potenciálnu úlohu c-Met inhibítora - SU11274 na 

bunkovej línii EGFP-A375/Rel3, ktorá bola odvodená z bunkovej línie ľudského melanómu 

A375 ako hypermetastázujúca a vysoko tumorigénna [5]. Obe bunkové línie – A375 aj EGFP-

A375/Rel3, majú vysokú povrchovú expresiu c-Met receptora [6].  
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c-Met signálna dráha je jednou z najčastejšie deregulovaných dráh v ľudských nádoroch. 

Použitie inhibítorov c-Met s inými terapeutickými látkami by mohlo byť veľmi dôležité pre 

prekonanie rezistencie, a tiež aj pre zlepšenie celkového klinického prínosu. Poznanie presných 

funkcií c-Met signálnej dráhy v kontexte ostatných dôležitých relevantných pro-nádorových 

signálnych dráh na biochemickej a molekulárnej úrovni nepochybne zohráva kľúčovú úlohu na 

vývoji akejkoľvek cielenej liečby. [3].  

Vplyv inhibítora SU11274 na vnútrobunkovú signalizáciu v Rel3 sme analyzovali aj 

metódou Western Blot, bunky sme kultivovali 24 hodín v DMEM s 5 % FBS aj v DMEM bez 

séra, s SU11274 a v prítomnosti HGF. V bunkách s SU11274 sme očakávali, že dôjde aj k 

poklesu aktivity p-44/42 MAPK, ale analýza to nepotvrdila. Naopak po pridaní HGF by sa mala 

fosforylácia MAPK zvýšiť, no my sme zaznamenali naopak pokles aktivity (Obr. 1 A). 

Mechanizmus tohto efektu sa nám zatiaľ nepodarilo objasniť a budú preto potrebné ešte ďalšie 

experimenty.  SU11274 inhibítor a HGF, ktoré sme pridali k bunkám EGFP-A375/Re3 

ovplyvňujú fosforyláciu MAPK cez rastové faktory. Podľa literatúry SU11274 by malo inhibovať 

fosforyláciu c-Met na Tyr 1234 a Tyr 1235, podľa našich výsledkov bol v oboch testovaných 

bunkových líniach (A375 aj Rel3) c-Met Tyr 1349 fosforylovaný (Obr. 1B).  

 

 
 

Obr. 1. Efekt inhibítora SU11274 na signálnu dráhu c-Met/HGF v EGFP-A375/Rel3 - testovaný Western 
Blotom. A - Sledovanie expresie proteínov v signálne dráhe c-Met v Rel3 kultivované v rôznych kultivačných 
podmienkach. 0 – DMEM, +SU - s inhibítorom SU11274, SF - DMEM bez fetálneho bovinneho séra, +HGF – 

s pridaním hepatocytárneho rastového faktora. B. Tyr 1349 je fosforylovaný v A375 aj v Rel3, v A375 je 
fosforylácia značne zvýšená. 

 

Proliferáciu adherentnej hypermetastatickej bunkovej línie malígneho melanómu EGFP-

A375/Rel3 sme sledovali v rozdielnych kultivačných podmienkach. Bunky sme kultivovali 

B 

A 
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144 hodín (96 h od ich ovlyvnenia) v  DMEM s 5 % FBS aj v DMEM bez séra, s 1 µM SU11274 

a v prítomnosti HGF o koncentrácii 1ng/ml a kombinácie, ako je uvedené na obrázku. Na grafe 

môžeme sledovať značný pokles proliferácie buniek v prítomnosti SU11274 a to aj ak sme 

kombinovali SU11274 s HGF, viditeľná je inhibícia rastu buniek kultivovaných v DMEM bez 

fetálneho bovinného séra, (Obr. 2).  

 

 
 

Obr. 2. Proliferácia adherentnej bunkovej línie Rel 3 v rozdielnych kultivačných podmienkach  
 

Okrem zmien v proliferácii je SU11274 liečba aj príčinou zmien v bunkovej morfológii, 

neliečené Rel3 bunky majú úzky, pretiahnutý tvar a bunky liečené zväčšili svoj povrch a zmenili 

tvar (Obr. 3)  
 

 
Obr. 3. Zmeny v bunkovej morfológii po liečbe s SU11274 
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Na úrovni expresie sme nedetekovali výraznú zmenu expresie vybraných génov 

v Rel3 bunkách liečených s SU11274. V adherntných bunkách Rel3+SU sa zvýšila expresia 

MUSHASHI-1, ktorý je považovaný za marker nádorových kmeňových buniek a tumorigenicity, 

naopak zaznamenali sme pokles expresie Nestin-u, markeru proliferácie a migrácie (Obr. 3A). 

V sféroidných Rel3 bunkách liečených s SU11274 sa taktiež zvýšila expresia MUSHASHI-1, ale 

tu pozorujeme mierny nárast Nestin-u (Obr. 3B), ktorý možno súvisí aj so zvýšenim bunkovej 

motility, invazívnosťou a zvyšuje malignitu [8, 9]. 

 

 
 

Obr. 4. A. Porovnanie expresie génov v adherentných Rel3 bunkách ovplyvnených a neovplyvnených 
inhibítorom SU11274 

 

 
 

Obr. 4. B. Porovnanie expresie génov v sféroidných Rel3 bunkách ovplyvnených a neovplyvnených 
inhibítorom SU11274 

 

Tieto čiastkové výsledky naznačujú, že práve c-Met/HGF signálna dráha by mohla 

zohrávať úlohu v agresívnosti testovanej línie EGFP-A375/Rel3. 
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Záver 

Dokázali sme, že liečba s SU11274 výrazne znížila počet buniek v adherentných 

kultúrach, zvýšila ich tumorignénny potenciál a nastala aj zmena v morfológii buniek.  

Nezaznamenali sme významné zmeny v expresii markerov nádorových kmeňových buniek. 

Lepšie pochopenie receptorovej signalizácie v metastatických melanómových bunkách by mohlo 

pomôcť pri hľadaní účinnejších terapeutických kombinácií a liečbe tohto ochorenia. Je dôležité 

hľadať nové terapeutické prístupy v eliminácii chemorezistených nádorových buniek 

a eliminovať tak potenciálnu možnosť k metastázovaniu. 
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Abstract 

              Influence prenatal testosterone on postnatal empathizing capability 
 Prenatal influence of testosterone has a significant effect on certain morphometric and behavioral 
characteristics of an individual. Exposure to higher levels of testosterone is for example associated with reduced 
empathizing. The second-to-fourth digit ratio (2D:4D) is a putative negative correlate of prenatal testosterone, a 
popular variable for studying organizational (permanent) effects of prenatal androgenization in humans. Males on 
average tend to have a smaller 2D:4D ratio than females. The aim of our study was to determine the existence of 
a relationship between the value empathizing quotient (EQ) and the 2D:4D ratio. In this study had females 
significantly higher EQ scores and the 2D:4D ratio than males. We also found a positive correlation only in men 
between these two parameters. 
 

Keywords: prenatal testosterone; 2D:4D; empathizing  

 

Úvod a formulácia cieľa 

O našej schopnosti vciťovať sa do pocitov iných sa rozhoduje ešte v čase pred našim 

narodením, pričom významnú úlohu tu zohráva testosterón. Ten sa svojimi organizačnými 

účinkami významnou mierou podieľa nielen na formovaní vybraných morfologických, ale aj 

neuroanatomických štruktúr súvisiacich s behaviorálnou charakteristikou jedinca [1]. 

Jedným z parametrov vypovedajúcich o miere prenatálneho vystavenia testosterónu je 

podľa viacerých autorov [2-4] pomer druhého a štvrtého prsta (2D:4D), ktorý je pohlavne 

dimorfický a u mužov dosahuje v porovnaní so ženami nižšie hodnoty [4-6]. 

Vystavenie vyšším hladinám testosterónu v prenatálnom období je napríklad spájané s 

nižšou emocionalitou a s tým súvisiacou zníženou schopnosťou empatizácie [1]. Švédski 

vedci [4] vo svojich výskumoch zistili, že ženy dosahujú hodnoty empatizačného kvocientu 

(EQ) v priemere 51,1±1,3 a muži 43,4±1,3 bodov z celkových možných 80. 

Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv miery prenatálneho vystavenia testosterónu na 

schopnosť empatizácie. Svoju pozornosť sme upriamili na existenciu vzťahu medzi pomerom 

2D:4D a hodnotou (EQ) u oboch pohlaví. 
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Materiál a metódy 

 Vplyv prenatálneho vystavenia testosterónu na sledovaný morfometrický parameter 

(pomer 2D:4D) a na schopnosť empatizácie (identifikácia emócií z tváre a EQ) sme testovali 

u skupiny 300 probandov (150 mužov a 150 žien). Výskum bol realizovaný v období od 

septembra 2014 do konca roka 2015 a prebiehal na základe oslovovania respondentov, ktorí 

sa po dostatočnom oboznámení s cieľom experimentu a po podpísaní informovaného súhlasu 

zúčastnili samotného testovania. Testovanie pozostávali z troch častí - meranie dĺžky prstov,  

test identifikácie emócií z tváre (ako významného predpokladu pre schopnosť empatizácie) a 

testovanie EQ. Účastníci mali na vyplňovanie testov vždy dostatok času, pričom im boli 

podané základné inštrukcie k ich vyplňovaniu a pri nejasnostiach sa mohli spýtať na 

vysvetlenie. Súčasťou testu bol aj krátky dotazník zameraný na získanie základných údajov 

o probandovi (pohlavie, mesiac a rok narodenia, vzdelanie, poranenie prstov a pod.). Následne 

bol každému účastníkovi pridelený číselný kód (v záujme anonymity). Pri akejkoľvek 

chýbajúcej alebo nezrozumiteľnej odpovedi v testoch bol jedinec automaticky z výskumu 

vyradený, rovnako aj účastníci so známym poranením ukazováka alebo prstenníka, ktoré by 

mohlo ovplyvniť ich dĺžku. 

 Pomer 2D:4D sme získali meraním dĺžky druhého (2D) a štvrtého (4D) prsta na 

obidvoch rukách pomocou digitálneho posuvného meradla (mm) z vnútornej strany dlane od 

spodného záhybu po špičku prsta. Pre minimalizáciu chýb v meraní, sme každý prst merali 

trikrát vypočítali priemerné hodnoty a z nich stanovili priemery 2D:4D pre obidve ruky. Na 

určenie celkového pomeru 2D:4D sme použili priemernú hodnotu pomeru 2D:4D z oboch 

rúk.  

 Na identifikáciu emócii z tváre sme použili test [7], ktorý obsahoval 20 fotografií 

oblasti ženskej tváre, z ktorých prvých desať obrázkov predstavovalo výrazy základných 

emócií a druhých desať výrazy komplexných emócií. Respondenti boli požiadaní, aby vybrali 

z dvoch ponúkaných možností tú, ktorá podľa nich najlepšie reprezentuje (vystihuje) daný 

výraz tváre. Úspešnosť sa merala v percentách zvlášť pre základné a zvlášť pre komplexné 

emócie (maximálna úspešnosť=100%).   
 Na určenie koeficientu empatie sme použili EQ test [1], založený na princípe 

samohodnotenia tejto schopnosti. Test sa skladal zo 60 výrokov, s ktorými mal každý účastník 

možnosť rozhodne súhlasiť, skôr súhlasiť, skôr nesúhlasiť a rozhodne nesúhlasiť. Každej 

odpovedi zodpovedalo určité bodové ohodnotenie (0-2), pričom maximálny počet bodov bol 

80 (najvyššia možná miera empatie).  
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 Pred štatistickým spracovaním sme dáta skontrolovali kvôli prípadnému výskytu 

outlierov u žien a mužov pre každý parameter. Za outlierov sme považovali hodnoty, ktoré 

boli vyššie potom, čo sa k priemeru pripočítal 2-násobok štandardnej odchýlky. Po detekcii a 

odstránení outlierov sme dostali konečný súbor 295 jedincov (148 mužov, 147 žien) s vekom 

od 19 – 28 rokov (priemer = 23,1 ± 2,3). Na zistenie rozdielov medzi skupinami v 2D:4D, EQ 

a schopnosti identifikovať emócie z tváre sme získané dáta štatisticky spracovali pomocou t-

testu a v prípade neparametrických dát pomocou Mann-Whitneyho U testu. Pri analýze 

korelačných vzťahov medzi parametrami sme použili Pearsonov korelačný koeficient a 

neparametrickú Spearmanovu koreláciu. 

  

Výsledky a diskusia 

 Pri porovnávaní celkového pomeru 2D:4D obidvoch rúk sme zaznamenali 

signifikantný rozdiel medzi mužmi a ženami (p<0,001) (obr. 1). Ženy dosahovali vyššie 

hodnoty ako muži. 

 

 
 

Obr. 1. Vplyv prenatálneho vystavenia vyšším hladinám testosterónu na celkový pomer 2D:4D u mužov 
(n=148) a u žien (n=147). Hodnoty sú udávané ako priemer 2D:4D z oboch rúk ±SEM a boli štatistické 
spracované t-testom. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi pohlaviami (***p<0,001).  

 

Nami získané výsledky sú v zhode s výskumami iných autorov [4-6], ktorých práce 

tiež dokázali existenciu intersexuálnych rozdielov, pričom muži dosahovali nižšie hodnoty 

2D:4D v porovnaní so ženami. 

Keďže významným predpokladom schopnosti empatizácie je, ako sme už vyššie 

uviedli, schopnosť identifikácie emócii, podrobili sme probandov testu zameranému na 

odhalenie tejto schopnosti. Zistili sme, že u žien bola schopnosť identifikovať základné 
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emócie z výrazu tváre signifikantne vyššia ako u mužov (p<0,001). Rozpoznávanie 

komplexných emócií nevykazovalo žiadny štatisticky významný rozdiel medzi pohlaviami 

(p=0,120). Muži, ale aj ženy, však dokázali preukázateľne lepšie identifikovať základné 

emócie ako komplexné (p<0,001; obr. 2). 

Uvedené zistenia do istej miery korešpondovali s našimi očakávaniami, že ženy budú 

v identifikácii emócii úspešnejšie ako opačné pohlavie. Nami testovaná skupina žien 

vykazovala lepšiu schopnosť identifikovať emócie z tváre, avšak len v prípade základných 

emócií. 

 

 
 

Obr. 2. Schopnosť identifikovať základné a komplexné emócie z výrazu tváre u mužov (n=148) a u žien 
(n=147). Hodnoty sú udávané ako priemerné % úspešnosti dosiahnuté v teste identifikácie emócií z tváre (max. 
100) ±SEM a boli štatisticky spracované Mann-Whitney testom. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov 

medzi pohlaviami a medzi základnými a komplexnými emóciami (***p<0,001).  
 

Pri zisťovaní rozdielov v empatizácií sme pozorovali signifikantne nižšie hodnoty EQ 

u mužov ako u žien (p<0,001; obr. 3). 

Nami získané výsledky teda potvrdili výsledky predchádzajúcich štúdií [1, 8], že ženy 

disponujú lepšou schopnosťou empatizácie v porovnaní s mužmi, u ktorých je lepšie vyvinutá 

schopnosť systematizácie, pravdepodobne zapríčinená silnejším účinkom testosterónu počas 

formovania mozgu [1]. Treba si však uvedomiť, že nami použitý test je samohodnotením tejto 

schopnosti. 
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Obr. 3. Schopnosť empatizácie u mužov (n=148) a u žien (n=147) hodnotená pomocou empatizačného 
kvocientu. Hodnoty sú udávané ako počet bodov získaných v teste EQ (max. 80) ±SEM a boli štatistické 

spracované t-testom. Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi pohlavím (***p<0,001). 
 

Signifikantný korelačný vzťah medzi pomerom 2D:4D a schopnosťou rozlišovať 

emócie z tváre sme nepozorovali ani u mužov ani u žien. 

Existencia pozitívneho korelačného vzťahu sa nám potvrdila medzi celkovým 

pomerom 2D:4D a medzi EQ u mužov (r=0,173, p<0,05) (obr. 4). U žien sme signifikantnú 

koreláciu nepozorovali. 

 

 
Obr. 4. Vzťah medzi celkovým pomerom 2D:4D a schopnosťou empatizácie u mužov (n=148). Hodnoty sú 

udávané ako počet bodov získaných v teste EQ (max. 80) a ako priemer 2D:4D z oboch rúk a boli štatisticky 
spracované Pearsonovou korelačnou analýzou. 

 

 Podobné výsledky zaznamenali aj iné štúdie [4, 6], hoci korelačné koeficienty v ich 

prípade boli veľmi nízke. 
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Záver 

  Na základe výsledkov našej práce môžeme konštatovať, že prenatálne vystavenie 

zvýšeným hladinám testosterónu vedie u mužov k zníženiu schopnosti empatizácie. 
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Abstract 
Study of genotoxic effect of bisphenol A on yeast Saccharomyces cerevisiae. 
There is a growing evidence that bisphenol A (BPA) may adversely affect humans. BPA is an endocrine 

disruptor that has been shown to be a harmful compound for liviving organisms. Humans are exposed to BPA 
through their food, consumer products and dermal exposure. The information about responses of various 
concentrations of BPA on different organisms is expected. Thus observation of genotoxic activity of BPA on 
strain Saccharomyces cerevisiae BY-4741 was evaluated. The Comet assay was performed to evaluate the BPA 
genotoxicity. It was observed that raising concentrations of BPA increase the risk of DNA double-strand breaks. 
 
Keywords: bisphenol A; Saccharomyces cerevisiae; genotoxicity; Comet assay 
 

Úvod a formulácia cieľa 

 V poslednom období sa stále väčší dôraz kladie na štúdium genotoxicity rôznych látok, 

s ktorými ľudia bežne prichádzajú do kontaktu. Bisfenol A je priemyselný monomér, ktorý je 

hlavným reaktantom pri príprave polykarbonátových plastov a epoxidových živíc [1]. 

Polykarbonátové plasty sa využívajú na produkciu množstva bežných výrobkov, akými sú  

napr. znovu použiteľné fľaše na vodu. Ďalej ich nájdeme v predmetoch ako dózy na potraviny, 

plastové príbory, taniere a poháre, konzervy, plechovky a pod. Bisfenol A sa tiež používa pri 

výrobe CD, DVD, niektorých hračiek, hadíc a vodovodných potrubí. Je súčasťou plômb 

a iných medicínskych pomôcok. Široké využitie z BPA robí najviac používanú umelo 

pripravenú zlúčeninu s celosvetovou ročnou produkciou až 3,8 milióna ton [2]. BPA sa 

v závislosti od teploty a pH prostredia môže uvoľňovať a prenikať do potravy, kože, slín 

a krvi [3]. V súčasnosti existuje mnoho štúdií o vplyve BPA na ľudské zdravie. Výsledky sa 

však nie vždy zhodujú a keďže mnohé uvedené výrobky a pomôcky používame opakovane 

počas celého života, rozhodli sme sa preskúmať genotoxický potenciál BPA. 

Cieľom výskumu je pomocou kométového testu zistiť, či je chemický polutant 

BPA schopný pôsobiť genotoxicky na bunky S. cerevisiae, konkrétne či je schopný indukovať 

tvorbu DNA zlomov v bunkách kmeňa BY-4741.  
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Materiál a metódy 

Na testovanie vplyvu rôznych koncentrácií BPA sme použili kmeň BY-4741 kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae s genotypom MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 ura3Δ0 [4]. 

Kvasinkové kultúry na pevnom médiu boli kultivované pri 28°C. Kultivácia v tekutom médiu 

prebiehala pri rovnakej teplote a pri otáčkach 200 rpm (z angl. revolutions per minute, počet 

otáčok za minútu). 

Keďže počiatočné snahy rozpustiť BPA vo vode (aj s pomocou mechanického 

pretrepávania vortexovaním a zvýšenou teplotou) boli neúspešné, hľadali sme spôsob ako 

zefektívniť proces rozpúšťania, no zároveň sme dbali na to, aby tento spôsob negatívne 

nevplýval na prežívanie kvasiniek. Z literatúry sme zistili, že BPA sa rozpúšťa v zásaditom 

prostredí, preto sme zvýšili pH pomocou roztoku NaOH a po rozpustení BPA sme do roztoku 

pridali HCl, aby sme upravili pH nasledovne: výpočtom sme zistili, že súčasťou 10 ml 

reakcie, kde rozpúšťame 0,0114 g BPA (výsledný 5 mM zásobný roztok BPA) je 1 ml 3 M 

NaOH a 400 µl HCl, pričom pH uvedeného roztoku je v neutrálnej oblasti a dosahuje hodnotu 

6,5. 

Ako negatívnu kontrolu sme použili vodu s prídavkom NaOH a HCl v rovnakých 

množstvách ako pri rozpúšťaní BPA. Teda negatívna kontrola obsahovala 8,6 ml dH2O, 1 ml 

3M NaOH a 400 µl HCl. pH takto pripravenej negatívnej kontroly tiež dosahuje hodnotu 6,5. 

Kométový test, ktorý je uskutočnený v zásaditom prostredí, tiež známy ako alkalická 

jednobunková gélová elektroforéza, slúži na detekciu širokého spektra poškodení DNA, 

vrátane zlomov DNA [5]. 

Samotnému testu predchádzala príprava nočnej kultúry. Následne sme 1 ml kultúry 

centrifugovali 2 minúty pri 4000 G a 4 °C, sediment sme 2 krát premyli rovnakým objemom 

destilovanej vody (centrifugácia pri rovnakých podmienkach). K sedimentu sme pridali 1 ml 

tlmivého roztoku s prídavkom lytikázy, ktorá slúži na rozrušenie bunkových stien kvasiniek, 

teda pre získanie sféroplastov a inkubovali sme 25 minút pri 28°C. Nasledovala centrifugácia 

2 minúty pri 4000 G a 4 °C, získaný sediment sme premyli 1 ml tlmivého roztoku S (s 

prídavkom sorbitolu) centrifugáciou pri rovnakých podmienkach, znovu sme k sedimentu 

pridali 1 ml tlmivého roztoku S a po rozsuspendovaní sme vytvorili alikvóty po 100 µl (počet 

alikvót podľa počtu vzoriek, ktoré budeme potrebovať). Alikvóty sme centrifugovali pri 

rovnakých podmienkach a získané sedimenty sme zmiešali so 30 µl 1,5% low melting 

agarose, ktorá sa topí pri 90 °C a potom sa udržuje teplota 35°C. Dôležité je vzorky rýchlo 

nanášať na podložné sklíčka (ktoré sú potiahnuté 0,5 % normal melting agarose), aby agaróza 
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nezačala tuhnúť ešte pred samotnou nanáškou a takisto treba rýchlo prikladať krycie sklíčka, 

aby sme na ne nemuseli vyvíjať mechanický tlak, ak agaróza začne tuhnúť. Treba dávať pozor 

aj na to, aby sme pipetou pri nanášaní nevytvorili v agaróze bublinky, ktoré tiež sťažujú 

prikladanie krycích sklíčok. Tento krok je veľmi dôležitý pre úspešné pozorovanie výsledkov 

experimentu. Sklíčka sme dali na 10 minút na 4 °C, následne sme opatrne odstránili krycie 

sklíčka a vzorky sme ovplyvňovali 80 µl stúpajúcich koncentrácií BPA. Ako negatívnu 

kontrolu sme použili vodu, v ktorej je BPA rozpustené a ako pozitívnu kontrolu sme použili 

peroxid vodíka a menadion, oba vo výslednej koncentrácii 100 mM. Vzorky sme prikryli 

krycími sklíčkami a na 20 minút sme ich dali do termostatu na 28 °C. Pozitívne kontroly, 

ktoré by sa teplom mohli degradovať,  sme umiestnili na 20 minút na 4 °C. Po ovplyvnení 

sme odstránili krycie sklíčka a vzorky sme premyli 5 minút v tlmivom roztoku S, 20 minút 

v lyzačnom pufri a 20 minút v tlmivom roztoku pre elektroforézu (odvíjanie). Samotná 

elektroforéza prebiehala 10 minút v elektroforetickom tanku pri podmienkach 0,7 V/cm. 

Sklíčka sme ešte 10 minút premývali v neutralizačnom tlmivom roztoku a 10 minút v 96 % 

etanole a nakoniec sme ich vysušili pri laboratórnej teplote. Ak sme chceli vzorky hodnotiť 

neskôr, odložili sme ich do chladničky na 4 °C. Na vizualizáciu výsledkov sme použili 

fluorescenčný mikroskop od firmy Zeiss, objektív 63x oil a fluorescenčnú farbičku DAPI, 

ktorá sa špecificky inkorporuje do DNA a teda farbí jadrá buniek na modro-fialovo. Získané 

fotografie sme hodnotili v programe na vyhodnocovanie komét CometScoreTM, TriTek 

Corporation, Virginia, USA. 

 

Výsledky a diskusia 

BPA môže v závislosti od koncentrácie spôsobovať rozličný rozsah poškodenia DNA. 

Toto poškodenie sa analyzuje pomocou kométového testu. Priemerné hodnoty dĺžky chvosta 

kométy, % DNA v chvoste kométy a momentu chvosta kométy z dvoch nezávislých 

experimentov sú zaznamenané v tabuľke 1. Nafotené kométy (obr. 2) boli vyhodnotené 

pomocou programu CometScoreTM, TriTek Corporation, Virginia, USA, kde si užívateľ sám 

značí hlavičku aj celkovú dĺžku kométy, nakoľko programy, ktoré vyhodnocujú kométy 

automaticky, často nevedia rozoznať dve blízko sa nachádzajúce kométy. 
 

 
 
 
 
 
 

185



 
 
 

Tab. 1. Výsledky kométového testu. Negatívna kontrola v prvom stĺpci je voda, v ktorej sme rozpúšťali aj 
BPA. Ako pozitívnu kontrolu sme použili peroxid vodíka a menadion. Z tabuľlky vyplýva, že účinky BPA 
narastajú do koncentrácie 0,1 mM, pri vyššej koncentrácii je nárast už len minimálny. Za znamienkom ± je 

uvedená hodnota smerodajnej odchýlky. 
 

 
Namerané hodnoty 

H2O/ (-) K 0,001 mM 
BPA 

0,1 mM 
BPA 

2,5 mM 
BPA 

H2O2/ 
(+) K 

Menadion/ 
(+) K 

% DNA v 
chvoste 

11,25 ± 
0,42 

42,37 ± 
1,50 

41,32 ± 
0,76 

43,15 ± 
2,11 

37,59 ± 
1,91 

69,28 ± 
1,61 

Moment 
chvosta 

0,78 ±   
0,11 

32,28 ± 
0,76 

25,16 ± 
0,45 

26,97 ± 
2,63 

38,88 ± 
1,34 

96,36 ± 
0,74 

 

Podľa očakávaní spôsobila najvyššia koncentrácia BPA najdlhšie chvosty komét, 

vykazovala najvyššie % DNA vyputovanej z jadra do chvosta kométy a aj moment chvosta 

bol u nej najväčší. Takisto sme pozorovali nárast hodnôt u sledovaných parametrov 

s narastajúcou koncentráciou BPA (obr.1., tab.1.). Dokázali sme teda genotoxický účinok 

bisfenolu A na bunky S.cerevisiae. Genotoxický účinok narastá so stúpajúcou koncentráciou 

až do 0,1 mM BPA. V prípade vyššej koncentrácie (2,5 mM BPA) bol genotoxický účinok 

porovnateľný s účinkom koncentrácie 0,1 mM BPA (obr.1., tab. 1.).  

 

 
 

Obr.1. Grafické znázornenie dĺžky chvosta komét v kontrolách i jednotlivých koncentráciách 
BPA. Dĺžka chvosta kométy je vyjadrená v pixeloch (px), pričom 1 cm=37,8 px, teda 1 px= 0,0265 cm.  
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Najnižšie hodnoty všetkých parametrov boli namerané v negatívnej kontrole, teda 

voda, ktorej pH bolo upravené s NaOH a následne HCl, nemá vplyv na zväčšovanie komét. 

Pozitívna kontrola menadion vykazovala vyššie hodnoty sledovaných parametrov ako 

jednotlivé koncentrácie BPA, avšak v prípade peroxidu vodíka sme pozorovali nižšie % DNA 

v chvoste komét ako pri vzorkách ovplyvnených BPA.  

Doterajšie výsledky potvrdzujú naše predpoklady a ukazujú na schopnosť bisfenolu 

A tvoriť dvojreťazcové zlomy DNA v bunkách kvasiniek a korešpondujú tak aj s výsledkami 

iných výskumných pracovísk na iných typoch buniek [6, 7, 8].  

 

 
Obr.2. Príklad kométy.  Kométa bola farbená fluorescenčným farbivom DAPI a bola odfotená vo 

vzorke ovplyvnenej 0,1 mM bisfenolom A pri zväčšení objektívu 63x. 
 

Záver 

Naším cieľom bolo overiť hypotézu, že všadeprítomný bisfenol A dokáže indukovať 

tvorbu dvojreťazcových zlomov DNA. Na testovanie hypotézy sme vykonali kométový test na 

bunkách kmeňa BY-4741 kvasiniek S. cerevisiae. Prítomnosť komét v ovplyvňovaných 

vzorkách poukazuje na potenciál BPA poškodzovať DNA a môžeme ho preto označiť ako 

genotoxický agens. 
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Abstract 
 This work was conducted to find out how continuously root day irradiance affects the growth of maize 
plants exposed to additional stress stimuli, like Cd, Cu or NaCl. We found that plants grown in light conditions 
increased their root length and biomass in control and Cd treatment. All applied stress stimuli in this study 
enhanced root lignin content, although continuous irradiance itself did not activate the process of lignification.  
 

Keywords: abiotic stress; cadmium; copper; lignin; root; salt; Zea mays (L.). 

 

Introduction 

 During colonization of land, plants had to protect themselves against different threats 

that were trying to limit them. They had to undergo physiological and metabolic changes we 

consider as the results of physical or biological stimuli from the environment. Even nowadays, 

plants still try to cope with different environmental stimuli by morphological and anatomical 

changes. One of the metabolic changes is production of lignin and suberin. Suberin, mainly 

impregnating root cell walls, is an extracellular biopolymer that protects plants against 

desiccation, whereas lignin is polymeric compound located in secondary cell walls of some 

plant tissues. 

 Root is exposed to different elements as the first plant organ. The water and ion uptake 

is controlled by several lipid and phenolic-based barriers. These barriers also protect plant 

against different pathogens or other stress stimuli (e.g. drought). 

 Lignin enforces cell walls, makes it tougher and impregnates its parts. It facilitates 

water transport and enables formation of barriers protecting cells against different pathogens 

and toxic substances. By strengthening, it is also able to decrease their degree of expansion 

causing restraint of organ growth [1 - 4]. 

 The aim of this work was to find out how the continuous irradiance in combination 

with the exposure to various abiotic factors, like heavy metals or salt stress, affect anatomical 

and physiological processes, including the process of lignifications in maize roots. 
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Material and methods 

 Maize seeds (Zea mays (L.), hybrid Valentina) were sterilized in the commercial 

bleaching agent SAVO (10 %) for 30 min and then few times rinsed with distilled water. They 

were imbibed in distilled water for 3 hours. The seeds were then germinated for three days in 

rolled wet filter paper at the temperature of 25 °C. After that, ten similar plants were 

transferred to the hydroponic units consisting of 3 L glass pots with half-

strength Hoagland's nutrient solution [5] with the pH adjusted to 6.2 by hydrochloric acid 

(HCl) or potassium hydroxide (KOH). 

 The plant material was cultivated in the growth chamber at the Department of Plant 

Physiology, Comenius University in Bratislava, Slovakia under stable conditions (16 h 

photoperiod, 200 µmol/m2/s light intensity, 60 % air humidity and at 25/23 °C day/night 

temperature for 10 days. Nutrient solution was changed every second day). 

 

 We used five experimental treatments and two experimental conditions: 

• control (C) 

• salt treatment – 150 μM NaCl (NaCl) 

• cadmium treatment – 20 μM CdNO3 (Cd) 

• copper 20 treatment – 20 μM of CuSO4 · 7H2O (Cu 20) 

• copper 40 treatment – and 40 μM of CuSO4 · 7H2O (Cu 40) 

 

 First five treatments were cultivated in uncovered glass pots, therefore roots were 

continuously exposed to the light during the photoperiod. These treatments are later indicated 

in the text with mark “L” (e.g. CL; NaClL; CdL; Cu20L; Cu40L). 

Other set of five treatments were cultivated in opaque glass pots, therefore roots were grown 

in dark conditions. These treatments are later indicated in the text with mark “D” (e.g. CD; 

NaClD; CdD; Cu20D; Cu40D). 

 The length of primary seminal roots of ten days old plants was recorded. The fresh 

weight of the whole root system was measured and same was done with above-ground parts of 

plants. Plant biomass was later dried for 3 days at 70 ºC until constant weight and dry weight 

of root and shoot samples was recorded. 

 Hand sections of root tissues were used for lignin and suberin determination. First 

seminal roots were cut at 80 % distance from the apex. Two sets of object slides with samples 

were prepared. Samples for lignin determination were stained with 2 % phloroglucinol (in 
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ethanol (EtOH)) and 25 % HCl. Samples for suberin determination were stained using 0.01 % 

solution of Fluorol yellow 088 (Sigma) dissolved in lactic acid. The presence of lignin and 

suberin was visualized using bright-field and fluorescence microscopy, respectively, by 

optical microscope Zeiss Axioskop 2 plus equipped with 12.8 Megapixel Olympus DP72 

digital microscopy camera.  

 Phenolics were determined using the method of [6]. Samples were prepared at the 

Department of Plant Physiology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in 

Bratislava, Slovakia and analyzed by HPLC at the Institute of Multidisciplinary Research, 

University of Belgrade, Serbia. The HPLC was used to measure the absorbance at 280 nm. 

Coniferyl alcohol was used as a standard. Lignin content in dry cell wall material was 

expressed in percentages (%) using extinction coefficient for maize 17.75 L g−1 cm−1. 

 All obtained data were statistically evaluated by ANOVA and LSD test using software 

program Statgraphics Centurion XV.II and Microsoft Excel. A P-value of 0.05 was defined as 

significant. 

 

Results and discussion 

 Light significantly increased root length of Zea mays (L.) after 10 days of continuous 

irradiance in control conditions. This significant difference was later observed also in 

cadmium treatments, however salt and copper treatments did not show it. We observed 

decreasing tendency of the root length depending on used stress stimulus (Fig. 1). That 

corresponds to the previous studies done with maize plants, including salt [7 - 8] and heavy 

metals [9 - 11]. 

Measuring root fresh weight, we found out a significant difference between light and 

dark cultivated treatments in control and Cd. That corresponded to the root dry weight. 

Differences between individual treatments were more marked in dry weights (Fig. 2, Fig. 3). 
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Fig. 1. Average root length in individual treatments 
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Fig. 2. Root fresh weight in individual treatments 
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Fig. 3. Root dry weight in individual treatments 

 

We also determined shoot fresh and dry weight without noticed significant differences 

between light and dark cultivated treatments. However, we were still able to see decreasing 

tendency in relation with additional stress stimuli.  
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We were also interested in the processes of lignification within the roots. However, we 

could barely see the differences in histochemical detection of lignin between light and dark 

cultivated treatments; only we observed the differences between control and other treatments 

(Fig. 4).  

 

 
Fig. 4. Lignin content in roots 

 

As it was proved before, heavy metals and salt induce production of phenylpropanoid 

pathway enzymes in different plant species. In some cases, higher lignin amount was noticed 

[12 - 14]. There are several papers affirming that different types of radiation, such as UV-B 

cause increased amount of secondary compounds in cotyledons in different plant species [15 - 

16]. Nevertheless, our results are in contrast with study done by [17] who claimed that root 

illumination alters the proper response to hormones or abiotic stress (e.g. salt or osmotic 

stress) and nutrient starvation, enhancing inhibition of root growth. Their research on 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. proved that root exposure to the light induces root 

shortening, early development of lateral roots and enlargement of the whole root system [17].  

 

Conclusion 

We found that continuous day irradiance stimulated the growth of maize roots by 

increasing root length and biomass. The length and root fresh and dry biomass decreased after 

applied stress treatments; however differences between light and dark-cultivated plants were 

observed only when plants were exposed to Cd. All applied stress stimuli in this study (Cd, 

Cu, NaCl) enhanced root lignin content, although continuous irradiance did not activate the 

process of lignification.  
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Abstract  
Analysis of delayed reactions chloroplast dividing cells Mougeotia scalaris to change light intensity. 
Chloroplast defensive reaction to strong light intensity is one of the physiological reactions of 

photosynthesis regulation. Responsible excessivesignal receptors induce movement of cytoplasm, which is 
reflected as a change in position or change of the shape of chloroplast Mougeotia scalaris. This change was 
recorded not only morphologically but also dynamically using the method of collecting microcinematography. 
The reaction was observed and evaluated by the methods of quantitative and qualitative image analysis. From 
the images can be demonstrated own mechanics of chloroplasts movements, but also time changes in reaction 
during cell division and the change in postition of cell nucleus in the repeated reaction. 

 

Keywords: algae; chloroplast movements; Mougeotia scalaris; light intensity. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mougeotia scalaris je systematikmi zaraďovaná do triedy Zygnemophyceae, po 

slovensky spájavky. Jedná sa o  skupinu sladkovodných jednobunkových alebo vláknitých 

rias. Slovenský názov spájavky sa odvodzuje od ich spôsobu rozmnožovania t.j. konjugácie 

alebo inak povedané spájanie, čo predstavuje pohlavný spôsob rozmnožovania. Takmer všetci 

zástupcovia patriaci do tejto skupiny rias rastú v mierne kyslých vodách napr. v odtokoch 

rašelinísk, až na pár výnimiek vyskytujúcich sa v planktóne alebo na pôde. Obsah bunky 

vypĺňa mohutný chloroplast, ktorý je u jednotlivých rodov špecificky tvarovaný napr. rod 

Spirogyra obsahuje v bunkách chloroplast zvinutý do špirály, rod Zygnema charakterizuje 

hviezdicovitý tvar chloroplastu a rod Mougeotia má jeden širokodoskovitý chloroplast 

v každej bunke vlákna [1 – 2]. 

Naším cieľom bolo nafilmovať obrannú reakciu chloroplastu riasy Mougeotia scalaris 

počas delenia bunky, ktorý reaguje na zmenu intenzity svetla. Vplyvom silného svetla sa 

chloroplast stáča širšou stranou smerom od zdroja osvetlenia a pri slabej intenzite svetla sa 

chloroplast otáča širšou stranou ku zdroju osvetlenia, čo sa môže prejavovať ako 

,,zmršťovanie“ chloroplastu. Táto vlastnosť bola popísaná prvýkrát v roku 1964 [3] a od tej 

doby sa botanici zaujímajú hlavne o štúdium mechanizmov, ktoré sa do reakcie zapájajú 

a o to, čo je zdrojom energie rotácie chloroplastu. Cieľom nášho štúdia bola analýza 
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spomalenej obrannej reakcie chloroplastu počas delenia bunky. 

 

Materiál a metódy 

 Riasový kmeň Mougeotia scalaris, využívaný pri experimentoch sme získali zo 

zbierky autotrofných organizmov CCALA (Culture Collection of Autotrophic Organisms)  

v Třeboňi [4]. Riasa bola pred mikroskopovaním kultivovaná v tekutom Z médiu podľa 

Zehndera [5] pri biorytme 12/12 a intenzite svetla 30 µmol m–2 s–1. Pred mikroskopovaním 

sme vytvorili komôrku tesnenú vazelínou, aby sme spomalili vysychanie riasy. Do stredu tejto 

komôrky sme vložili vlákna Mougeotia scalaris. Na záznam bola použitá metóda zbernej 

mikrokinematografie. Používali sme  klasický svetelný mikroskop s pripojenou kamerou 

Dino, ktorá nám umožňovala nastaviť frekvenciu snímania na približne 1 jpg. obrázok/10 s. 

Pripravenú komôrku so sledovanou riasou sme vložili do optickej dráhy mikroskopu a svetlo 

nastavili na minimum (intenzita 5 µmol m–2 s–1). Doskovitý chloroplast sa rozložil širšou 

stranou smerom ku zdroju svetla. Následne sme svetlo na mikroskope nastavili na maximálnu 

intenzitu (60 µmol m–2 s–1). Intenzita svetla bola meraná v rovine preparátu a menili sme ju v 

okamihu, keď došlo k reakcii chloroplastu. Následne bol obraz podrobený kvalitatívnej 

a kvantitatívnej analýze. Kvalitatívna analýza spočívala v projekcii snímkov a sledovaní 

zmien chloroplastu. Kvantitatívna analýza si vyžadovala projekciu postupného snímkovania a 

obrazovú analýzu za pomoci softvérového programu (napr. v programe Lucia sme merali 

jednotlivé pozície chloroplastu). Po ukončení natáčania Mougeotia scalaris sme spracovali 

obrazový záznam a vytvorili video, na ktorom je možné vidieť pohyby chloroplastu a jeho 

reakciu na zmenu intenzity svetla počas delenia bunky. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Charakteristika obranných pohybov chloroplastu Mougeotia scalaris: a - 
chloroplast otočený širokou stranou k zdroju svetla, b - chloroplast otočený úzkou stranou 

k zdroju svetla 
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Výsledky a diskusia 

Reakcia, či už na svetlo o intenzite 60 µmol m–2 s–1 alebo 5 µmol m–2 s–1 je 

záležitosťou fotosenzorov. Tvorí ich chemoproteín, ktorý je zložený z proteínovej časti t.j. 

apoproteínu a neproteínovej časti t.j. chromofóru. Chromofór reaguje na dopad svetla (alebo 

úbytok intenzity), mení sa jeho konformácia a následkom tejto zmeny, ktorú zapríčiňujú 

fotóny, dôjde i ku zmene konformácie apoproteínu. Ten je súčasťou reťazca, spôsobujúceho 

rôzne reakcie. Najviac je preštudovaná zmena kinázovej aktivity[6]. Za pomoci zbernej 

mikrokinematografie sa nám podarilo zaznamenať delenie buniek M. scalaris. Do jedného 

obrazového poľa kamery sme volili vhodné bunky tak, aby nedeliaca a deliaca sa bunka boli 

v jednom poli. Na obr.2 môžeme vidieť reakciu chloroplastu pri intenzite svetla 60 µmol m–

2 s–1 v čase t meraného v minútach. Na osi y je znázornená veľkosť chloroplastu ku veľkosti 

bunky vyjadrená v percentách, ktorú sme vypočítali ako y = veľkosť chloroplastu/veľkosť 

bunky × 100. Priemerná hodnota sa vytvorila z porovnávania desiatich reakcií chloroplastu. 

 

 
Obr. 2. Priemerná odozva chloroplastu na svetlo s intenzitou 60 µmol m–2 s–1 

 

Podobne, ako na predchádzajúcom obrázku, sme spriemerovali 10 reakcií chloroplastu 

na intenzitu svetla 5 µmol m–2 s–1 v čase t meraného v minútach. Na osi y je znázornený 

výpočet veľkosti chloroplastu ku veľkosti bunky v %. Na obrázku 3 môžeme vidieť, že kým 

chloroplast zareaguje na svetlo s intenzitou 5 µmol m–2 s–1 prejde dvojnásobne dlhší čas, ako 

pri jeho reakcii na svetlo s intenzitou 60 µmol m–2 s–1. 
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Obr. 3. Priemerná odozva chloroplastu na svetlo s intenzitou 5 µmol m–2 s–1 
 

Na poslednom obrázku je znázornená analýza rýchlosti chloroplastu deliacej a 

nedeliacej sa bunky za čas t vyjadrený v sekundách pri intenzite svetla 60 µmol m–2 s–1. 

Obrázok 4 ukazuje, že chloroplast nedeliacej sa bunky prestane reagovať v čase 1200 s 

a chloroplast deliacej bunky prestane približne v čase 4700 s. Na základe toho môžeme 

usúdiť, že rýchlosť reakcie chloroplastu je niekoľkokrát nižšia v porovnaní s nedeliacou sa 

bunkou a aj v porovnaní s priemernými odozvami v predchádzajúcich grafoch je reakcia 

výrazne pomalšia. Spracované video z pozorovaní delenia buniek M. scalaris je dostupné na 

internete [7]. 

 

 
Obr. 4. Oneskorenie reakcie chloroplastu deliacej a nedeliacej sa bunky 

 

 Práca sleduje prejav citlivosti chloroplastu v odlišnej fáze životného cyklu bunky. 

Fotoreceptory zodpovedné za fyziologickú reakciu sú menej citlivé pri delení bunky. 
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Akonáhle sa bunka rozdelí, vracia sa jej citlivosť na úroveň buniek susedných (nedeliacich 

sa). Reakcia je kontrolovaná modrým a červeným svetlom. Modré svetlo mení nepriamu 

imunofluorescenciu anti-tubulínu kortikálných mikrotubulov a tým pravdepodobne 

i nastavenie periférneho aktínu v cytoskelete [8]. Senzorov je známych viac (gény a 

rekombinantné polypeptidy) a sú študované fotometricky a pomocou zložitejších metód 

molekulárnej biológie [9]. 

Úloha senzorov je známa a je študovaná na rôznych modelových organizmoch 

rastlinnej ríše. Ide o dynamické prestavby periferného aktínového cytoskeletu [10]. Ako sa 

tieto prestavby, či aktuálne znížená citlivosť fotosenzorov prejaví v čase delenia bunky a teda 

aj prestavieb eventuálnych cytoskeletárných mikrotubulov, je otázka na riešenie 

fyziologickými technikami na živých bunkách v rôznych fázach bunkového cyklu. 

 Analýzou sme zistili, že reakcia chloroplastu na zmenu intenzity svetla je ovplyvnená 

štádiom, v ktorom sa bunka nachádza. Konkrétne sme zistili spomalenú reakciu na silné 

svetlo počas delenia bunky. Dá sa teda usúdiť, že chemoproteín má v mitotickej fáze bunky 

zníženou citlivosť. Či je to zníženou citlivosťou chloroplastu na dopadajúce fotóny, alebo 

zmenou konformácie appoproteínu, či zmenou kinázovej aktivity, je smerom ďalšieho 

bádania. 
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Abstract 
 Australian Shepherd - molecular and genetic background of breed specific health issues 
 Australian Shepherds are generally healthy, but they are predisposed to certain diseases. Some of the 
most common disorders, which affect them, are eye problems. Collie eye anomaly is a hereditary autosomal 
recessive disease. The deletion mutation is located in intron 4 of NHEJ1 gene on chromosome 37. The late onset 
canine progressive rod-cone degeneration belongs to the retinal atrophies. Around 5 years of age the destruction 
of the outer segments of both photoreceptors can be seen. Autosomal recessive inherited degeneration is caused 
by the substitution in the gene PRCD on chromosome 9. Australian shepherds and other collie-type breeds often 
react adversely to certain drugs. A deletion in MDR1 gene, responsible for encoding P-glycoprotein, leads to a 
nonsense frame-shift mutation, which causes hypersensitivity, because the primary function of P-gp is to protect 
vital structures against toxic agents. Our goal was to establish an optimal diagnostic method to identify all 
mutations and to provide statistical overview summarizing the prevalence of the diseases within breed. 
 

Keywords: Australian Shepherd; NHEJ1; MDR1; PRCD; gene; mutation; disease 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Anomália očí u kólií (CEA) bola prvýkrát popísaná v roku 1953 u plemena dlhosrstá 

kólia, odkiaľ pochádza aj názov ochorenia [1]. CEA je dedičná porucha očí u psov, ktorá je 

charakterizovaná rôznymi abnormalitami v posteriórnom segmente oka, no hlavne 

regionálnou hypopláziou choroidu [2]. Sekundárne komplikácie tohto ochorenia predstavujú 

chorio-retinálne anastomózy, defekty ciev, intraokulárne krvácanie, stafylómy, 

kolobomatózne lézie a odlupovanie retiny [3,4].  

Dedičnosť CEA je autozomálne recesívna. Kauzálna mutácia asociovaná s ochorením 

je popísaná ako delécia veľkého úseku (7799 bp) v intróne 4, ktorý je 67 kbp veľký, a je 

vzdialená 460 bp od exónu 5 v géne NHEJ1 (chromozóm 37). Intronická delécia obsahuje 

vysoko konzervovanú väzobnú doménu, na ktorú sa viaže niekoľko DNA-väzobných 

proteínov dôležitých pri embryonálnom vývoji [5]. 

Produkt génu NHEJ1 sa počas vývoja a maturácie imunitného systému podieľa na 

preusporiadavaní počas V[D]J rekombinácii a tvorbe ťažkého reťazca imunoglobulínov [6]. 

Ďalej Nhej1 zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní stability genómu. Predstavuje 

hlavnú reparačnú dráhu na opravu dvojvláknových zlomov nehomologickou rekombináciou. 

Globulárna doména proteínu Nhej1 spolu s Xrcc4 vytvárajú filamentum, a tak sa podieľajú na 
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premosťovaní koncových častí DNA zlomov a ich stabilizovaní. Xrcc4 a Nhej1 adenylujú 

DNA ligázu IV, a tak stimulujú jej aktivitu. DNA ligáza IV je potom schopná ligovať 

nehomologické konce DNA [7]. 

Progresívna degenerácia tyčiniek a čapíkov PRCD patrí do veľkej skupiny retinálnych 

ochorení s veľmi podobným fenotypom a so spoločným označením progresívne retinálne 

atrofie. Tempo rozvoja ochorenia je veľmi variabilné. Prvých 5 až 7 rokov prebieha 

postnatálny vývin fotoreceptorov bez zmien, no neskôr dochádza k degradácii vonkajších 

segmentov čapíkov a tyčiniek, tvorbe klkov a postupnému odumieraniu [8]. 

Ochorenie je autozomálne recesívne a je spôsobené substitúciou guanínu za adenín v 

géne PRCD (progresive rod cone degeneration) lokalizovanom na konci centroméry 

chromozómu 9 (CFA9), čo vedie k zámene aminokyselín cysteínu za tyrozín. Gén kóduje 

proteín dlhý 54 aminokyselinových zvyškov s neznámou funkciou [9]. 

Precitlivenosť na antiparazitiká a iné lieky (MDR) je spôsobná nedostatkom P-

glykoproteínu (P-gp) [10]. Primárnou funkciou P-gp je ochrana citlivých orgánov, hlavne 

mozgu, pred toxickými látkami [11]. Podieľa sa na transporte rôznych substrátov proti 

koncentračnému prostredníctvom hydrolýzy ATP. Akumulácia liečiv v mozgu spôsobuje 

typické príznaky ochorenia, napr.: mydriáza, salivácia, somnolencia, dezorientácia, ataxia, 

tremor, kóma a smrť [12]. 

P-gp je kódovaný génom MDR1 (ABCB1), ktorý patrí do super-rodiny ABC 

integrálnych membránových transportérov. Precitlivenosť je asociovaná s 4 bp deléciou v 

exóne 4 tohto génu, ktorý je lokalizovaný na chromozóme 14. Mutácia spôsobuje posun 

čítacieho rámca a vytvorenie predčasného stop kodónu. Výsledný nefunkčný proteín je 

skrátený z 1281 aminokyselín na 91 [13].  

Cieľom práce bolo vypracovať spoľahlivú diagnostickú metodiku nepriamou cestou 

na identifikáciu troch mutácií zapríčiňujúcich ochorenia CEA, MDR a PRCD u plemena 

austrálsky ovčiak, zber biologického materiálu v spolupráci s majiteľmi a chovateľmi, 

poprípade odberom na výstavách, štatistické spracovanie nadobudnutých údajov a stanovenie 

percentuálneho zastúpenia defektných alel pre jednotlivé ochorenia v analyzovanej populácii 

psov. 

 

Materiál a metódy 

Biologický materiál použitý na optimalizáciu a analýzy jednotlivých ochorení 

pochádzal od veterinárov, chovateľov a majiteľov austrálskych ovčiakov z Európy a USA a 

tiež z výstav psov s medzinárodnou účasťou. Celkový počet analyzovaných vzoriek bol pre 
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CEA 438 ks, PRCD 494 ks a MDR 934 ks. Vzorky boli odobraté v rokoch 2014 až 2016. 

Izolácia DNA z odberu periférnej krvi v roztoku s prídavkom 0.5 mol.l-1 EDTA alebo 3% 

citrátom sodným alebo zo steru bukálnej sliznice úst pomocou sterilnej cytologickej kefky 

bola realizovaná prostredníctvom dvoch izolačných súprav: QIAamp DNA Investigator Kit a 

Gentra Puregene Blood Core Kit B (obe od firmy Qiagen) podľa postupu doporučeného 

výrobcom. 

Zásobné roztoky primerov s koncentráciou 100 pmol.μl-1 rozpustením z 

lyofilizovaných primerov boli nariedené na koncentráciu 50 pmol.μl-1. Primery boli 

navrhnuté pre amplifikáciu úsekov obsahujúcich kauzálnych mutácií (Tab 1.). 

 
Tab. 1. Primery použité na amplifikáciu cieľových úsekov 

 

Názov 
primeru 

Názov 
ochorenia 

Cieľový 
gén 

Sekvencia primeru 
 5’- 3’  

Dĺžka 
amplikónu 

v bp 

Tm  
v [°C] 

Obsah 
GC v % 

Dĺžka  
v bp 

MDR1.1 F  
Multi-lieková 

rezistencia 
(MDR) 

MDR1 
(ABCB1) 

cctctcatgatgctggt 

60/56 

42 52.9 17 

MDR1.1 R tgaaattcctgcatttgca 49,9 36.8 19 

CEA1 F 

Anomália očí u 
kólií (CEA) NHEJ1 

tctcacaggcagaaagctca 

610 

64 50 20 

CEA1 R ccattcattcctttgccagt 63,8 45 20 

CEA2 F tgggctggtgaacatttgta 

870 

51,3 45 20 

CEA2 R cctttttgtttgccctcaga 54,3 45 20 

PRCD F Progresívna 
degenerácia 

tyčiniek a čapíkov 
(PRCD) 

PRCD 

ccagtggcagcaggaacc 

512 

67,2 66,6 18 

PRCD R ccgacctgctgcccacgactg 76,5 71,4 21 

 

Pri všetkých PCR reakciách bola používaná Taq Dream Taq polymeráza od firmy 

Fermentas a iCyclerTM Thermal Cycler od firmy Bio-Rad.  

Produkt PCR reakcie pre ochorenie PRCD sa restrikčne štiepil pomocou enzýmov AlwI 

(štandardná alela 397 + 115 bp, mutantná alela 512 bp) a RsaI (štandardná alela 512 bp, 

mutantná alela 396 + 116 bp) pri 37°C. 

Na detekciu fragmentov boli použité 1,5% agarózový gél na horizontálnej 

elektroforéze pri 120V (CEA, PRCD) a 12% polyakrylamidová gélová elektroforéza (pomer 
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akrylamid/bisakrylamid 19:1) s 1x koncentrovaným tlmivým roztokom TBE pri 66V (MDR). 

Vizualizácie fragmentov boli uskutočnené prostredníctvom fotodokumentačného zariadenia 

Whatman Biometra - BioDocAnalyze digital so softvérom BioDoc Analyze Biometra a 

digitálneho fotoaparátu Canon, Powershot G5/5MP. 

Výsledky pre jednotlivé ochorenia boli uložené v relačnej databáze. 

 

Výsledky a diskusia 

Táto práca bola orientovaná na vývoj diagnostických metodík vhodných na 

detegovanie kauzálnych mutácií v génoch NHEJ1, PRCD a MDR1 (ABCB1) u austrálskeho 

ovčiaka. Dáta získané analýzou zozbieraných vzoriek boli následne štatisticky spracované a 

bolo stanovené percentuálne zastúpenie defektných alel pre danú populáciu jedincov. 

Vzorky boli odoberané počas obdobia od januára 2014 do marca 2016. S ohľadom na 

kvalitu odberu bola DNA izolovaná podľa výrobcom doporučených protokolov. Na 

amplifikáciu cieľových úsekov boli použité sady primerov uvedené v Tab. 1 s rôznymi 

podmienkami PCR reakcií špecifickými pre jednotlivé ochorenia. Pre PRCD bola navrhnutá 

analýza pomocou metódy RFLP (polymorfizmus dĺžok restrikčných fragmentov), pretože sa 

tu jednalo o substitúciu, čím došlo k vzniku restrikčného miesta a nie k zmene dĺžky 

fragmentu. 

Výsledky pre ochorenie CEA získané amplifikáciou fragmentov s využitím dvoch sád 

primerov a ich separáciou na agarózovom géle znázorňuje Obr. 1. Mierny posun migrácie 

fragmentov je zapríčinený prítomnosťou farbičky GelRed, ktorá ovplyvňuje hybnosť DNA. 

 

 
 

Obr. 1. Agarózová gélová elektroforéza pre ochorenie CEA 
PCR metóda, použité primery CEA1 F x CEA1 R a CEA2 F x CEA2 R, dĺžka amplikónov: štandardná alela 
610bp a mutantná alela 870 bp, M: 100bp DNA veľkostný štandard, 1: zdravý jedinec, 2: postihnutý jedinec 

(pozitívna kontrola, dlhosrstá kólia), 3: prenášač.  
 

Na spoľahlivú detekciu 4 bp delécie v géne MDR1 bola navrhnutá sada primerov. 

Naamplifikované fragmenty sa separovali na 12% polyakrylamidovom géle (Obr. 2) s 

dostatočne viditeľným rozdielom medzi jednotlivými alelami. 
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Obr. 2. Polyakrylamidová gélová elektroforéza pre ochorenie MDR 
PCR metóda, použité primery MDR1 F x MDR1 R, dĺžka amplikónov: štandardná alela 60bp a mutantná alela 

56 bp, M: 10bp DNA veľkostný štandard, 1: zdravý jedinec, 2: prenášač, 3: postihnutý jedinec. 
 

Analýza ochorenia PRCD metódou RFLP je znázornená na Obr. 3. 

 

 
 

Obr. 3. Agarózová gélová elektroforéza pre ochorenie PRCD 
RFLP metóda, použité primery PRCD F x PRCD R, dĺžka amplikónu: 512bp. Restrikčná endonukleáza AlwI 

štiepi štandardnú alelu na fragmenty dĺžky 397bp a 115bp, restrikčná endonukleáza RsaI štiepi mutantanú alelu 
na fragmenty dĺžky 396 + 116bp. M:  100bp DNA veľkostný štandard, 1: prenášač, 2: zdravý jedinec. 

 

Výsledky pre jednotlivé ochorenia boli zhromaždené v relačnej databáze výsledkov 

genetických analýz, ktorá bola navrhnutá pre tieto účely. Následne boli stanovené frekvencie 

defektných alel pre všetky ochorenia (Tab. 2). 
Tab. 2. Zastúpenie zdravej a defektnej alely pre ochorenia CEA, MDR a PRCD 

 

Ochorenie 
Počet 

analyzovaných 
jedincov 

Frekvencia 
mutovanej 
alely (%)  

Genotyp (%) 

(+/+) (+/-) (-/-) 

CEA 438 11 78,1 21,9 0 

MDR 934 34,3 41,9 47,7 10,4 

PRCD 494 1,3 97,4 2,6 0 

 

Záver 

Podarilo sa nám vypracovať spoľahlivé metodiky na identifikáciu kauzálnych mutácií 

pre ochorenia CEA, MDR a PRCD. Pracuje sa na tom, aby boli jednotlivé postupy zavedené 

do rutinnej diagnostiky, pretože poskytujú spoľahlivú a presnú analýzu. 
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Stanovenie percentuálneho zastúpenia defektnej alely v študovanej populácii psov by 

malo poslúžiť k zvýšeniu informovanosti chovateľov. Ich zodpovedným prístupom ku 

kríženiu jedincov by bolo možné znížiť výskyt defektných alel v populácii. 
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Abstract 
Changes of extra- or intracellular environment are addressed via complex network of signalling 

pathways, which often utilise protein phosphorylation catalysed by protein kinases. This posttranslational 
modification was also observed in the case of mitochondrial proteins. However, the responsible enzymes – 
mitochondrial protein kinases are not sufficiently characterized. Bioinformatic analysis suggests that the gene 
YGR052w (MTK1) encodes a putative mitochondrial protein kinase of the budding yeast Saccharomyces 
cerevisiae. In order to characterize Mtk1, bacterial inducible plasmid expression system was constructed. Native 
form of Mtk1 ectopically produced in bacteria was purified and its protein kinase activity was detected in vitro 
using an artificial substrate. To create the basis for further biochemical research, purification and storage 
conditions of the native protein have been optimized. 
 

Keywords: yeast; YGR052w; protein kinase; mitochondrial; signalling 

 

Introduction and research aims 

Mitochondria have a crucial role in cellular energetics and metabolic processes, aging 

and programmed cell death [1, 2]. Their function relies on protein import. Up to 13 % of all 

proteins of S. cerevisiae can be targeted to mitochondria [3]. Intracellular signalization is 

essential for cell survival and regulation of mitochondrial functions. Information exchange 

between nucleus and mitochondria is mediated also by reversible phosphorylation of 

mitochondrial proteins [4, 5]. In spite of the fact that an important part of mitochondrial 

proteome might be regulated via this covalent modification [1, 6], which can have various 

biological significance [7], mitochondrial protein kinases responsible for catalysis of this 

modification are not sufficiently characterized [4]. Only some of them were studied to a greater 

detail [see 8]. 

Sequence analysis suggests that YGR052w (here designated as Mtk1) is a protein kinase 

targeted to mitochondria [4]. Bioinformatic tools allow the identification of its catalytic domain 

(NCBI Conserved Domains cd00180; SMART smart00220) and active site with an aspartate 

residue (PROSITE PS00108), which is conserved in the majority of protein kinases [9]. Mtk1 

has been detected in mitochondrial protein extracts in a high-throughput mass spectrometric 

study [1]. Described probable physical interactions, along with other observations, suggest that 

Mtk1 integrates different signalling pathways linked to mitochondrial function [5] and therefore 
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is an interesting object of research. 

The aim of this study was to confirm that Mtk1 actually possesses protein kinase activity 

using artificial substrates under in vitro conditions. Moreover, identification of its artificial 

substrate allows further biochemical characterization of Mtk1, which might help to ascertain its 

function in vivo. A suitable expression system, together with optimized protocols for induction 

and purification steps had to be established. It was necessary to determine the optimal storage 

conditions of purified Mtk1 to be able to assess its biochemical properties in following studies 

without error.  

 

Material and methods 

The coding DNA sequence of YGR052w (MTK1) (from S. cerevisiae strain GG595; 

H. Y. Steensma, Leiden University, Leiden, Netherlands) was amplified using PCR and cloned 

into bacterial expression vector pGEX-6P-2 (GE Healthcare Life Sciences). The resulting 

plasmid pGEX-6P-2 MTK1 was amplified in Escherichia coli DH5α and isolated using QIAprep 

Spin Miniprep Kit (Qiagen). The correct insertion and sequence of the insert were confirmed by 

Sanger DNA sequencing (Microsynth AG). The resulting expression plasmid was designed so 

that it would provide production of Mtk1 N-terminally fused to glutathione S-transferase (GST) 

inducible with IPTG. GST can be cleaved off the fusion protein (GST-Mtk1) using human 

rhinovirus 3C (HRV 3C) protease. 

E. coli BL21 Star™ (DE3) cells (Invitrogen™) transformed with pGEX-6P-2 MTK1 

were grown in selective liquid LB media at 37 °C. Upon reaching a particular OD600 value, 

IPTG was added to the culture and production of GST-Mtk1 was induced at lower temperatures. 

Harvested and washed cells were lysed on ice under non-denaturing conditions using lysozyme 

and further disrupted by sonication (Model 120; Fisher Scientific™). Protease inhibitors, RNase 

A, DNase I (with MgCl2) and non-ionic detergent were added to the lysate. Cell debris was 

pelleted using centrifugation and protein extract (“Origin”) incubated with equilibrated 

glutathione-agarose beads (Sigma-Aldrich). Unbound protein (“Flow-through”) was washed off 

and either GST-Mtk1 was eluted using reduced glutathione, or Mtk1 using HRV 3C protease. 

Quality of the output was assessed by SDS-PAGE in Mini-PROTEAN® 3 Cell system (BioRad). 

Gels were stained with PageBlue Protein Staining Solution (Thermo Scientific). 

To detect or compare their protein kinase activity, purified proteins were incubated with 

artificial substrates in the presence of 10 µM [γ-32P]-ATP, samples separated by SDS-PAGE and 

radiolabelled proteins in gels exposed on storage phosphate screen (Kodak), which was scanned 

using Personal Molecular Imager FX (BioRad). 
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Results and discussion 

In order to characterize protein kinase properties of YGR052w (Mtk1), this putative 

mitochondrial enzyme was purified in the form of the fusion protein GST-Mtk1 from E. coli 

BL21 Star™ (DE3) cells transformed with pGEX-6P-2 MTK1 construct. GST purified from 

cells transformed with pGEX-6P-2 vector in a parallel experiment served as a negative control. 

Both GST-Mtk1 and GST were eluted using reduced glutathione. The induction process of  

GST-Mtk1 was a subject of optimization. The objective was to get sufficient amount of fusion 

protein and increase the GST-Mtk1 “full-length to degraded” ratio. Fig. 1 shows the results of  

SDS-PAGE analysis of purified protein solutions in the case of the most successful outcome 

obtained. Prior to the induction phase, the culture grew to the OD600 0.8-0.9, IPTG was added to 

the final concentration of 0.3 mM and the bacterial suspension was cooled and incubated at 

20 °C for 6 hours with continual shaking (150 rpm). 

Purification of GST-Mtk1 was significantly less efficient than control purification of 

GST, which could have been caused by lower copy number of pGEX-6P-2 MTK1, less efficient 

transcription or translation due to intrinsic properties of the fusion gene or its product, toxicity 

for the bacterial cell, or production of insoluble aggregates. Toxicity could have been also the 

reason for partial degradation of GST-Mtk1 observable as a scale of protein bands with 

molecular weight ranging from that of the fusion protein to GST within the elution fractions in 

Fig.1. 

 

 
Fig. 1. SDS-PAGE analysis of purified GST-Mtk1. PageRuler™ Prestained Protein Ladder was used in the left 
lane as a protein molecular weight standard. Native protein extracts from cell lysates (Origin) and elution fractions 
(E1-4 or E1-2) were analysed in the case of protein preparations from cells producing either GST-Mtk1, or GST 

(positive control). Proteins were eluted using reduced glutathione solutions in separate subsequent steps. Results for 
the optimized induction conditions are shown. Asterisk marks an unspecified protein band present in both GST-Mtk1 

and GST (positive control) elution fractions. 
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A portion of GST-Mtk1 remained bound to glutathione-agarose resin (data not shown). 

An unspecified protein band (marked with an asterisk in Fig. 1) was present in all elution 

fractions and might represent a natural product of the bacterial strain used. 

GST-Mtk1 elution fraction 1 (E1) was tested for protein kinase activity in in vitro 

protein kinase assay (see “Materials and methods”). Myelin basic protein (MBP) (M1891; 

Sigma-Aldrich), histone fraction IIA (H9250; Sigma-Aldrich), histone fraction IIIS (H5505; 

Sigma-Aldrich) and GST (this work) served as artificial substrates. Fig. 2 shows the 

autoradiogram with radioactively labelled MBP phosphorylated by GST-Mtk1. Auto-

phosphorylation and phosphorylation of other artificial substrates were not observed. No 

substrate-associated radioactive signal was detected when GST was used as a negative control 

(instead of GST-Mtk1), therefore, GST-Mtk1 can be assumed to be a functional protein kinase. 

 

 
Fig. 2. Autoradiogram of MBP phosphorylated by GST-Mtk1 using [γ-32P]-ATP. Artificial substrates 
(labelled at the top of the figure) were separated by SDS-PAGE after incubation with GST-Mtk1 or GST 

(negative control) and [γ-32P]-ATP and subsequently exposed to storage phosphate screen. The scan of the 
screen shows that only MBP had been phosphorylated by GST-Mtk1. No other substrate had been 

phosphorylated to a detectable extent. 
 

The property of HRV 3C protease to specifically cleave GST off the fusion protein was 

exploited to establish an experimental system with purified Mtk1 without the fused GST. Upon 

cleavage, Mtk1 was expected to be released into the solution. SDS-PAGE analysis of elution 

fractions and bead-bound proteins (data not shown) implied that if 0.5 % (v/v) Triton X-100 

(non-ionic detergent) was present in the elution (protease) buffer, Mtk1 was partly solubilized, 

otherwise it remained attached to the resin. A possible explanation is that GST fusion stabilizes 

Mtk1. To enhance the stability of Mtk1 in solutions, 5 % (v/v) glycerol and 0.5 % (v/v) Triton 

X-100 were added during purification steps. Fig. 3 shows the results of SDS-PAGE analysis of 

purified Mtk1. 
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Fig. 3. SDS-PAGE analysis of purified Mtk1. Lysate fraction represents suspension of cellular components after 

sonication; pellet contains cell debris after subsequent centrifugation; protein extract from glutathione-agarose (G-A) 
beads after Mtk1 elution is in the third lane; Precision Plus Protein™ All Blue Standards was used as a protein 

molecular weight standard; origin is the crude cell protein extract and flow-through contains proteins washed off the 
G-A resin prior to Mtk1 elution. Mtk1 elution fractions (E1-3) were prepared by HRV 3C protease cleavage of G-A 

bead bound GST-Mtk1. Results for the optimized induction conditions are shown. Asterisks mark unspecified 
protein bands present in elution fractions. Some GST-Mtk1 is found in the pellet and a portion of Mtk1 remains 

associated with the G-A resin. 
 

Mtk1 has been purified in a soluble form. Unspecified co-purified protein species are 

present, as well. It might be possible to separate these proteins using gel-filtration or ion-

exchange chromatography. After elution the fractions were aliquoted and stored for 3 days under 

different conditions summarized in Tab. 1. Protein kinase activity of Mtk1 from the aliquots was 

compared using in vitro kinase assay; MBP serving as the sole substrate and GST used as a 

negative control. Fig. 4 displays the autoradiogram with MBP phosphorylated by Mtk1 stored 

under different conditions. Relative intensities of radioactive signals normalised to the negative 

control as measured by ImageJ 1.50g Analyse Gel tool are listed in Tab 1. Increased glycerol 

content did not decrease the protein kinase activity of Mtk1 in vitro when stored on ice and 

storage at -80 °C experimentally preserved Mtk1 in the most active form. 

 
Tab. 1. Effects of Mtk1 storage on its protein kinase activity. Mtk1 in the elution fraction 1 was aliquoted, 

glycerol was added to the aliquots, which were stored under listed conditions. The protein kinase activity of aliquots 
was assessed using in vitro protein kinase assay. Normalised relative intensities of signals corresponding to 

phosphorylated MBP are listed (see text above for details). 
 

Designation Mtk1 ice Mtk1 ice glyc. Mtk1 4° glyc. Mtk1 -20° glyc. Mtk1 -80° glyc. 

Glycerol 5 % (v/v) 10 % (v/v) 10 % (v/v) 10 % (v/v) 10 % (v/v) 

Storage on ice on ice at 4 °C at -20 °C at -80 °C 

Signal 10.8 % 11.9 % 5.4 % 33.4 % 38.5 % 
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Fig. 4. Autoradiogram of MBP phosphorylated by Mtk1 (stored under different conditions) using 
[γ-32P]-ATP. Artificial substrate (MBP) was separated by SDS-PAGE after incubation with Mtk1 or GST 

(negative control) and [γ-32P]-ATP (which was cut off the gel) and subsequently exposed to storage phosphate 
screen. The scan of the screen shows the impact of Mtk1 storage on its protein kinase activity. For details see 

text above and Tab 1. 
 

Conclusion 

YGR052w (Mtk1) was ectopically produced in bacteria and successfully purified and 

solubilized both fused to and cleaved off GST. Glycerol and a non-ionic detergent Triton  

X-100 were employed to stabilize Mtk1 in aqueous solutions. Both GST-Mtk1 and Mtk1 had 

detectable protein kinase activity in vitro. Of all the experimental setups used, Mtk1 displayed 

the highest enzymatic activity when stored in 10 % (v/v) glycerol at -80 °C. 
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Abstract 

Characterization of post-translational modifications of DNA recombination mediator protein – Sfr1. 
 Sfr1 from S. pombe belongs to the family of homology recombination (HR) mediators. Mass spectrometry 
analysis of Sfr1 resulted in an identification of amino acid residues, which undergo phosphorylation. The role of 
phosphorylation in Sfr1 is not known. It is suggested that it could regulate the activity and function of this protein in 
HR. In this study, the role of Sfr1 phosphorylation in HR using reverse genetics approach was characterized. S. pombe Δ 
sfr1 mutants were transformed with plasmids carrying different mutant forms of sfr1 (phosphorable residues are 
substituted either for unphosphorable alanine, or phospho-mimicking glutamic acid) and wild type Sfr1. These 
transformants were subjected to the series of experiments - spot test and the meiotic segregation analysis. We have 
found, that glutamic acid mutants were sensitive to DNA damaging agents and showed impaired proper segregation of 
chromosomes during meiosis. The unphosphorable alanine mutants were fully functional. Based on this results, we 
conclude that phosphorylation negatively regulates the activity of Sfr1 in HR. 
 

Keywords: Sfr1; rad51 mediator, homologous recombination; meiosis; S. pombe 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Homologická rekombinácia (HR) zohráva esenciálnu úlohu v udržovaní genómovej 

integrity. Je zodpovedná za opravu DNA poškodení ako sú dvojvláknové zlomy, krížové väzby 

alebo medzery v DNA, ktoré vznikajú pôsobením DNA – poškodzujúcich agensov alebo ako 

výsledok kolapsu replikačnej vidlice počas replikácie [1]. Tento proces je taktiež dôležitý pre 

správnu segregáciu chromozómov počas meiózy. 

HR generovaná prestavba DNA využíva rekombinázy – konzervované esenciálne proteíny, 

ktoré vyhľadávajú homologickú sekvenciu a realizujú výmenu reťazcov DNA. Centrálnu úlohu v 

HR u eukaryotov zohráva rekombináza Rad51 [2], ortológ bakteriálnej RecA rekombinázy, ktorá 

katalyzuje výmenu reťazcov vytvorením filamentózneho intermediátu na ssDNA - presynaptického 

komplexu [3]. I keď rekombinázy sú zodpovedné za samotnú reakciu, mediátory rekombinácie sú 

potrebné pre poskladanie a udržovanie presynaptického komplexu v katalyticky aktívnej forme. 

Jeden z takýchto mediátorov aktivity Rad51 je aj heterodimér Swi5-Sfr1. Komplex bol 

prvýkrát identifikovaný u kvasinky Schizosaccharomyces pombe [4] a následne bol objavený aj v 

rade iných organizmov.  Tím pod vedením doc. Gregáňa identifikoval na Sfr1 niekoľko miest, ktoré 

podliehajú post-translačnej modifikácii – fosforylácii [5]. Úloha týchto modifikácií nie je známa, no 

mohla by regulovať funkciu a aktivitu Sfr1 v HR. Cieľom výskumu bolo charakterizovať úlohu 

fosforylácie Sfr1 v homologickej rekombinácii. 
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Materiál a metódy 

Na štúdium post-translačnej modifikácie Sfr1 sme využili štandardný prístup reverznej 

genetiky, ktorý zahŕňal mutovanie sfr1 génu a následne študovanie fenotypu v sérii experimentov. 

Použité plazmidy: 

K dispozícii sme mali tri plazmidy pCloneHyg1 nesúce sfr1 (veľkosť plazmidu s inzertom: 

6499 bp). Tieto plazmidy obsahovali gény pre rezistenciu voči ampicilínu (selekcia u baktérií) a 

hygromycínu (selekcia u kvasiniek), štiepne miesta pre restrikčné endonukleázy a včlenené inzerty 

– varianty sfr1 (Obr. 1). Prvé dve varianty sfr1 mali aminokyselinové zvyšky, ktoré podliehajú 

fosforylácii, zmutované na alanín (13S-T/A), ktorý nedokáže byť fosforylovaný alebo za kys. 

asparagovú (13S-T/D), ktorá vďaka svojmu zápornému náboju imituje fosforyláciu. Tretí plazmid 

obsahoval wild-type sfr1, ktorý slúžil ako kontrola. Prítomnosť sfr1 variant v plazmidoch sme 

overili sekvenovaním. 

Obr. 1 Mapa plazmidu pCloneHyg1 
 

Chemická kvasinková transformácia a colony PCR:  

S. pombe Δ sfr1 kmeň s genotypom: h90 ade6-216 leu1-32 lys1-131 ura4-D18 

cen2(D107):[::kanr-ura4+-lacOp] his7+::lacI-GPF sfr1::CloNat sme transformovali linearizovanými 

plazmidmi  použitím LiAc metódy [6]. Prítomnosť homologicky rekombinovaného plazmidu do 

genómu v transformantoch sme overili pomocou checking colony PCR. Z každého 

transformovaného kmeňa boli odobraté bunky z kolónie na špičku pipety a rozsuspendované v 10 

µl roztoku zymolyázy (9 µl H2O a 1 µl zymolyázy). Táto suspenzia natrávených buniek slúžila ako 

templát v polymerizačnej reakcii. Na PCR reakciu sme navrhli dvojicu primerov, ktorá sa skladala z 
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primeru špecifického voči sekvencii v genóme (nachádzajúceho sa upstream: -680 od miesta 

rekombinácie) a primeru špecifického voči sfr1 na plazmide (nachádzajúceho downstream +481 od 

štiepneho miesta na plazmide). 

Kvapkový MMS test:  

 Na stanovenie citlivosti transformantov voči DNA poškodeniu sme použili kvapkový test. 

Princíp testu spočíva vo výseve skúmaných mutantov na médiá, ktoré obsahujú presné koncetrácie 

DNA poškodzujúcej látky – metylmetánsulfonát (MMS). Jednotlivé kmene (kontroly: wt kmeň, Δ 

sfr1 a transformanty: wt sfr1, sfr1 13S-T/A, sfr1 13S-T/D) sme vysiali na médium vo forme 

kvapiek (spotov) v presne stanovených koncentráciách a kultivovali pri 32°C. Ako kontrolu 

viability rastu a koncentrácie buniek sme transformanty taktiež vysievali na YES médium. Po 

vysiatí buniek sme následne fotograficky zdokumentovali rast kmeňov a porovnali s kontrolami. 

Analýza segregácie chromozómov: 

 Pre potreby analýzy segregácie chromozómov v meióze, mutantné alely sfr1 boli 

introdukované do haploidného kmeňa S. pombe, ktorý má chromozóm II značený GFP (cen2-GFP). 

Mutantné bunky boli sporulované, jadro sme zafarbili DAPI farbičkou a segregácia GFP v askoch 

bola analyzovaná použitím fluorescenčnej mikroskopie.  

 

Výsledky a diskusia 

 Linearizovanými plazmidmi sme transformovali S. pombe Δ sfr1 kmeň. Transformantov sme 

selektovali vysiatím na hygromycínové selekčné misky. Úspešne sme indentifikovali 

homologických rekombinantov pomocou colony PCR. Fragmenty PCR reakcie mali očakávanú 

veľkosť 1161 bp (Obr. 2). Ako negatívnu kontrolu sme použili DNA templát z netransformovaného 

kmeňa ( Δ sfr1). 

  Citlivosť na MMS sme testovali niekoľkokrát. Na základe prvého testovania sme určili 

optimálne rozpätia koncentrácií MMS v médiu pre naše experimenty (koncentrácie MMS 0,008%, 

0,01 % a 0,02 %). Druhým MMS testom sme stanovili citlivosť mutantných kmeňov (Obr. 3).  

Kmeň Δ sfr1 bol použitý ako referenčný kmeň s potvrdenou citlivosťou na látku MMS. Ako ďalšia 

kontrola slúžil štandardný MMS-nesenzitívny kmeň (wt). Výraznú citlivosť na látku MMS pri 

všetkých koncentráciách vykazoval kys. asparagový mutant S-T/D. Tento kmeň bol charakteristický 

obmedzeným rastom, vlastnosťou porovnateľnou s MMS citlivým Δ sfr1. Alanínové S-T/A ani wt 

sfr1 transformanty nevykazovali zvýšenú citlivosť voči MMS. 

 Segregácia chromozómu II v meióze bola študovaná v troch rozdielnych experimentoch, v 

každom  bolo analyzovaných 100 askov. Alanínové S-T/A a wt sfr1 kmene vykazovali nízku mieru 

missegregácie. Kmeň Δ sfr1 bol defektný v 8,4 % a kys. asparagový mutant S-T/D v 4,9 % 

prípadoch segregácie chromozómu II (Tab. 1). 
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Obr.  2 Gél s produktami colony PCR reakcie. Dráhy č. 1 a 2 obsahujú  vzorky z tranformácie sfr1 wt génom; dráhy č. 
3 a 4 obsajujú sfr1 13S-T/A ; dráhy č. 5 a 6 sfr1 13S-T/D a v dráhe č.7 sa nachádza negatívna kontrola. 
 

 
 
 
 
 

 
Obr.  3 Výsledky kvapkového MMS testu. Z každého kmeňa boli vysiate 4 desiatkové riedenia. Zľava doprava vrchný 
riadok: YES + 0,008% MMS, YES + 0,01% MMS . Spodný riadok zľava doprava: YES + 0,02% MMS rast kmeňov na 

YES. Všetky kmene boli kultivované pri 32°C. 
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Tab. 1 Analýza segregácie chromozómu II. Každá hotnota reprezentuje aritmetický priemer dát z troch individuálnych 

experimentov. 
 

 Správna segregácia 
chromozómu II 

 

Missegregácia chromozómu II 

  WT 99,3 % 0,7 % 

Δ sfr1 91,6 % 8,4 % 

wt  sfr1 98 % 2 % 

S-T/A 98 % 2 % 

S-T/D 95,1 % 4,9 % 

 

 

Záver 

V tomto výskume sme zistili, že sfr1 mutanty s permanentnou fosforyláciou (kys. 

asparagová S-T/D) sú senzitívne voči DNA poškodzujúcej látke MMS a vykazujú zvýšenú mieru 

missegregácie chromozómov v meióze. Alanínové mutanty (S-T/A), ktoré nedokážu byť 

fosforylované boli plne funkčné. Na základe týchto výsledkov konštatujeme, že fosforylácia 

negatívne reguluje aktivitu Sfr1 v homologickej rekombinácii. 
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Abstract 
Anionic phospholipids in biogenesis of the cell wall of the yeasts Kluyveromyces lactis. 
Cell wall as a dynamic structure plays a particularly important role in maintaining the integrity of the cell. It 

provides structural support, mechanical protection, maintaining sufficient plasticity of the cells and it is also a target 
for antifungal agents. The disruption of cell wall integrity can have serious impact on growth and cell morphology. 
Changes in cell wall structure cause hypersensitivity of the cell to various substances and its overall viability. 
Anionic phospholipids, witch play an important role in mitochondrial bioenergetics, may also alter the structure and 
integrity of cell wall. The aim of this study was to investigate the effect of anionic phospholipids absence on the 
integrity and stability of the Kluyveromyces lactis cell wall.  

 

Keywords: Kluyveromyces lactis; cell wall; anionic phospholipids 
 

Úvod a formulácia cieľa 
Dynamická štruktúra a zároveň tuhá a pevná vrstva, ktorá obklopuje bunku je bunková 

stena. Dáva bunke definitívny tvar, štruktúru a mechanickú pevnosť, udržiava integritu bunky, 

oddeľuje vnútro bunky od vonkajšieho prostredia, umožňuje transport látok a informácií z vnútra 

bunky do vonkajšieho prostredia a naopak. Dôležitú úlohu má aj pri osmotickej regulácii, 

zabraňuje strate vody a prasknutiu bunky v dôsledky turgoru, zachováva dostatočnú plasticitu 

bunky pri raste, delení a tvorbe rôznych typov buniek v priebehu životného cyklu, 

sprostredkováva adhéziu buniek na substrát a poskytuje mechanickú ochranu pred poškodením 

a patogénmi. Tiež je to cieľové miesto pre antifungálne látky. Narušenie štruktúry bunkovej steny 

má aj výrazný vplyv na rast a morfológiu buniek. U takýchto buniek často dochádza k lýze, 

dokonca aj k bunkovej smrti [1]. 

Bunková stena kvasiniek predstavuje 10-30% suchej hmotnosti buniek a je zložená 

z rôznych komponentov (Obr. 1).  
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Obr. 1. Zloženie bunkovej steny kvasiniek. 

 

Približne 80% bunkovej steny tvoria polysacharidy – chitín, beta-glukány a rôzne 

heteropolysacharidy. Polysacharidy sú veľmi dôležitou triedou biopolymérov, ktoré sa skladajú z 

dlhých reťazcov opakujúcich sa jednotiek glukózy. Sú štruktúrne charakterizované hlavne podľa 

typu monomérnej jednotky, dĺžky reťazca, druhu glykozidickej väzby a stupňa rozvetvenia [2]. 

Funkčné komponenty – proteíny a glykoproteíny, tvoria len malú časť bunkovej steny, asi 20%, 

sú dôležité pri transporte živín, metabolizme nepriepustných substrátov, komunikácii a pri 

modifikácii bunkovej steny. Zloženie bunkovej steny sa môže meniť v závislosti od fázy 

a podmienok rastu [1]. 

Hlavný štrukturálny polysacharid bunkovej steny kvasiniek, ktorý predstavuje približne 

50 -60% suchej hmotnosti bunkovej steny je glukán. Polyméry glukánu sú zložené z opakujúcich 

sa 140 až 350 zvyškov D-glukózy, ktoré sú spojené do reťazcov prostredníctvom rôznych 

chemických väzieb [3]. Hlavná úloha glukánu je stabilizácia bunkovej steny, tiež hrá dôležitú 

úlohu ako linker pre jednotlivé komponenty bunkovej steny, vrátane chitínu a manoproteínov [1].     

Relatívne malá, ale veľmi dôležitá zložka bunkovej steny, ktorá tvorí asi 1 - 2% suchej hmotnosti 

bunkovej steny kvasiniek, je chitín. Tento ß-1,4 homopolymér N-acetylglukozamínu má dôležitú 

úlohu v udržiavaní integrity bunkovej steny a udeľuje štrukturálnu pevnosť počas rastu 

a morfogenézy [4].    

Cieľom práce bolo analyzovať vplyv absencie anionických fosfolipidov, nachádzajúcich 

sa vo vnútornej mitochondriálnej membráne, na integritu a zloženie bunkovej steny kvasiniek K. 

lactis. V práci je použitý kmeň s prerušeným génom PGS1, kódujúcim enzým 

fosfatidylglycerolfosfátsyntázu, v dôsledku čoho sa v bunkách nenachádzajú anionické 

fosfolipidy kardiolipín (CL) ani jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG). Keďže neprítomnosť CL 

a PG je pre tieto kvasinky letálna, životaschopnosť buniek zabezpečuje supresorová mutácia 

atp2.1. 
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Materiál a metódy: 

Použité kmene: kmeň Kluyveromyces lactis CW75/1D/63 (atp2.1pgs1Δ), kmeň 

Kluyveromyces lactis CW75/1D (atp2.1PGS1), kmeň Kluyveromyces lactis CW75/1D/pRS306K-

KlATP2 (atp2.1PGS1pATP2). 

Použité metódy: Stanovenie citlivosti testovaných kmeňov voči kalkofluórovej bielej, 

kaspofungínu a kofeínu, látkam inhibujúcim syntézu bunkovej steny metódou kvapkového testu. 

Farbenie bunkovej steny pomocou fluorescenčnej farbičky kalkofluorová biela  a jej následná 

fluorescenčná analýza. Stanovenie obsahu chitínu pomocou metódy prietoková cytometria. 

Stanovenie rastu buniek v prítomnosti/neprítomnosti glukozamínu vo WOD médiu.  
 

Výsledky a diskusia: 

Fenotypová analýza kmeňa kvasiniek K. lactis s deléciu v géne PGS1 bola vykonaná za 

účelom pozorovania vplyvu neprítomnosti anionických fosfolipidov (PG a CL) na citlivosť 

buniek voči látkam inhibujúcim syntézu bunkovej steny.  
 

 
Obr. 2. Kvapkový test na stanovenie MIC pre vybrané inhibítory syntézy bunkovej steny. CFW- calcofluor 

white, CAF- kofeín, CAS- kaspofungín. 
 

Citlivosť analyzovaných kmeňov bola stanovená prostredníctvom kvapkového testu na 

pevných minimálnych médiách s glukózou (WOD) s prídavkom látok interferujúcich 

s biosyntézou bunkovej steny - kalkofluorová biela (inhibítor chitín syntázy),  kofeín (inhibítor 

cAMP-fosfodiesterázy),  kaspofungín (inhibítor biosyntézy β-1,3-glukánu) (Obr. 2). Hodnoty 

MIC (minimálne inhibičné koncentrácie) pre jednotlivé kmene sú uvedené v  Tab.1.  
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Tab. 1. Minimálne inhibičné koncetrácie (MIC) testovaných kmeňov voči vybraným látkam CFW- calcofluor 
white, CAF- kofeín, CAS- kaspofungín. 

 

 
 

Delečný mutant (atp2.1pgs1Δ) vykazoval výraznú zmenu v citlivosti voči kalkofluórovej 

bielej, čo indikuje možnú zmenu v zastúpení chitínu v bunkovej stene mutantného kmeňa. Pri 

kaspofungíne neboli zaznamenané rozdiely v citlivosti medzi testovanými kmeňmi pri 

testovaných koncentráciách. Zmenu v zložení bunkovej steny delečného mutanta potvrdzuje aj 

fluorescenčné farbenie kalkofluórovou bielou (Obr. 3).  
 

 
Obr. 3. Fluorescenčné mikroskopia distribúcie chitínu v bunkovej steny kmeňov K. lactis  za použitia 

kalkofluórovej bielej. A - atp2.1PGS1pATP2; B - atp2.1PGS1; C - atp2.1pgs1Δ. 
 

Ako ukazuje obrázok 3A bunky štandardného typu atp2.1PGS1pATP2 vykazujú typickú 

lokalizáciu chitínu v hrdle medzi materskými bunkami a rozvíjajúcimi sa púčikmi, rovnako ako 

v prstencoch púčikov jaziev. Distribúcia chitínu v bunkovej stene  kmeňa atp2.1PGS1 (Obr. 3B) 

je veľmi podobná ako v bunkách divokého typu. Abnormálne rozdelenie chitínu je viditeľné 

u buniek kmeňa atp2.1pgs1Δ (Obr. 3C). Tieto bunky majú jasné fluorescenčné farbenie nie len 

v oblasti bunkovej steny, ale v celých bunkách. Pozorovania dokazujú, že lokalizácia 

a distribúcia chitínu v tomto kmeni kvasiniek je narušená.  

Zvýšený podiel chitínu v bunkovej stene kvasiniek u dvojitého mutanta bol stanovený 

pomocou metódy prietokovej cytometrie, kde intenzita fluorescencie indikuje hladinu chitínu 

v bunkových stenách. Výsledky poukazujú na zvýšený obsah chitínu kmeňa atp2.1pgs1Δ, 

v porovnaní so štandardným kmeňom atp2.1PGS1pATP2 (Obr. 4).  
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Obr. 4. Stanovenie intenzity fluorescencie u študovaných kmeňoch kvasiniek. Suspenzia s koncentráciou 1.106 

buniek na 1 ml bola farbená 5 µl CFW. 
     

Ďalšie pozorovania ukázali, že glukozamín, induktor syntézy chitínu a jeho prekurzor, 

stimuluje rast a zvyšuje životaschopnosť buniek kmeňa atp2.1pgs1Δ pri teplote 37 °C (Obr. 5). 

Stimulačný účinok glukozamínu na rast atp2.1PGS1pATP2 a atp2.1PGS1 pri tejto teplote nebol 

pozorovaný. Z toho vyplýva, že chitín stabilizuje rast a viabilitu buniek kmeňa atp2.1pgs1Δ, 

v ktorom je narušená syntéza anionických fosfolipidov.  

 

                                                  

 
Obr. 5. Rastová krivka testovaných kmeňov K. lactis v prítomnosti/ neprítomnosti glukozamínu pri teplote 

37°C. A - atp2.1PGS1pATP2; B - atp2.1PGS1; C - atp2.1pgs1Δ. 
 

222



 Záver 

Zo získaných výsledkov sa dá predpokladať, že zvýšený podiel chitínu v bunkových 

stenách stabilizuje ich integritu a tým zabezpečuje viabilitu kvasiniek K. lactis s absenciou 

anionických fosfolipidov tak za fyziologických ako aj stresových podmienok rastu.  
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Abstract 

Rhynchostegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Schimp. (Bryophyta, Bryopsida) in Slovakia  
The moss Rhynchostegium rotundifolium occurs rarely in Slovakia. At present, it grows on tree 

localities in small, vital populations. On the locality Hlboká cesta we found nine populations of this species. In 
Bratislava, the moss is confirmed further on locality Horský park, other sites failed to confirm. Based on the 
literature data and herbarium specimens, R. rotundifolium is categorized as an endangered species (EN) in 
Slovakia. 
 

Keywords: occurrenc; endangered species; Bryophyta. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Machorasty predstavujú významnú skupinu organizmov, ktorá citlivo reaguje 

a indikuje zmeny prírodných pomerov, najmä zmeny antropogénneho charakteru. 

V Červenom zozname machorastov Slovenska [1] je uvedených 496 ohrozených taxónov, 

medzi ktoré patrí aj druh Rhynchostegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Schimp. 

 Rhynchostegium rotundifolium je nelesklý, nepravidelne rozkonárený pleurokarpný 

mach, ktorý rastie v kobercoch priľnutých na substrát. Fyloidy sú široko oválne, dlhé 1,2 

mm, za sucha skrútené až špirálovito stočené s predĺženo šesťbokými bunkami. Výtrusnice sú 

často prítomné, valcovito zahnuté s dlhým viečkom. Seta je hladká, 0,5 – 1 cm dlhá [2]. 

 Rastie najmä na kamenných substrátoch, ako sú kamenné múry, steny, balvany, ale aj 

na báze kmeňov drevín na chránených, vlhkejších a tienených miestach. Vyskytuje sa najmä 

v nižšie položených oblastiach, na rovinách alebo v pahorkatinách [2, 3]. Na základe 

geografického rozšírenia machorastov podľa klimatických zón [4] patrí študovaný druh medzi 

submediteránno-suboceanické druhy. Podľa niektorých autorov jeho lokality na ruinách 

hradov, starých múroch a sutinách v strednej Európe poukazujú na introdukovaný pôvod [3]. 

Rhynchostegium rotundifolium patrí  podľa [1] do kategórie ohrozených druhov (EN). 

Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť rozšírenie tohto druhu na Slovensku na základe 

literárnych a herbárových údajov, zdokumentovať jeho výskyt v CHA Hlboká cesta 

v Bratislave a aktualizovať stupeň ohrozenosti druhu. 
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Materiál a metódy 

Herbárové položky boli študované v herbároch SLO (herbár Katedry botaniky, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta) a BRA (herbár Prírodovedného 

múzea, Slovenské národné múzeum, Bratislava). Detailný terénny výskum prebehol 

v decembri 2015 na lokalite CHA (chránený areál) Hlboká cesta v Bratislave, ktorý bol 

vyhlásený za chránený v roku 1982 na rozlohe 0,60 ha [5]. 

Pri všetkých nájdených populáciách boli zaznamenané nasledovné parametre: GPS 

súradnice (mobilná aplikácia Moje GPS súradnice), sklon substrátu, miera zatienenia 

a veľkosť populácie v cm2 (Tab. 1).  

Nomenklatúra nájdených machorastov je uvádzaná podľa práce [6].  

 

Výsledky a diskusia 

Na lokalite CHA Hlboká cesta bolo nájdených na ploche 6 800 m2 celkovo 9 

populácií. Populácie rástli na dioritových skalách s priemerným sklonom 62°. CHA Hlboká 

cesta lemuje lipová alej a porast náletových drevín Robinia pseudoacacia L. [5], čo 

spôsobuje, že populácie rastú väčšinu roka v tieni. V priemere mali populácie veľkosť takmer 

67 cm2, pričom najmenšia mala veľkosť 3 cm2 a najväčšia 140 cm2. Najčastejší mach rastúci 

spolu s R. rotundifolium bol druh Hypnum cupressiforme. Ostatné sprievodné machorasty boli 

Rhynchostegium murale, Tortula muralis, Sciuro-hypnum populeum, Amblystegium serpens, 

Plagiomnium cuspidatum a Didymodon fallax.  

 
Tab. 1. Populácie Rhynchostegium rotundifolium v CHA Hlboká cesta 

 
Populácia Poloha Zatienenie (%) Sklon (°) Veľkosť kolónie (cm2) 

1 48° 9´ 26,28ˮ N   17° 5´ 57,91ˮ E 100 85 100 

2 48° 9´ 26,28ˮ N   17° 5´ 57,91ˮ E 95 85 50 

3 48° 9´ 26,28ˮ N   17° 5´ 57,91ˮ E 50 90 3 

4 48° 9´ 26,21ˮ N   17° 5´ 56,53ˮ E 60 60 80 

5 48° 9´ 26,21ˮ N   17° 5´ 56,53ˮ E 60 60 42 

6 48° 9´ 25,51ˮ N   17° 5´ 58,69ˮ E 70 45 10 

7 48° 9´ 25,51ˮ N   17° 5´ 58,69ˮ E 50 35 100 

8 48° 9´ 24,99ˮ N   17° 5´ 59,36ˮ E 45 50 140 

9 48° 9´ 24,99ˮ N   17° 5´ 59,36ˮ E 45 50 75 
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Obr. 1. (vľavo) - Populácia Rhynchostegium rotundifolium 1 a 2 (foto: K. Godovičová) 
Obr. 2. (vpravo) - Populácia Rhynchostegium rotundifolium 4 (foto: K. Godovičová) 

 

Rozšírenie Rhynchostegium rotundifolium na Slovensku 

Herbárové doklady (*potvrdená lokalita) 

Devínska Kobyla: Devín (Janovicová 1997 SLO) [7] – lokalita zanikla, pri rekonštrukcii 

cesty bol zničený kamenný múrik, na ktorom druh rástol. Malé Karpaty: *Bratislava, Horský 

park (Kocianová 1996 SLO; Letz 1997 Herb. Letz; Mišíková et Godovičová 2016 SLO) [7]; 

Bratislava, južné svahy Bratislavského hradného vrchu (Janovicová 1996 SLO) [8]  – lokalita 

neoverená, terén ťažko prístupný; *Bratislava, CHA Hlboká cesta (Godovičová et Mišíková 

SLO 2015); Bratislava, Vydrica (Mergl sine dato BRA); Modra (Mergl sine dato BRA). 

Ipeľsko-rimavská brázda: Cerová vrchovina: Radzovce (Peciar 1976 SLO). 

Literárne údaje (*potvrdená lokalita) 

Devínska Kobyla: leg. Pilous [7, 9]. Malé Karpaty: Bratislava, Slávičie údolie, leg. Bäumler 

[7, 10, 11, 12, 13]; Bratislava, Kochova záhrada, leg. Kurčík [7, 14]; Kamzík, leg. Sabransky 

[15]; *Svätý Jur, ruina hradu Biely kameň, leg. Baumgartner [12, 13], leg. Mišíková et 

Uhereková-Šmelková [16]. Burda: Kováčovské kopce, leg. Pilous [9].  

Nedokladované údaje (*potvrdená lokalita) 

*Malé Karpaty: Bratislava, CHA Hlboká cesta (Mišíková 2000) 
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Mach Rhynchostegium rotundifolium rastie na Slovensku zriedkavo, v súčasnosti 

evidujeme 3 potvrdené lokality, na ktorých druh rastie v menších, vitálnych populáciách. 

Vychádzajúc z kritérií IUCN [17, 18] je jeho zaradenie do kategórie EN oprávnené, no 

overenie všetkých slovenských lokalít je v budúcnosti nevyhnutné. Druh Rhynchostegium 

rotundifolium nepatrí medzi ohrozené druhy len na Slovensku. Podľa [19] patrí medzi kriticky 

ohrozené druhy (CR) vo Veľkej Británii, ohrozeným druhom (EN) je okrem Slovenska 

v Českej republike, Luxembursku a Rumunsku, medzi zraniteľné druhy (VU) patrí 

v Maďarsku, Nemecku a Holandsku, takmer ohrozený (NT) je vo Švajčiarsku a údajovo 

nedostatočný (DD) je v Taliansku, Bulharsku a Čiernej Hore. Ústup druhu bol zaznamenaný 

najmä na synantropných stanovištiach, a to najmä sanačnými stavebnými prácami, 

odstránením zvyškov múrov, sutín, rozširovaním ciest, výrubom drevín [20]. 

 

Záver 

V Bratislave na lokalite CHA Hlboká cesta rastie Rhynchostegium rotundifolium v 9 

populáciách na ploche približne 6800 cm2. Ostatné lokality v Bratislave sa okrem jednej 

(Horský park) nepodarilo znovu potvrdiť, niektoré z nich boli zničené stavebnou činnosťou 

(Devín) alebo nedostupné (Kochova záhrada). Na základe literárnych údajov a herbárových 

dokladov možno konštatovať, že druh Rhynchostegium rotundifolium patrí na Slovensku 

medzi ohrozené druhy (EN), pričom efektívna ochrana druhu je možná iba v rámci lokalít (in 

situ).  
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Abstract 
Characterization of DNA-binding properties of Teb1 protein of the yeast Schizosaccharomyces pombe 
Teb1 protein contains two dsDNA-binding domains (Myb-domains) and is known as the transcription 

factor of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. The main telomere binding protein (TBP) in S. pombe is 
the Taz1 protein. There are also clues indicating that Teb1 may be a telomeric protein. The most relevant is that 
Tay1 protein (homologue of Teb1) is the main TBP in the yeast Yarrowia lipolytica. Additionally, Teb1 exhibits 
high affinity to mammalian telomere repeats. However, so far there is no evidence of Teb1 binding to fission 
yeast telomeres in vivo. In this project we focused on involvement of Teb1 protein in the telomere length 
maintenance. We also compared in vitro binding affinity of proteins Teb1 and Taz1 to different DNA substrates. 
Here we show that whereas Teb1 exhibits preference for a relatively narrow range of DNA substrates, Taz1 
shows a much greater flexibility. We hypothesise that heterogeneous nature of telomeric repeats in S. pombe 
may have been accompanied by replacement of Teb1 by Taz1 as the TBP. 
 

Keywords: telomere binding proteins; protein Teb1; Schizosaccharomyces pombe 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Teloméry predstavujú nukleo-proteínové štruktúry na koncoch lineárnych 

eukaryotických chromozómov. Sú tvorené dvojvláknovou DNA zakončenou 

jednovláknovým, prevažne 3´ prečnievaním a naviazanými proteínmi. Sekvenčne pozostávajú 

z tandemových repetícií, ktoré sú u mnohých druhov organizmov, vrátane cicavcov, tvorené 

pravidelnými repetíciami 5´-TTAGGG-3´, zatiaľ čo u niektorých druhov organizmov sú 

telomerické repetície heterogénne. Príkladom je aj kvasinka Schizosaccharomyces pombe, 

ktorá má konsenzus sekvenciu 5´-TTAC(A)C0-1G2-8-3´ [1]. 

Proteíny asociované s telomérami (TBP) sa podieľajú na zabezpečení väčšiny funkcií 

telomér. Hlavnou funkciou týchto štruktúr je zabrániť reparačnej mašinérii bunky, aby 

rozoznávala konce chromozómov ako dvojvláknové zlomy. TBP tiež zabezpečujú replikáciu 

distálnej časti telomér. U väčšiny organizmov je tento proces uskutočňovaný prostredníctvom 

enzýmu telomeráza [2]. TBP sa viažu buď priamo na dsDNA, priamo na ssDNA alebo cez 

proteín-proteínové interakcie. Často sú súčasťou väčších proteínových komplexov, akými sú 

šelterín alebo CST-komplex [3]. 

Hlavným telomérickým proteínom kvasinky S. pombe je proteín Taz1, ktorý je 

zároveň negatívnym regulátorom telomerázy [4]. Proteín Teb1 (Mug152) je esenciálny 
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transkripčný faktor kvasinky S. pombe [5, 6]. Medzi gény regulované proteínom Teb1 patria 

gény kódujúce všetky štyri kanonické históny. Teb1p sa viaže na promótorové oblasti 

obsahujúce 17 bp dlhú sekvenciu označovanú ako AACCCT-box, alebo histon box (HisBox). 

Existuje viacero indícií naznačujúcich možnú funkciu proteínu Teb1 na telomérach S. pombe 

[7]. Homológom proteínu Teb1 u kvasinky Yarrowia lipolytica je proteín Tay1, ktorý je 

u tejto kvasinky hlavným telomerickým proteínom. Homológia dvoch DNA väzbových 

domén týchto  proteínov je 66 a 73 % [8]. Je tiež známe, že zatiaľ čo má proteín Teb1 vysokú 

afinitu k cicavčím telomerickým repetíciám, k vlastným telomerickým repetíciám kvasinky S. 

pombe vykazuje oveľa nižšiu afinitu [5]. O väzbe proteínu Teb1 na teloméry S. pombe in vivo 

dosiaľ neexistuje dôkaz. 

Naším cieľom je: (1) porovnanie afinity proteínov Teb1 a Taz1 k rôznym 

dvojvláknovým DNA próbam; (2) testovanie možnej komplementácie telomerickej funkcie 

proteínu Taz1 proteínom Teb1 v kmeni S. pombe taz1Δ s nadexprimovaným proteínom Teb1 

na plazmide. 

 

Materiál a metódy 

EMSA (electroforetic mobility shift assay). Antisense vlákna DNA oligonukleotidov 

(Microsynth) sme rádioaktívne naznačili prostredníctvom T4 polynukleotid kinázy (Thermo 

Scientific) a [γ32P]ATP. Značené antisense a neznačené sense vlákna sme zmiešali 

v molárnom pomere 1:3. Neinkorporované [γ32P]ATP sme odstránili použitím Probe Quant G 

25 columns (GE Healthcare). Uvedený postup bol použitý pre všetky použité próby (SpTEL, 

HsTEL, sekvencia histón boxu a jeho mutovaná forma). 

Jednotlivé vzorky purifikovaných rekombinantných proteínov Teb1 a Taz1 

s koncentráciami od 0,05 do 4,5 μM sme inkubovali s príslušnými DNA próbami 10 min pri 

30°C. Separácia prebiehala v 5 % polyakrylamidovom géle. Výsledný gél sme uložili na 

autoradiografický skrín (Kodak) a signál sme detegovali prostredníctvom imageru Personal 

Fx (BioRad). 

Transformácia. Bunky štandardného kmeňa (WT) a mutantného kmeňa (taz1Δ) S. 

pombe sme transformovali kombinovanou LiAc/elektroporačnou metódou [9]. Na jednotlivé 

transformácie sme použili 100 ng plazmidovej DNA pSLF172 a pSLF172 Teb1, kde je gén 

kódujúci proteín Teb1 prepisovaný pod kontrolou nmt1 promótora. Promótor umožňuje silnú 

expresiu génu, pričom je reprimovateľný pridaním tiamínu do média. Transformanty boli 

pasážované každé 3 dni počas 2 týždňov na médiách bez tiamínu a na médiách s tiamínom 

v koncentráciách 0,17 μM a 5 μM. 
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Izolácia genómovej DNA. Z jednotlivých pasážovaných transformantov sme izolovali 

genómovú DNA použitím fenol-chloroformovej metódy [8]. Množstvo izolovanej gDNA sme 

overili agarózovou gélovou elektroforézou. 

Príprava próby na Southern blotting. Konštrukt pSpTELnat #16 (nesúci 300 bp 

telomerickú sekvenciu S. pombe) sme štiepili restrikčnými enzýmami SpeI (NEB) a 

ClaI (Takara). Restrikčné fragmenty sme separovali agarózovou gélovou elektroforézou 

a fragment zodpovedajúci veľkosti 300 bp sme izolovali z gélu použitím kitu Zymoclean Gel 

DNA Recovery Kit (Zymoresearch). Približne 25 ng izolovanej DNA sme rádioaktívne 

značili pomocou kitu Prime-a-Gene Labeling System (Promega). Neinkorporovaný izotop 

sme odstránili použitím Probe Quant G-50 Micro Columns (GE Healthcare). 

Southern blotting. Približne 1 μg gDNA sme štiepili 10 U enzýmu EcoRI (Thermo 

Scientific) cez noc pri teplote 37°C. Vzorky sme následne separovali v 1 % agarózovom géli 

pri 40 V cez noc a postupovali podľa protokolu [10]. 

Hybridizácia. Hybridizácia s rádioaktívne značenou telomerickou DNA próbou 

prebiehala v hybridizéri (Techne) cez noc pri teplote 50°C a postupovali sme podľa protokolu 

[10]. Po hybridizácii sme membránu uložili na autoradiografický skrín (Kodak) a signál sme 

detegovali použitím imageru Personal Fx (BioRad). 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky experimentov EMSA potvrdzujú, že proteíny Teb1 a Taz1 sa viažu na 

telomerickú sekvenciu ľudskej DNA (HsTEL) s vysokou afinitou. V prípade, že sme použili 

ako substrát sekvenciu natívnej teloméry S. pombe (SpTEL), nepozorujeme väzbu proteínu 

Teb1 k tejto sekvencii, zatiaľ čo proteín Taz1, ako hlavný telomerický proteín S. pombe, si 

zachováva pomerne vysokú afinitu (obr. 1). V porovnaní so sekvenciou HsTEL, sekvencia 

SpTEL neobsahuje TTAGGG sekvenčný motív, ktorý môže byť pre väzbu proteínu Teb1 

kľúčový. Aby sme overili túto hypotézu, testovali sme rovnakým experimentom väzbu oboch 

proteínov k sekvencii HisBox, ktorá tento motív obsahuje. Výsledky ukazujú, že hoci oba 

proteíny sa viažu k sekvencii HisBox, proteín Teb1 je schopný viazať substrát už pri nižšej 

koncentrácii. Mutácia sekvenčného motívu TTAGGG v sekvencii HisBoxu spôsobila úplnú 

stratu afinity proteínu Teb1 k substrátu a výraznú stratu afinity proteínu Taz1 (obr. 2). 

Uvedený systém sme v ďalších experimentoch využili na definovanie minimálnej 

nukleotidovej sekvencie potrebnej k väzbe oboch proteínov. Mutovali sme okolité sekvencie 

TTAGGG sekvenčného motívu a výsledky EMSA experimentov naznačujú, že minimálna 

väzobná sekvencia pre proteín Teb1 korešponduje s dvoma telomerickými repetíciami 
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(nepublikované dáta). Podľa výsledkov uvedených experimentov môžeme usudzovať, že 

proteín Teb1 vyžaduje na svoju efektívnu väzbu striktne TTAGGG sekvenčný motív, zatiaľ 

čo proteín Taz1 je flexibilnejší v požiadavke na väzobný substrát. 

 

 
Obr.1. Väzba proteínov Teb1 a Taz 1 k sekvencii HsTEL a SpTEL. Oba proteíny viažu próbu HsTEL 

s vysokou afinitou. Väzbu proteínu Teb1 k SpTEL nepozorujeme, zatiaľ čo Taz1 viaže túto sekvenciu s pomerne 
vysokou afinitou. 

 
 

 
Obr.2. Väzba proteínov Teb1 a Taz 1 k sekvencii HisBox a HisBoxMut. Oba proteíny viažu próbu HisBox s 

pomerne vysokou afinitou, pričom afinita Teb1p  je o  niečo vyššia. Sekvencia mutovaného histón boxu 
(mutovaná časť je označená červenou) je viazaná len proteínom Taz1p pri najvyššej použitej koncentrácii. 

 
 

S cieľom zistiť, či sa proteín Teb1 podieľa na udržiavaní dĺžky telomér pri absencii 

hlavného telomerického proteínu Taz1, sme prostredníctvom Southern blotting analýzy 

porovnávali dĺžku terminálnych restrikčných fragmentov (TRF) štandardného kmeňa JCF 108 

(WT) a kmeňa JCF 1568 (taz1Δ), ktoré mali nadexprimovaný proteín Teb1 prostredníctvom 

plazmidu pSLF172 Teb1. Štandardný kmeň S. pombe s plazmidom pSLF172 bez génu Teb1, 

slúžiaci ako negatívna kontrola, vykazuje dĺžku TRF v rozmedzí 500-1000 bp. V prítomnosti 

konštruktu pSLF172 Teb1 sa dĺžka TRF výrazne nezmenila, či už bola expresia Teb1 génu na 
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plazmide reprimovaná tiamínom alebo nie. Kmeň s deléciou génu taz1Δ má za štandardných 

podmienok TRF výrazne predĺžené a heterogénne. Ani v prípade tohto kmeňa sme 

v prítomnosti nadexprimovaného proteínu Teb1 nepozorovali zmenu dĺžky TRF (obr. 3). 

Obr.3. Southern blot analýza dĺžky TRF transformovaných kmeňov WT a taz1∆ 
s rádioaktívne značenou telomerickou próbou. 

Dráhy 1 a 5 predstavujú TRF kmeňov s plazmidom pSLF172 bez génu Teb1. Ostatné dráhy predstavujú 
TRF kmeňov s konštruktom pSLF172 Teb1. V dráhach 2 a 6 boli bunky inkubované bez prítomnosti tiamínu. 

V dráhe 3 a 7 môžeme pozorovať TRF kmeňov inkubovaných v prítomnosti 0,17 μM tiamínu 
a v dráhach 4 a 8 v prítomnosti 5 μM tiamínu. Ladder - GeneRuler 1 kb DNA ladder (Thermo Scientific); 

šípkou sú vyznačené teloméry štandardnej dĺžky. 
 

 

Záver 

 Výsledky experimentov EMSA naznačujú, že proteín Teb1 sa viaže na sekvencie 

DNA s vyššou stringenciou, zatiaľ čo väzba proteínu Taz1  je relatívne sekvenčne 

flexibilnejšia. Tieto výsledky poukazujú na to, že je pravdepodobné, že proteín Teb1 by 

mohol mať výlučne funkciu transkripčného faktora. Navrhli sme hypotézu, že proteín Teb1 

počas evolúcie stratil afinitu k telomerickým repetíciám S. pombe v dôsledku ich heterogenity 

a bol funkčne nahradený flexibilnejším proteínom Taz1, ktorý plní úlohu hlavného TBP 

u tejto kvasinky. 
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Na základne výsledkov merania dĺžky terminálnych restrikčných fragmentov 

štandardného kmeňa a kmeňa taz1∆ pri nadexpresii proteínu Teb1 na plazmide usudzujeme, 

že proteín Teb1 nezohráva úlohu v regulácii dĺžky telomér kvasinky S. pombe. Zároveň však 

nemôžeme vylúčiť možnosť, že proteín Teb1 zohráva úlohu na telomérach S. pombe 

v určitých fázach bunkového cyklu alebo za istých špecifických podmienok. 
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Abstract 
 What is the influence of the food supply of macroinvertebrates on the occurrence of water birds in 
fishponds? 
 Invertebrates as the basic component of food for many water bird species are most important during 
nesting and breeding period and for juveniles in the first days after hatching. The aim of our study was to 
determine whether the food supply of invertebrates really affects birds when selecting the pond. We have chosen 
22 south Moravian fish ponds for our field study. We measured the physical and chemical characteristics; 
zooplankton, zoobenthos and the littoral invertebrates were sampled. We monitored the presence and the 
successful breeding of certain bird species. To determine the main directions of variability in bird species data 
PCA analysis was used. Aquatic invertebrate assemblages created the main gradient, the bird densities increased 
with abundance of zoobenthos, the bird species diversity increased with the abundance of littoral invertebrates. 
Bird preference of ponds with large zooplankton individuals highlights the importance of the regulation of fish 
stocks. The results can serve, among others, to setting appropriate management particularly in pond reserves. 
 

Keywords: aquatic macroinvertebrates; water birds; feeding; fish ponds 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rybníky majú významnú úlohu v hydrologickom systéme, integrujú vplyvy z povodia, 

preto ich monitoring vypovedá o širších ekologických súvislostiach. Vytvárajú tiež zložitú 

mozaiku biotopov, ktorá je základom veľkej ekologickej rozmanitosti a druhovej bohatosti 

[1]. Intenzívne obhospodarované rybníky (plytké eutrofné až hypertrofné nádrže s vysokou 

hustotou rybích násad) predstavujú ideálne modelové lokality pre sledovanie ekologických 

nárokov jednotlivých druhov vodných a mokradných vtákov, predovšetkým pre sledovanie 

faktorov ovplyvňujúcich preferencie rôznych typov rybníkov [2]. V strednej Európe patria 

k najzraniteľnejším a najviac ohrozeným skupinám živočíchov na rybníkoch práve vodné 

vtáky. Prítomnosť či naopak absencia konkrétnych druhov v príslušnom ekosystéme je, okrem 

hniezdnych možností, významne ovplyvnená práve potravnou ponukou vodných 

bezstavovcov [3].  

Vodné bezstavovce sú významnou zložkou potravy vodných hladinových druhov 

vtákov, a to i pre vtáky primárne sa živiace potravou rastlinnou, ako je napr. kačica divá či 

lyska čierna [4]. Spotrebu vodných bezstavovcov zvyšujú najmä v období hniezdenia a počas 
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vyvádzania mláďat, kedy je potravná ponuka kvantitatívne i kvalitatívne najväčšia. Pre mladé, 

čerstvo vyliahnuté jedince, sú bezstavovce často potravou jedinou. Nielen v období 

hniezdenia, ale aj počas ťahu či v zimnom období sú napr. bentické bezstavovce často jedinou 

potravou vtákov [3]. 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť či potravná ponuka vodných bezstavovcov naozaj 

ovplyvňuje vtáky pri výbere rybníka a navrhnúť prípadné odporúčania k ochrane rybníkov ako 

významných biotopov pre vodné vtáky. 

 

Materiál a metódy 

Vzorkovanie prebehlo v mesiacoch máj a jún roku 2013 na 22 rybníkoch južnej 

Moravy s približne rovnakou rozlohou a tiež dostatočnými litorálnymi porastmi poskytujúcimi 

vhodné prostredie na hniezdenie vtákov. Na každom z rybníkov boli odobraté vzorky 

makrozoobentosu, zooplanktónu a bezstavovcov litorálnych porastov. Okrem toho bola 

meraná hĺbka a Secchiho doskou priehľadnosť vody. Základné fyzikálne a chemické 

vlastnosti vody (teplota, pH, vodivosť) boli merané multimetrom (Hach-Lange HQ40D 

multi). Zooplanktón bol vzorkovaný ako zmes troch odberov z voľnej vody a troch odberov 

z litorálu, na ktoré bola použitá planktónna sieťka o veľkosti ôk 100 µm. Odbery zoobentosu 

boli prevedené pomocou Ekman−Birgeho bagra o rozmeroch 15 x 15 cm v hĺbke cca 1 m 

a takisto išlo o tri vzorky, ktoré boli zmiešané. Odobraný sediment bol prepláchnutý cez 

sieťku o veľkosti ôk 500 µm. Pre vzorkovanie v litorálnych porastoch bol použitý 

semikvantitatívny odber ručnou sieťkou s veľkosťou ôk 500 µm po dobu 3 minút. 

Vzorky odobrané všetkými uvedenými metódami boli na mieste fixované 4% 

roztokom formaldehydu. Vodné bezstavovce zo vzoriek zoobentosu a z litorálnych porastov 

boli v laboratóriu pod binokulárnou lupou triedené a určené do vyšších taxonomických úrovní 

(tried, radov, čeľadí). Okrem toho boli jedince zaradené do dvoch veľkostných skupín (väčšie 

a menšie ako 1 cm). Zooplanktón bol spracovaný pomocou prístroja ZooScan [5].  

Každý rybník bol pre vlastné pozorovanie vtákov navštívený niekoľkokrát v priebehu 

vzorkovacieho obdobia. Počet jedincov daného druhu, ale aj všetkých druhov dohromady, bol 

spriemerovaný na jedno pozorovanie a následne vztiahnutý na plochu rybníka. Pre sledovanie 

vplyvu potravnej ponuky bezstavovcov na vyhniezdenie vtákov sme použili maximálny 

zaznamenaný počet rodiniek daného druhu na danom rybníku zo všetkých možných 

pozorovaní, a opäť sme to vztiahli na plochu rybníka. Do výsledkov boli zahrnuté hladinové 

druhy vtákov: potápka chochlatá (Podiceps cristatus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), 
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potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis), lyska čierna (Fulica atra), kačica divá (Anas 

platyrhynchos), kačica chrapkavá (Anas crecca), kačica chripľavka (Anas strepera), kačica 

chrapačka (Anas querquedula), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), chochlačka sivá (Aythya 

ferina), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) a hrdzavka potápavá (Netta rufina). 

Premenné prostredia boli rozdelené do dvoch skupín. Prvou z nich sú environmentálne 

premenné prostredia (teplota, priehľadnosť, vodivosť, rozloha, podiel litorálnych porastov, 

priemerná veľkosť zooplanktónu), druhú skupinu tvoria premenné, ktoré charakterizujú 

potravnú ponuku, tzn. potravné premenné (počet taxónov zoobentosu, početnosť jedincov 

zoobentosu pod 1 cm, početnosť jedincov zoobentosu nad 1 cm, počet taxónov bezstavovcov 

litorálu, početnosť bezstavovcov litorálu pod 1 cm, početnosť bezstavovcov litorálu nad 1 

cm). 

Dáta o druhovom zložení a premenných prostredia boli analyzované  pomocou 

ordinačných analýz v programe Canoco for Windows verzia 5 [6]. V programe STATISTICA 

12 [7] boli popísané zmeny v početnostiach hladinových vtákov pozdĺž dvoch hlavných 

gradientov variability pomocou neparametrického Spearmanovho korelačného koeficientu. 

Ten bol použitý i pre zistenie významnosti vplyvu jednotlivých premenných na populácie 

vtákov a ich vzájomnej korelačnej závislosti. 

 

Výsledky a diskusia 

Početnosť zoobentosu menšieho ako 1 cm a takisto počet taxónov bezstavovcov 

litorálu silne pozitívne korelovali s priehľadnosťou (r=547, r=0,522; p<0,05). S priemernou 

veľkosťou zooplanktónu štatisticky významne rástli aj početnosti oboch veľkostných skupín 

zoobentosu (r=0,482, r=0,456; p<0,05) a  litorálnych bezstavovcov väčších ako 1 cm 

(r=0,438; p<0,05). Naopak, signifikatne negatívne korelácie boli zistené vo vzťahu početností 

zoobentosu k rozlohe rybníkov (r=-0,511, ; p<0,05). 

Signifikantne významné pozitívne korelácie hustoty vtákov, ich diverzity 

a vyhniezdenia s environmentálnymi premennými boli najvýraznejšie vo vzťahu k veľkosti 

zooplanktónu (r=0,465, r=0,438, r=0,452; p<0,05). Naopak, významná negatívna korelácia 

bola opäť potvrdená vo vzťahu hustoty vtákov k rozlohe (r=-0,467, r=; p<0,05). Na väčších 

rybníkoch bolo menej vtákov, väčšina druhov si vyberala rybníky menšie, s veľkými 

perloočkami a teda vyššou priehľadnosťou. I keď sú litorálne porasty veľmi dôležité pre 

vodné vtáctvo či už ako hniezdne prostredie, alebo ako úkryt, iba početnosť kačice chripľavky 

štatisticky významne korelovala s podielom litorálnych porastov (r=0,497; p<0,05). 
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So stúpajúcim počtom taxónov zoobentosu, jeho abundanciami a abundanciami 

väčších bezstavovcov litorálu štatisticky významne stúpala aj hustota vtákov (r=0,580, 

r=0,527, r=0,483; p<0,05). S menšími bezstavovcami litorálu signifikantne koreloval aj počet 

druhov vtákov na rybníkoch (r=0,465; p<0,05). 

Čo sa týka zastúpenia jednotlivých druhov na rybníkoch, štatisticky významná sa 

ukázala pozitívna korelácia medzi diverzitou a abundanciami zoobentosu a hustotou 

chochlačky vrkočatej(r=0,528, r=0,502; p<0,05) a lysky čiernej (r=0,530, r=0,468; p<0,05). 

Hrdzavka potápavá signifikantne pozitívne korelovala s diverzitou zoobentosu (r=0,518, 

p<0,05) i bezstavovcov litorálu (r=0,449; p<0,05). S väčším zoobentosom potom pozitívne 

korelovala aj početnosť potápky malej (r=0,478; p<0,05). Signifikantne významná pozitívna 

korelácia s bezstavovcami litorálu menšími ako 1 cm vyšla pre chochlačku vrkočatú (r=0,575; 

p<0,05) i sivú (r=0,556; p<0,05) a tiež kačicu chripľavku (r=0,470; p<0,05). S bezstavovcami 

litorálu väčšími ako 1 cm pozitívne korelovala iba lyska čierna (r=0,469; p<0,05). 

Štatisticky významné korelácie počtu rodiniek jednotlivých druhov a potravných 

premenných boli zistené len u lysky čiernej (r=0,498; p<0,05) a chochlačky sivej (r=0,428; 

p<0,05), a to v oboch prípadoch s taxonomickou bohatosťou fytofilných bezstavovcov. S tou 

rástol aj celkový počet rodiniek (r=0,517; p<0,05). 

Pre zistenie hlavných smerov variability v dátach o druhových početnostiach vtákov 

bola použitá analýza hlavných komponent (PCA), ktorá predpokladá lineárnu odpoveď. Dáta 

boli pred vstupom do analýzy logaritmicky transformované. Výsledným ordinačným 

diagramom (obr. 1) boli pasívne preložené environmentálne a potravné premenné prostredia. 

Prvá ordinačná os analýzy hlavných komponent vysvetľuje 45 % variability v druhových 

dátach vtákov. Tento hlavný smer variability odráža predovšetkým zmeny v spoločenstvách 

bezstavovcov rybníkov. Pozdĺž prvej osi sa zvyšovala priemerná veľkosť zooplanktónu 

a zvyšovali sa aj abundancie väčších i menších bezstavovcov zóny litorálnej i bentickej. 

Takisto taxónová bohatosť bezstavovcov sa pozdĺž tohto gradientu zvyšovala. V pravej časti 

diagramu sa umiestnili lokality s najvyššími počtami vtákov na jednotku plochy 

a s potravnými podmienkami pre nich vhodnými. Druhá ordinačná os vysvetľuje 19 % 

variability a odráža predovšetkým zmeny v environmentálnych premenných. V hornej časti 

diagramu sú prevažne lokality s väčšou rozlohou a nižšou priehľadnosťou. 

Celková početnosť hladinových vtákov na rybníkoch bola závislá na viacerých 

premenných (rozloha, veľkosť zooplanktónu, abundancie zoobentosu i litorálnych 

bezstavovcov). Použitím viacnásobnej lineárnej regresie, pri ktorej je postupne oddeľovaný 
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vplyv nesignifikantných premenných, bol vytvorený finálny model iba zo signifikantnými 

vysvetľujúcimi premennými. V prípade početnosti vtákov bola najvýznamnejším faktorom 

abundancia zoobentosu väčšieho ako 1 cm (R2
adj = 0,3689, p = 0,0016). Môžeme teda 

usudzovať, že toto spoločenstvo rybničného ekosystému je obzvlášť dôležité pre prilákanie 

vysokého počtu vtákov. Iné práce naše výsledky potvrdzujú [8]. Pri zhodnotení druhovej 

bohatosti vtáctva vyšla ako významná premenná abundancia bezstavovcov litorálu menších 

ako 1 cm (R2
adj = 0,2461, p = 0,0110). Znamená to, že diverzita vtákov sa zvyšovala 

s rastúcimi abundanciami bezstavovcov litorálu. To môže byť vysvetlené rôznou 

mikrohabitatovou preferenciou jednotlivých druhov. Napr. plávajúce kačice oproti potápavým 

druhom vyslovene potrebujú plytké hojne zarastené litorálne pásmo, keďže príliš nelovia 

potápaním, ale prevažne panáčkovaním [9]. V tomto prípade sa však ťažko oddeľuje vplyv 

litorálnych porastov, keďže sú významné nielen ako hniezdne prostredie pre vtáky, ale aj ako 

centrum biodiverzity bezstavovcov. 
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Obr. 1. Ordinačný diagram PCA lokalít na základe spoločenstiev hladinových vodných vtákov s pasívne 

preloženými premennými prostredia. 
Červenou farbou sú vyznačené premenné, ktoré signifikantne (p < 0,05) korelovali so skóre vzoriek na prvej osi, 

zelenou farbou sú označené premenné, ktoré významne korelovali so skóre vzoriek na druhej osi. Premenná 
„plocha“ korelovala s oboma osami, preto sú použité obe farby. 

 

Záver 

V tejto práci bolo skúmaných 22 rybníkov na južnej Morave. Zaujímal nás 

predovšetkým vzťah vtákov k vodným bezstavovcov ako významnej zložky ich potravy. Bol 

potvrdený pozitívny vzťah hustoty vtáctva a bentických živočíchov a dôležitosť litorálnych 

porastov ako centra sekundárnej produkcie na rybníku.  

Vznikom rybníkov bolo vytvorené prostredie vhodné pre mnoho organizmov, medzi 

ktoré patria aj vodné vtáky. Je preto nutné vytvoriť návrh optimálneho manažmentu. Ten by 

umožňoval jednak komerčné využívanie a zároveň by minimalizoval negatívne dopady na 

jednotlivé druhy vodných vtákov. Prípadné mechanické zásahy do rybníka by bolo dobré 

vykonávať po vyhniezdení vtáctva, aby nebola ovplyvnená ich populačná dynamika 

v nasledujúcich sezónach. 
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Abstract 
The visitor influence on the presence of abnormal behaviour in common living chimpanzees (Pan 

troglodytes) residential to ZOO Bratislava  
Zoo visitors may present a significant influence on the behaviour of many primate species and possibly 

also modify their behavioural repertoire. In this study, we focused on the presence of abnormal behaviour shown 
by a social group of common living chimpanzees in the environment of their indoor enclosure in ZOO 
Bratislava. We collected the data using behavioural sampling and performed statistical analysis via ANOVA. 
There was a significant difference in performing abnormal behaviour in two out of six individuals living in the 
social group according to the presence of various numbers of visitors in the enclosure. The results indicate 
individual influence on all of the chimpanzees living in the social group in ZOO Bratislava. We conclude that 
there is a need of a further study aimed at this issue, as for it is important to ensure maximum welfare as 
possible.  
 

Keywords: pan troglodytes; abnormal behaviour; welfare; visitors; zoo; enclosure; personality 

 

Úvod a formulácia cieľa 

  Výskum realizovaný v zoologických záhradách zaznamenal v priebehu rokov 

významný pokrok, ktorý spočíva predovšetkým v odhaľovaní vplyvu viacerých 

environmentálnych a sociálnych faktorov na správanie odchovávaných jedincov, vrátane 

vplyvu na výskyt abnormálnych prejavov [1]. 

  Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú život zvierat v ZOO, je denný 

príchod veľkého počtu návštevníkov. Návštevníci pre zvieratá predstavujú zároveň publikum, 

jedincov zasahujúcich do ich osobného priestoru, možnú hrozbu a dokonca aj zdroj potravy. 

Zároveň však môžu predstavovať významný stimul v inak nestimulujúcom prostredí. 

Vnímanie návštevníkov zvieratami žijúcimi v ZOO nepochybne modifikuje ich správanie, 

avšak ešte stále máme nedostatky v pochopení foriem a rozsahu tejto modifikácie [2]. 

Všeobecne je vplyv návštevníkov chápaný trojakým spôsobom. Hediger [3] zastáva 

názor, že zvieratá žijúce v podmienkach ZOO berú ľudí ako nepriateľov, korisť, symbionta 

alebo súčasť neživého prostredia, dokonca aj ako súčasť svojho vlastného druhu. Morris [4] 

považuje návštevníkov ZOO za vítanú zmenu, ktorá by mohla byť zdrojom obohatenia 

(enrichmentu) prostredia, v ktorom jedinec žije. Snyder [5] zas zastáva názor, že zvieratá si vo 

väčšine prípadov dokážu na návštevníkov (publikum) zvyknúť a teda ich správanie nie je ich 
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prítomnosťou významne ovplyvnené. Tieto tri pohľady v podstate predstavujú tri alternatívne 

hypotézy, ktoré vyjadrujú, že návštevníci ZOO sú pre zvieratá zdrojom stresu, zdrojom 

enrichmentu alebo na ne nemajú žiadny vplyv [6]. 

Vo všeobecnosti je prostredie ZOO (azda s výnimkou laboratórií) považované za 

jedno z najextrémnejších životných prostredí, v ktorom sa môžu u primátov vyvinúť 

abnormálne prejavy správania, len zriedkavo (ak vôbec) pozorované vo voľnej prírode. Pre 

väčšinu takýchto abnormalít však nie je hlavnou príčinou prostredie zajatia ako také, ale iba 

jeho určité aspekty [7]. 

Na základe vyššie uvedených poznatkov sme si za cieľ nášho výskumu stanovili zistiť 

vplyv návštevníkov na výskyt abnormálnych foriem správania u šimpanzov učenlivých 

žijúcich v podmienkach ZOO Bratislava. Vychádzali sme z predpokladu, že vyšší počet 

návštevníkov bude predstavovať stresor zvyšujúci výskyt abnormálnych prejavov. 

 

Materiál a metódy 

Zvieratá 

 Sledovanú sociálnu skupinu tvorilo 6 jedincov šimpanza učenlivého (Pan troglodytes) 

(tab. 1) odchovávaných v prostredí ZOO Bratislava.  

 
Tab. 1. Sledované jedince šimpanza učenlivého.  

♀ - samica; ♂ - samec; ? - neznámy pôvod. 
 

 
 

 Pozorovanie bolo realizované vo vnútornom výbehu o celkovej výmere 297, 41 m2, 

v období od 28. októbra 2015 do 26. februára 2016, v čase od 7:30 hod do 15:30 hod. 

 Do vopred pripravených tabuliek sme za využitia metódy výberu zameraného na 

správanie (angl. „behavioural sampling“) zaznamenávali (frekvenčne) prítomnosť vybraných 

prejavov abnormálneho správania podľa štúdie Birkett a Newton-Fisher [8] (tab. 2). 

Zároveň sme registrovali aj počet návštevníkov (maximálna hodnota za každý 

pozorovací deň) nachádzajúcich sa v blízkosti výbehu. 
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Na štatistické vyhodnotenie dát sme použili štatistický program SigmaPlot 11.0 

(Systat Software Inc., USA). Získané dáta sme po overení normality spracovali pomocou 

jednofaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA) a v prípade neparametrických dát sme použili 

Kruskal-Wallis test, ktoré nám poskytli obraz o rozdieloch vo výskyte abnormálnych prejavov 

správania v dňoch s rôznym počtom návštevníkov (0, 1-10, 11-20, viac ako 20). 

 
Tab. 2. Pozorované prejavy abnormálneho správania. (upravené podľa:[8]) 

 
Prejav abnormálneho správania Popis 

Koprofágia požieranie vlastných výkalov a nestrávených zvyškov prijatej potravy
Kolísanie sa opakované kolísanie sa, bez piloerekcie, zvyčajne zo strany do strany
Opakované dotýkanie sa genitálií dotýkanie sa vlastných genitálií, následne často olízanie ruky 
Vkladanie prstu do análneho otvoru vkladanie vlastného prstu do svojho análneho otvoru

Stereotypické udieranie dlaňou/chodidlom udieranie dlaňou alebo chodidlom o seba/pevný povrch, vydávajúc zvuk
Manipulácia s výkalmi držanie, nosenie alebo rozhadzovanie vlastných/cudzích výkalov v priestore
Stereotypný pohyb perami pohybovanie perami, akoby opakované vyfukovanie vzduchu alebo hra s jazykom
Predvádzanie sa ľuďom štylizované agonistické vystavovanie sa ľuďom 
Autostimulácia manipulácia s vlastným penisom/klitorisom - nie v kontexte párenia sa 
Stereotypné obijímanie sa zvieranie vlastného tela, častokrát v sede a celkovej nečinnosti 
Pľuvanie vyvrhovanie slín cez zúžené pery, často namierené na ľudského pozorovateľa

Vystavenie končatiny prúdu vlasného moču
umiestnenie ruky/nohy do prúdu vlastného moču, niekedy následné otieranie 
končatiny o telo  

 

Výsledky a diskusia 

Pri individuálnej analýze dôsledkov vplyvu rôzneho počtu návštevníkov na výskyt 

abnormálnych prejavov správania sa nám podarilo zistiť, že prítomnosť návštevníkov 

signifikantne ovplyvnila výskyt sledovaných prejavov správania len u 2 (z celkovo 6) 

jedincov – Jimmyho a Majoránky (obr. 1 – C, F).  

Jimmy prejavoval signifikantne viac (H=6,810; p<0,01) abnormálnych prejavov 

v prítomnosti 20 a viac návštevníkov než v prítomnosti 1 až 10 návštevníkov. Majoránka zas 

prejavovala signifikantne viac abnormálnych prejavov správania v prítomnosti 1 až 10 

návštevníkov (H=4,129; p<0,05) než v období bez návštevníkov. 

U zvyšných 4 jedincov sa nám vplyv návštevníkov na výskyt abnormálneho správania 

nepotvrdil (obr. 1 – A, B, E, D). 

Pri hodnotení vplyvu rôzneho počtu návštevníkov na výskyt abnormálnych prejavov 

správania u celej sociálnej skupiny sme žiadne rozdiely nezistili (obr. 2). 

Zmeny vo výskyte abnormalít u Jimmyho a Majoránky pri rôznom počte návštevníkov 

môžeme pripísať viacerým faktorom [2, 4]. V súlade s názorom Hosey [6] môže ísť o určitý 

kompenzačný mechanizmus, ktorým si zvieratá kompenzujú negatívne pocity z „narušiteľov“. 

Podľa niektorých autorov [2, 7] však môžu určití návštevníci abnormálne správanie priamo 
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podnecovať. Dôležitú úlohu tu však z hľadiska reakcie na takéto stimuly zohráva individualita 

chovaných jedincov [2] a taktiež charakter danej behaviorálnej abnormality [7]. 

 
Obr. 1.Vplyv rôzneho počtu návštevníkov (0, 1-10, 11-20, 20+) na výskyt prejavov abnormálneho 

správania (AS) u jednotlivýchčlenov sociálnej skupiny šimpanzov učenlivých v ZOO Bratislava.  
A – Kongo, B – Shani-Kimani, C – Jimmy, D – Uschi, E – Dorka, F – Majoránka. Hodnoty sú udávané ako 

priemer/deň ± SEM. Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov medzi obdobiami s určitým počtom 
návštevníkov (*p<0,05, **p<0,01).  
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Obr. 2. Vplyv rôzneho počtu návštevníkov (0, 1-10, 11-20, 20+) na výskyt prejavov abnormálneho 

správania (AS) u celej sociálnej skupiny šimpanzov učenlivých v ZOO Bratislava. Hodnoty sú udávané ako 
priemer/deň ± SEM.   

 

Dôvodom, prečo na prítomnosť návštevníkov nereagovali zvyšné 4 jedince môže byť 

skutočnosť, že išlo o zvieratá s odlišnou behaviorálnou stratégiou, „ignorujúce“ prítomnosť 

cudzích ľudí. Uvedená skutočnosť korešponduje so zistením, ktoré uvádza Snyder [5], že 

počas bežných návštevných hodín sú návštevníci „konštantne ignorovaní“ zvieratami, čo však 

neplatí počas nezvyčajnej doby dňa – po návštevných hodinách. 

Naše zistenia do určitej miery korešpondujú aj so zisteniami autorov Cook a Hosey 

[2], ktorí poukázali na skutočnosť, že nie všetky jedince z nimi sledovanej skupiny 

prejavovali správanie namierené voči návštevníkom, ale boli medzi nimi aj také, ktoré sa do 

interakcií vôbec nezapájali.  

Nami získané výsledky môžu byť podnetom k ďalšiemu, podrobnejšiemu 

etologickému výskumu abnormálneho správania šimpanzov učenlivých a zaisteniu ich 

welfare pri odchove v zajatí. K uceleným poznatkom o vplyve návštevníkov na prejavy 

abnormálneho správania je však potrebné hlbšie preskúmanie všetkých príčinných faktorov 

vplývajúcich ako na normálne, tak aj na abnormálne súčasti behaviorálneho repertoára týchto 

ľudoopov. 

 

Záver 

V závere môžeme skonštatovať, že v ZOO Bratislava intenzívnejšie reagujú na zmeny 

v počte návštevníkov dva z celkovo šiestich šimpanzov. Z nášho zistenia vyplýva, že pri 

hodnotení vplyvu počtu návštevníkov na výskyt abnormálnych prejavov by sme v záujme 

welfare nemali hodnotiť len behaviorálne zmeny u celej skupiny, ale mali by sme 
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zohľadňovať aj existujúce individuálne rozdiely a personálnu stratégiu jedincov. 
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Abstract 
The structural and functional changes in caddisflies taxocoenoses in the river Čierny Váh 
The river is impacted by the pumped-storage hydropower plant Čierny Váh. The impact of the Čierny 

Váh reservoir on caddisflies communities and theirs life history was examined at four sites of the Čierny Váh 
River. Site above the dam represents an undisturbed section, while the other sites represent affected sites. 
Quantitative samplings were conducted monthly from september 2012 to august 2013. There were 10 939 
caddisfly larvae determined. The data were processed by the ASTERICS software. Length-frequency histograms 
were used for life cycle identification. Secondary production of an abundant species was evaulated by size-
frequency method. The dominant species of the unimpacted site was Ecclisopteryx dalecarlica while the below-
dam section was dominated by a species Hydropsyche incognita. The results show that Ecclisopteryx dalecarlica 
is very sensitive to regulation, which has been proved by life cycle histograms and rare occurence at site 
immediately below dam. The dam is the reason for sensitive species reduction and enable more tolerant species 
to develop.  

 

Keywords: caddisflies; stream regulation; dam impacts; life cycle 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rad Trichoptera predstavuje významnú súčasť spoločenstiev makrozoobentosu riek 

a jazier [1]. Zároveň sú potočníky považované za dôležité vodné organizmy z hľadiska 

monitoringu antropogénnych vplyvov [2, 3, 4]. Preto sú potočníky veľmi často vyberané ako 

modelová skupina v štúdiách, ktoré sa venujú priehradám. Priehrada má ako vodná stavba 

niekoľko funkcií: prispieva k využitiu hydroenergetického potenciálu vody, zabezpečuje 

stálosť vodnej hladiny či poskytuje ľuďom možnosti rekreácie. Výstavba priehrad však zo 

sebou prináša významné zmeny, ktoré ovplyvňujú celý riečny ekosystém [5]. Za cieľom zistiť 

dôsledky environmentálnych vplyvov priehrad sú využívané porovnávacie štúdie voľne 

tečúcich a regulovaných riek [6]. Predložená práca sa zaoberá vplyvom vodnej nádrže Čierny 

Váh na štrukturálne a funkčné vlastnosti taxocenóz potočníkov v riečnom kontinuu. Rad 

Trichoptera skúmalo v zahraničí viacero autorov [7, 8, 9] v tokoch, ktoré boli ovplyvnené 

činnosťou vodnej elektrárne. Vplyv priehrady Čierny Váh bol skúmaný pri vyhodnocovaní 

kvalitatívnych zberov [10], táto práca vyhodnocuje vplyv priehrady prostredníctvom 

kvantitatívnych zberov.  
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Materiál a metódy 

Odber kvantitatívnych vzoriek bol uskutočnený na 4 lokalitách v rokoch 2012 a 2013. 

Lokalita Čierny Váh 2 (ČV2) sa nachádza 300 metrov nad priehradou v mieste sútoku 

s potokom Ipoltica. Lokalita Čierny Váh 3 (ČV3) sa nachádza približne 500 metrov pod 

nádržou. Lokalita Čierny Váh 4 (ČV4) sa nachádza v blízkosti obce Kráľova Lehota vo 

vzdialenosti 500 metrov nad sútokom riek Čierny a Biely Váh. Lokalita Váh 1 (V1) sa 

nachádza 3 kilometre pod sútokom riek Biely a Čierny Váh. 

Na každej lokalite boli odoberané vzorky Hessovým bentometrom  

z plochy 1 m2. Odoberaný materiál pochádza z jesene (september, október, november) 2012, 

zimy (január, február) 2013, jari (marec, máj) 2013 a leta (jún, august) 2013. Materiál bol 

v teréne fixovaný v 4 %-nom roztoku formaldehydu. Larvy potočníkov boli pomocou 

binokulárnej lupy a determinačného kľúča [11] determinované do druhu. Niektoré juvenily 

bolo možné určiť iba do rodu, prípadne čeľade. Následne bola zmeraná celková dĺžka tela 

a šírka hlavovej kapsuly každého jedinca s presnosťou na 0,5 milimetra.  

Sekundárna produkcia pravidelne sa vyskytujúceho druhu bola vyhodnotená 

veľkostno–frekvenčnou metódou [12]. Odhad larválnej produkcie bol robený na základe 

rovnice pre odhad dĺžkovo–hmotnostných vzťahov, uvedený v dostupných prácach [13, 14]. 

Pre determináciu vývinového cyklu hojne vyskytujúceho sa druhu boli použité dĺžkovo – 

frekvenčné histogramy s intervalom 2 milimetre. Získané dáta boli okrem vymenovaných 

metód vyhodnotené v programe ASTERICS [15]. Pre predloženú prácu bol z  programu 

vybraný spôsob získavania potravy ako skúmaná autekologická charakteristika. 

 

Výsledky a diskusia 

Na skúmaných lokalitách bolo počas celého monitorovaného obdobia celkovo 

zaznamenaných 10 939 lariev potočníkov, patriacich do 36 taxónov. (Tab. 1). Najvyššiu 

početnosť na lokalite ČV2 dosahoval druh Ecclisopteryx dalecarlica, ktorý na lokalite 

reprezentuje eudominantný druh (dominancia 49,07 %). Na lokalite ČV3, ktorá sa nachádza 

pod priehradou, sa však tento druh vyskytoval iba zriedkavo. Naproti tomu, na lokalite ČV4 

sa jeho abundancia zvýšila. Na lokalite  V1 dochádza na základe zloženia spoločenstva 

potočníkov k čiastočnému zotaveniu, ktoré môže byť spôsobené aj vplyvom prítokov a tak 

sa druh na tejto lokalite stáva opäť eudominantným (dominancia 41,60 %).  
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Tab. 1. Abundancia (A) v ind./m2 a dominancia (D) v % zastúpených druhov potočníkov  
na skúmaných lokalitách 

 

Taxón 
ČV 2 ČV 3 ČV 4 V1 

A D A D A D A D 
Allogamus auricollis (Pictet, 1834) 1 0,07 0 0,00 1 0,06 3 0,14 
Brachycentrus montanus Klapálek, 1892 4 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) 0 0,00 8 0,14 0 0,00 0 0,00 
Ecclisopteryx dalecarlica Kolenati, 1848 661 49,07 19 0,33 207 12,37 882 41,60 
Ecclisopteryx madida (McLachlan, 1867) 7 0,52 0 0,00 1 0,06 1 0,05 
Glossosoma boltoni Curtis, 1834 0 0,00 0 0,00 2 0,12 0 0,00 
Glossosoma conformis Neboiss, 1963 4 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Halesus digitatus (Schrank, 1781) 6 0,45 1 0,02 16 0,96 56 2,64 
Halesus radiatus (Curtis, 1834) 2 0,15 0 0,00 0 0,00 5 0,24 
Hydropsyche incognita Pitsch, 1993 24 1,78 4525 78,03 974 58,22 373 17,59 
Hydropsyche instabilis (Curtis, 1834) 26 1,93 6 0,10 38 2,27 75 3,54 
Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) 271 20,12 336 5,79 21 1,26 3 0,14 
Hydropsyche siltalai Döehler, 1963 0 0,00 530 9,14 2 0,12 2 0,09 
Chaetopteryx major McLachlan, 1876 1 0,07 0 0,00 17 1,02 1 0,05 
Chaetopteryx villosa/fusca 3 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Lasiocephala basalis (Kolenati, 1848) 0 0,00 0 0,00 37 2,21 0 0,00 
Micrasema minimum McLachlan, 1876 60 4,45 0 0,00 0 0,00 136 6,42 
Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763) 28 2,08 0 0,00 28 1,67 14 0,66 
Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) 0 0,00 0 0,00 5 0,30 1 0,05 
Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 
Potamophylax latipennis (Curtis, 1834) 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) 2 0,15 21 0,36 10 0,60 37 1,75 
Rhyacophila obliterata McLachlan, 1863 13 0,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Rhyacophila sensu stricto 138 10,24 155 2,67 165 9,86 381 17,97 
Rhyacophila tristis Pictet, 1834 14 1,04 0 0,00 5 0,30 4 0,19 
Sericostoma flavicorne Schneider, 1845 1 0,07 137 2,36 6 0,36 24 1,13 
Sericostoma personatum (Kirby a Spence, 1826) 1 0,07 5 0,09 2 0,12 0 0,00 
Silo nigricornis (Pictet, 1834) 3 0,22 5 0,09 11 0,66 25 1,18 
Silo pallipes (Fabricius, 1781) 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 
Silo piceus (Brauer, 1857) 0 0,00 0 0,00 7 0,42 2 0,09 
Agapetus sp. 0 0,00 0 0,00 1 0,06 1 0,05 
Hydroptilidae  0 0,00 7 0,12 4 0,24 0 0,00 
Lepidostomatidae  0 0,00 0 0,00 25 1,49 0 0,00 
Limnephilidae  64 4,75 1 0,02 39 2,33 17 0,80 
Sericostoma sp. 12 0,89 43 0,74 48 2,87 76 3,58 

Spolu 
1347   5799   1673   2120   

10 939   
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Na lokalite ČV3 a lokalite ČV4 dosahoval najvyššiu abundanciu druh Hydropsyche 

incognita, s dominanciou 78,03 % na lokalite ČV3 a 58,22 % na lokalite ČV4. Zástupcovia 

rodu Hydropsyche sa vyskytujú predovšetkým v oblastiach s vyššou turbiditou [16]. 

Na poslednej skúmanej lokalite V1 však ich dominancia výrazne klesla (17,59 %). 

Z hľadiska potravných gíld (Tab. 2) má na lokalite ČV2 najvyššie percentuálne 

zastúpenie potravná gilda spásač–zoškrabávač. Najmenšie zastúpenie tu má potravná gilda 

zberač – zhŕňač. Na lokalite ČV3 má najvyššie percentuálne zastúpenie potravná gilda 

predátor a pasívny filtrátor, pričom výrazne pokleslo zastúpenie spásačov–zoškrabávačov, 

drvičov a zberačov–zhŕňačov. Vysokú abundanciu filtrátorov z rodu Hydropsyche na lokalite 

ČV3 je možné vysvetliť zvýšeným množstvom podielu jemnej organickej hmoty (FPOM) 

[17], ktorá je spolu s planktónom vyplavovaná z nádrže a využívaná filtrátormi [18]. Ďalším 

faktorom môže byť priaznivá teplota pod priehradou, keďže teplota pod priehradou je vyššia 

ako nad priehradou [16]. Na lokalite ČV4 má najvyššie zastúpenie potravná gilda predátor 

(35,34 %),  ktorej zastúpenie na lokalite V1 kleslo o 0,9 %. Na lokalite V1 má najvyššie 

zastúpenie gilda spásač–zoškrabávač, ktorej percentuálne zastúpenie oproti lokalite ČV4 

stúplo o 9,61 %. Lokalita ČV 2 je z hľadiska percentuálneho zloženia potravných gíld 

podobná lokalite V1. Z toho možno usudzovať, že na lokalite V1došlo k čiastočnej 

renaturalizácii toku. 

 
Tab. 2. Priemerná preferencia získavania potravy vyjadrená v percentách 

 
Spôsob získavania potravy (%) ČV2 ČV3 ČV4 V1 

spásač-zoškrabávač 41,68 18,27 25,48 35,09 
mínovač 0,00 0,04 0,12 0,00 
drvič 11,66 3,48 10,07 13,99 
zberač-zhŕňač 4,13 0,27 1,85 3,64 
pasívny filtrátor 13,63 33,07 21,59 12,92 
predátor 29,23 33,84 35,34 34,44 

 

Životný cyklus bol stanovený pre druh Ecclisopteryx dalecarlica, ktorý sa na 

skúmaných lokalitách ČV2 a ČV4 vyskytoval pravidelne a v dostatočnom počte, pričom na 

lokalite ČV3 vykazoval ojedinelý výskyt. Tento druh vykazuje na oboch lokalitách ČV2 

(Obr. 1) a ČV4 (Obr. 2) univoltínny životný cyklus. Zo zisteného životného cyklu vyplýva, že 

na lokalite ČV2 dochádza k výletu imág skôr, pričom na lokalite ČV4 zotrvávajú v larválnom 

štádiu dlhší čas. 
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Obr. 1. Histogram relatívnych početností veľkostných tried lariev druhu Ecclisopteryx dalecarlica 
zobrazujúci jeho životný cyklus na lokalite ČV2 

 

 
 

Obr. 2. Histogram relatívnych početností veľkostných tried lariev druhu Ecclisopteryx dalecarlica 
szobrazujúci jeho životný cyklus na lokalite ČV4 

 

Ročná produkcia druhu Ecclisopteryx dalecarlica bola na lokalite ČV2 1050,87 mg 

sušiny.m-2. Na lokalite ČV4 bola ročná produkcia výrazne nižšia, a to 49 % (538,51 mg 

sušiny.m-2).  

 

Záver 

Taxocenózy potočníkov reagovali na disturbanciu, akou je priehrada na rieke Čierny 

Váh zmenou abundancie. Eudominantným druhom na lokalite ČV2 a V1 je Ecclisopteryx 

dalecarlica, ktorý sa pod priehradou takmer vôbec nevyskytoval. Pod priehradou a na lokalite 

ČV4 má najvyššiu abundanciu druh Hydropsyche incognita, ktorému vyhovuje vyššia teplota 

a zdroje potravy. Je nenáročný na obsah kyslíka a je schopný žiť na miestach s vyššou 

úrovňou turbidity [16]. Zloženie taxocenóz potočníkov sa z hľadiska potravných gíld mení. 

Na lokalite ČV3 dominujú potravné gildy predátor a pasívny filtrátor, zatiaľ čo nad 

priehradou prevažuje potravná gilda spásač–zoškrabávať. Na lokalite V1, ktorú môžeme 

považovať za čiastočne renaturalizovanú, je komplex potravných gíld najpodobnejší lokalite 

nad priehradou.  

 

 

252



Poďakovanie 

Táto práca vznikla za finančnej pomoci grantu VEGA 1/0119/16. 

 
Zoznam použitej literatúry 
[1] Resh V. H., Rosenberg D. M. (1984) The ecology of aquatic insects, p. 625 

[2] Dohet A. (2002) Nova Supplementa Entomologica 15, p. 507 

[3] Lenat D. R. (1993) J. North Am. Benthological Soc. 12, p. 279 

[4] Resh V. H. (1993) In: Otto C. (ed.) Proceedings of the 7th International Symposium on 

Trichoptera. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, p. 285 

[5] Buczyńska E. (2013) Versita 24(1), p. 17 

[6] Rosenberg D. M., Bodaly R. A., Usher P. J. (1995) Global Environmental Change 5, p. 

127 

[7] Boon P. J. (1988) Regulated Rivers: Research & Management 2(3), p. 389 

[8] Cereghino R., Boutet T., Lavandier P. (1997) Archiv für Hydrobiologie 138, p. 307 

[9] Parkerc R., Voshelljr J. R. (1983) Can. J. Zool. 61, p. 70 

[10] Handanovičová I., Navara T. (2015) Študentská vedecká konferencia PRiF UK 2015, 

Zborník recenzovaných príspevkov, Bratislava, SR, p. 225 

[11] Waringer J., Graf W. (1997) Atlas der österreichischen Köcherfliegenlarven. Facultas 

Universitätsverlag, Wien. p. 286 

[12] Benke A. C. (1979) Limnol. Oceanogr. No. 24(1), p. 171 

[13] Burgherr P., Meyer E. (1997) Arch. Hydrobiol. No. 139. p. 101 

[14] Benke A. C., Huryn A. D., Smock L. A., et al. (1999) Journal of the North American 

Benthological Society 18(3), p. 308 

[15] Aquem 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 

[16] Pirvu M., Pacioglu O. (2012) KMAE 407(3), p. 1 

[17] Bokorová L., Kokavec I. (2015) Študentská vedecká konferencia PRiF UK 2015, 

Zborník recenzovaných príspevkov, Bratislava, SR, p. 99 

[18] Giller P. S., Malmqvist B. (1998) The biology of streams and rivers. Oxford Press, New 

York, USA, p. 304  

 

253



Sledovanie účinku nízkoteplotnej plazmy na výskyt dvojvláknových zlomov 
DNA v Pisum sativum L. 

 
Annamária Hlavatá1, Stanislav Kyzek1, Eliška Gálová1, Veronika Medvecká2, Anna 

Zahoranová2 
 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Ilkovičová 
6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; annamaria.hlavata@gmail.com 

2Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra 
experimentálnej fyziky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika 

 
 

Abstract 

 Monitoring of low temperature plasma effect on the incidence of DNA double strand breaks in Pisum 
sativum L. 
 It is known that the low temperature plasma shows antimicrobial and disinftecting effects. It also 
supports the seed germination and it is used in many fields of common life. But there is just a few scientific 
papers dealing with the genotoxic properties of plasma. In our work, we determined the percentage of DNA 
double strand breaks resulting from the low temperature plasma treatment in the seeds of Pisum sativum L. using 
the constant field gel electrophoresis. We compared plasma generated in the air with the plasma generated in 
oxygen.We also compared the impact of the low temperature plasma on the roots and on the embryos of Pisum 
sativum L. 
  
Keywords: low temperature plasma; double strand breaks; RONS; Pisum sativum L.; CFGE 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Plazma, predstavujúca tzv. štvrté skupenstvo hmoty, je ionizovaný plyn, ktorý vzniká 

jeho zahrievaním na vysoké teploty alebo pôsobením elektrického poľa. Atómy a molekuly sa 

v nej excitujú a ionizujú a výsledná zmes obsahuje kladne, záporne aj neutrálne nabité častice, 

metastabilné častice, radikály, elektróny a fotóny, pričom výsledný náboj je približne rovný 

nule. Plazma sa všeobecne rozdeľuje na vysokoteplotnú a nízkoteplotnú. Prvá z nich 

predstavuje až 99 % celého vesmíru, na Zemi sa ale prirodzene nachádza len veľmi ojedinele. 

Môžeme ju spozorovať ako polárnu žiaru alebo pri tvorbe bleskov, ale aj pri experimentoch 

s riadenou termonukleárnou syntézou. Vysokoteplotná plazma je charakteristická tým, že 

elektróny aj ťažké častice majú približne rovnakú teplotu a jej hodnota je vysoká niekoľko 

tisíc stupňov (rádovo milióny K). Nízkoteplotná alebo nerovnovážna plazma (NTP), ktorá sa 

bežne získava pri nižších tlakoch, má naopak nízku celkovú teplotu molekúl neutrálneho 

plynu a nabitých častíc (na úrovni izbovej teploty) a teplota elektrónov je vysoká (rádovo  

104 K). Práve kvôli týmto vlastnostiam je možné NTP ošetriť aj rôzne termosenzitívne 

materiály alebo živé bunky, ktoré sú citlivé na vysoké teploty. Ako dokazujú výsledky 

výskumu mnohých vedeckých tímov, plazma má aj dezinfekčné a sterilizačné účinky.  
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V súčasnosti sa stále viac skúmajú možnosti jej širšieho využitia v priemysle, 

poľnohospodárstve a potenciálne aj v medicíne na liečbu závažných ochorení [2 – 3]. 

Pri generovaní plazmy sa tvoria aj reaktívne formy kyslíka a dusíka (RONS), najmä 

hydroxylový (·OH) a superoxidový (·O2
-) radikál, peroxid vodíka (H2O2), singletový kyslík 

(1O2) alebo ozón (O3). Tieto častice môžu pôsobiť na povrchu buniek a spôsobiť nežiadúce 

oxidačné procesy, ktoré vedú k poškodeniu bunkových stien a membrán, pričom dochádza 

k narušeniu ich integrity [4]. Po narušení integrity membrán tak RONS môžu negatívne 

vplývať aj na DNA a vyvolať modifikáciu samotnej dusíkatej bázy, čo vedie až k vzniku 

mutácií. Okrem toho priama oxidácia deoxyribózy v reťazci DNA spôsobuje jedno-  

a dvojvláknové zlomy. Veľmi náchylná na pôsobenie reaktívnych foriem kyslíka alebo dusíka 

je N-glykozidová väzba. Účinkom RONS dochádza k oddeleniu dusíkatej bázy od cukru 

a vznikne apurínové alebo apyrimidínové miesto (AP miesto). Existujú však mechanizmy, 

ktoré toto poškodenie opravia a patria medzi ne bázová (BER) a nukleotidová (NER) excízna 

oprava. BER opravuje hlavne modifikované bázy a je špecificky rozpoznávaná pomocou 

enzýmu DNA glykozyláza, pričom dochádza k vyštiepeniu a nasyntetizovaniu správnej 

dusíkatej bázy. Ak je modifikovaných viac báz za sebou alebo je štruktúra DNA deformovaná 

kvôli kovalentne naviazaným chemickým skupinám, uprednostní sa NER. Princíp tejto 

opravy je podobný BER. Pri oboch procesoch však nemusí dôjsť k správnej oprave a vyštiepi 

sa len báza alebo fragment a vznikne jednovláknový zlom. Ak sa zlom neopraví a molekula 

DNA sa zreplikuje, vytvorí sa dvojvláknový zlom, ktorý vznikol nepriamym pôsobením 

RONS [5]. 

 Preto je snaha o popísanie účinku plazmou indukovaných reaktívnych foriem kyslíka 

a dusíka na DNA. Niektoré práce potvrdzujú, že pôsobením plazmy na živé bunky boli 

detegované jedno- aj dvojvláknové zlomy, ktoré vznikli v dôsledku oxidačného poškodenia 

nukleovej kyseliny. So zvyšujúcim sa časom pôsobenia plazmy sa zvýšilo aj množstvo 

poškodenej DNA [6 – 8]. V našej práci sme sa snažili stanoviť množstvo dvojvláknových 

zlomov DNA v jadrách Pisum sativum L. po pôsobení NTP, ktorá bola generovaná v rôznych 

plynoch, pričom sme použili rôzne expozičné časy. 

 

Materiál a metódy 

 V našich experimentoch sme použili semená hrachu siateho odrody Prophet, ktoré sme 

ošetrili NTP generovanou zo vzduchu alebo kyslíku pri atmosférickom tlaku a príkone 400 W 

s využitím difúzneho koplanárneho povrchového bariérového výboja (Diffuse Coplanar 

Surface Barrier Discharge, DCSBD) [9]. Semená boli opracované NTP rôznymi expozičnými 
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dávkami (60, 180, 300 s) na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave. 

 Gélová elektroforéza pri konštantnom napätí (Constant field gel electrophoresis, 

CFGE) je jednoduchá metóda založená na inkorporácii izolovaných jadier do agarózových 

bločkov, pričom sa tieto jadrá do agarózy zafixujú. Následne podstupujú lýzu a elektroforézu 

pri konštantnom a nízkom napätí. Takto je možné vyhodnotiť mieru vzniku dvojvláknových 

zlomov vzniknutých vplyvom určitého potenciálneho genotoxického agensu [10]. 

 Percento dvojvláknových zlomov sme hodnotili pomocou programu ImageJ z pomeru 

intenzity vyputovanej DNA k celkovej DNA vo vzorke. Signifikantné rozdiely v každej 

vzorke ošetrenej NTP vzhľadom na neošetrenú kontrolu sme vyhodnotili na základe 

Studentovho t-testu. 

 

Výsledky a diskusia 

 V našich experimentoch sme sledovali množstvo dvojvláknových zlomov po ošetrení 

NTP, ktorá bola generovaná v kyslíku alebo vo vzduchu. Semená hrachu siateho boli ošetrené 

rôznymi expozičnými dávkami (60, 180 a 300 s) a po vyklíčení semien sme nukleoidy 

izolovali z jadier koreňov alebo embryí.   

 

 
Obr. 1. Grafické znázornenie množstva dvojvláknových zlomov DNA izolovanej z koreňov a embryí 

Pisum sativum L. po ošetrení semien NTP generovanou v kyslíku pri rôznych expozičných časoch.  
Tmavšou zelenou farbou sú označené vzorky DNA izolovanej z koreňa, svetlejšou zelenou sú označené vzorky 

z embryí. Signifikantné rozdiely v každej vzorke ošetrenej NTP vzhľadom k negatívnej kontrole (0 s) izolovanej 
z rovnakej časti rastliny sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭; p0,001 ≥٭٭٭. 
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 Zistili sme, že vo všetkých vzorkách, ktoré boli ošetrené NTP generovanej v kyslíku, 

bolo poškodenie DNA vyššie ako vo vzorkách, ktoré NTP ošetrené neboli (Obr. 1.). Navyše, 

so stúpajúcou dávkou plazmy stúpala aj miera vzniku dvojvláknových zlomov DNA  

vo všetkých vzorkách. DNA izolovaná z embryí vykazovala vo všetkých vzorkách vyššie 

množstvo dvojvláknových zlomov ako DNA, ktorá bola izolovaná z koreňov.  

 Obdobné výsledky sme zaznamenali aj po ošetrení semien NTP generovanej  

vo vzduchu (Obr. 2). Pri dávke 300 s však množstvo dvojvláknových zlomov DNA kleslo 

v porovnaní s dávkou 180 s. Domnievame sa, že DNA buniek, ktoré sme ešte pri dávke  

180 s zaznamenali ako veľmi poškodené, už pri dávke 300 s nebolo možné detegovať, pretože 

boli úplne rozpadnuté.  

 

 
Obr. 2. Grafické znázornenie množstva dvojvláknových zlomov DNA izolovanej z koreňov a embryí 
Pisum sativum L. po ošetrení semien NTP generovanou vo vzduchu pri rôznych expozičných časoch. 

Tmavšou modrou farbou sú označené vzorky DNA izolovanej z koreňa, svetlejšou modrou sú označené vzorky 
z embryí. Signifikantné rozdiely v každej vzorke ošetrenej NTP vzhľadom k negatívnej kontrole (0 s) izolovanej 

z rovnakej časti rastliny sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭; p0,001 ≥٭٭٭. 
 

 Vo všetkých prípadoch sme tiež zaznamenali vyššie množstvo dvojvláknových 

zlomov DNA vo vzorkách, ktoré boli ošetrené NTP generovanou zo vzduchu v porovnaní so 

vzorkami ošetrenými v NTP generovanou v kyslíku (Obr. 3.). Predpokladáme, že NTP 

generovaná vo vzduchu obsahuje vyššie množstvo reaktívnych foriem dusíka ako obsahuje 

NTP generovaná v kyslíku, čo môže mať za následok vyššiu mieru vzniku dvojvláknových 

zlomov DNA vo vzorkách ovplyvnených týmto typom plazmy.  
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Obr. 3. Grafické znázornenie množstva dvojvláknových zlomov DNA izolovanej z embryí (vľavo) 

a z koreňov (vpravo) Pisum sativum L. po ošetrení semien NTP generovanou vo vzduchu alebo kyslíku pri 
rôznych expozičných časoch.  

Svetlejšou ružovou a tmavšou oranžovou farbou sú označené vzorky, ktoré boli ošetrené NTP generovanou zo 
vzduchu, tmavšou ružovou a svetlejšou oranžovou vzorky ošetrené NTP generovanou v kyslíku. Signifikantné 

rozdiely v každej vzorke ošetrenej NTP vzhľadom k negatívnej kontrole izolovanej z rovnakej časti rastliny sme 
vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭; p0,001 ≥٭٭٭. 

  

 Sledovanie poškodení DNA vplyvom nízkoteplotnej plazmy je už dnes predmetom 

viacerých štúdií. Je dokázané, že NTP dokáže navodiť adaptívnu odpoveď po ovplyvnení 

meďou, kadmiom alebo zeocínom a tým znížiť možný vznik poškodení DNA [6; 8]. Keďže 

má plazma pozitívny vplyv aj na klíčenie a produktivitu semien, ako aj povrchovú 

dekontamináciu nežiaducich mikroorganizmov a jej použitie v poľnohospodárstve je 

perspektívne, je dôležité sledovať aj možnosť poškodenia DNA [11 – 13]. 

 

Záver 

 Nízkoteplotná plazma generovaná vo vzduchu ma škodlivejší vplyv na DNA ako NTP 

generovaná v kyslíku pravdepodobne v dôsledku vyššieho množstva reaktívnych foriem 

dusíka, ktoré obsahuje. Korene hrachu siateho vykazovali vyššiu odolnosť voči NTP 

generovanej v oboch plynoch v porovnaní s embryami. Naše výsledky prispievajú 

k pochopeniu účinku NTP na rastlinný materiál. Potrebné sú však ďalšie experimenty, 

v ktorých sa budú sledované ďalšie parametre plazmy a iné formy poškodení DNA. 
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Abstract 
Effect of selected salivary glands extracts of ticks (SGE) on transmission signals regulated with 

transforming growth factor TGF-β1 in cells and motility/migration cells. 
Ticks are blood- feeding arthropods to developed strategies escape from responses of host immune 

system to successfully feeding. After appointment tick with host skin and following penetration of the skin by 
ticks mouthparts are initiated processes of wound healing of immune host system and its components such as 
cytokines, chemokines, integrins, interferons, growth factors and many others. In recent studies was to prove 
fact, the bioactive molecules from ticks salivary glands contain factors capable to binding this substances thereby 
effectively disrupt the signal pathways these molecules and successfully feed. TGF-β1 is a multifunctional 
growth factor which is involved in many processes such as regulation of cells cycles, cell growth, wound 
healing. Also TGF-β1 has anti- mitogenic and pro- apoptotic properties. TGF-β1 is an initiator of cellular 
responses by binding on specific cell´s surface receptors and activation of SMAD proteins. Any disruptions of 
these processes lead to the formation diseases including cancer. 
 

Keywords: salivary glands extracts (SGE); TGF-β1; signal pathways; motility/migration 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Kliešte, ako obligátne, krv-cicajúce ektoparazity, si vyvinuli rozmanité stratégie úniku 

pred reakciami hostiteľského imunitného systému, ktoré umožňujú zotrvať na svojom 

hostiteľovi počas celej doby cicania. Počas penetrácie hypostómu kliešťa kožou hostiteľa 

dochádza k mechanickému poškodeniu viacerých vrstiev kože. Aktivujú sa všetky zložky 

vrodenej aj získanej imunitnej ochrany hostiteľa, ktoré zabezpečujú hojenie rany, a to zložky 

koagulačnej kaskády, zápalová reakcia a remodelácia poškodenej oblasti [1]. Kliešte 

v slinných žľazách produkujú látky, ktorými dokážu všetky tieto procesy ovplyvniť, nakoľko 

je pre kliešte esenciálne úspešné nacicanie sa doplna [2]. 

 Hojenie rany je proces, ktorý je iniciovaný bezprostredne po poškodení. Zabezpečujú 

ho rastové faktory, cytokíny, chemokíny a rôzne nízkomolekulové látky, produkované 

rezidentnými bunkami v koži, ale aj infiltrovanými imunokompetentnými bunkami. Tieto 

látky následne koordinujú migráciu buniek, medzibunkovú komunikáciu ako aj komunikáciu 

buniek s extracelulárnou matrix [3]. 

 Sliny kliešťov obsahujú farmakologicky aktívne látky, ktoré sú schopné viazať rôzne 

rastové faktory, či iné látky prítomné v sére, a tým neutralizovať ich biologické aktivity [4]. 
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Rastové faktory plnia viaceré funkcie, priťahujú bunky do rany, stimulujú proliferáciu 

buniek a ovplyvňujú stavbu extracelulárnej matrix [5]. Bolo dokázané, že extrakty vybraných 

druhov slinných žliaz kliešťov viažu TGF-β1, a to v závislosti od druhu kliešťa, vývojového 

štádia, pohlavia, ale aj doby cicania [4]. TGF-β1 je multifunkčný cytokín, ktorý u cicavcov 

reguluje fyziologické procesy akými sú ich vývin, diferenciácia tkanív a vnútorná rovnováha 

organizmu. Za fyziologických podmienok má silný protinádorový účinok, potláča 

nekontrolovateľnú proliferáciu mnohých buniek, napr. epiteliálnych, endoteliálnych 

a hematopoetických, inhibuje bunkovú nesmrteľnosť, indukuje apoptózu, inhibuje tvorbu 

ciev, vyvoláva imunitnú supresiu a pod. Akékoľvek epigenetické alebo genetické narušenie 

signálnych dráh stimulovaných TGF-β1 môže viesť k mnohým ochoreniam, napr. fibróza, 

rakovina, autoimunitné ochorenia a pod. Zmeny, poruchy v prenose TGF-β1 stimulovaného 

signálu vyvoláva napr. rezistenciu na blokovanie bunkového rastu sprostredkovaného TGF-

β1, čo vedie ku vzniku rôznych malignancií [6]. 

TGF-β1 patrí medzi významné regulátory angiogenézy, a tým aj hojenia rany, nakoľko 

angiogenéza je kritická pre procesy spojené s hojením rán [7]. Hojenie rán je spojené 

s migráciou a motilitou buniek. Motilitu riadi aktínový cytoskelet, dochádza k polarizácii, 

bunky vysunú svoje lamelipódiové výčnelky, vytvárajú sa príchytné miesta a dochádza ku 

zmršteniu. V migrácii buniek zohrávajú dôležitú úlohu proteínové kinázy aktivované 

mitogénmi (napr. rastovými faktormi)- MAPKs, akými sú JNK, p38 a ERK. TGF-β1 účinkuje 

na bunky prostredníctvom MAPK stimulovanej dráhy alebo prostredníctvom SMAD 

proteínov. Tieto signálne dráhy umožňujú TGF-β1 spustenie rôznych bunkových odoziev [8]. 

 Cieľom našej práce bolo sledovanie vplyvu SGE kliešťov na signálne dráhy 

ovplyvnené TGF-β1 počas fyziologických procesov ako je hojenie rany a s tým spojená 

migrácia rôznych typov buniek a taktiež sledovanie vplyvu SGE kliešťov na vnútrobunkový 

prenos signálu regulovaný s TGF-β1. 

 

Materiál a metódy 

Tranzientna transfekcia buniek plazmidom: 24 hod bunkové kultúry SiHa a HeLa, 

vyrastené do 60-90% konfluencie na formáte 24 j/pl boli ko-transfekované zmesou 

plazmidov. SiHa bunky sme transfekovali zmesou 2 µg pSBE4-luc/50 ng pRL-TK, 

pomocou transfekčného reagentu GenePorter, HeLa bunky sme transfekovali zmesou 1 µg 

p3TP-lux/1 ng pRL-TK transfekčným reagentom TurboFect, podľa pokynov výrobcov. 

Transfekčnú zmes, tvoriacu 1/10 kultivačného objemu, sme predinkubovali 15-20 min, za 

stáleho miešania, pri izbovej teplote. Počas predinkubácie transfekčných zmesí sme bunky 
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opláchli roztokom PBS a pridali sme na bunky médium (9/10 kultivačného objemu), v ktorom 

následne prebehla transfekcia. SiHa bunky boli transfekované v bezsérovom médiu (BM) 

DMEM [+ 10 000 U/ml penicilín/ 10 000 mg/ml streptomycín/ 25 mg/ml amfotericín-B 

(PSA), L-glutamín 200 mM (L-Glu)], 4 hod, 37 oC. Po 4 hod sme k bunkám, ktoré boli spolu 

s transfekčnou zmesou v BM, pridali rovnaké množstvo DMEM média + PSA + L-Glu + 20% 

FCS, čím sa médium vo vzorke nariedilo na výsledné 10%. HeLa bunky sme transfekovali už 

priamo v kultivačnom médiu DMEM + PSA + L-Glu  + 10% FCS a po 4 hod sme pridali na 

bunky rovnaké množstvo čerstvého DMEM + PSA + L-Glu + 10% FCS. 

Opracovanie buniek s TGF-β1: Po 16 hod inkubácii v 37 °C a 5% CO2 atmosfére 

sme transfekované bunky opláchli s roztokom PBS a pridali sme na bunky 0,5 ml BM DMEM 

+ PSA + L-Glu a boli vystavené „hladovaniu“ po dobu 24 hod, 37 °C a 5% CO2 atmosféra. 

Na bunky po „hladovaní“ sme nanášali 90 min predinkubované zmesi TGF-β1 a SGE, 

pripravené v BM DMEM (DMEM + PSA + L-Glu + 1,4% BSA, V. frakcia) v kombináciách: 

TGF-β1 + DMEM, TGF-β1 + SGE a SGE + DMEM. TGF-β1 sa pridával v koncentrácii 1 

ng/ml a SGE 2 ks kliešťa na 1 ng/ml TGF-β1. 

Dual Luciferase Reporter Assay System: umožňuje simultánnu expresiu a meranie 

dvoch nezávislých enzýmov (rôzne štruktúry a rôzne substráty) v jednom systéme- DLR. 

Postupovali sme podľa pokynov výrobcu (Promega). 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 TGF-β1 DuoSetR&D 

systems, Abigdon, GB). Bunky na platni sme  spracovali podľa pokynov výrobcu. Hodnoty 

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. 

 Scratch Wound Healing (SWH) metóda: 24 hodinové bunkové kultúry CasKi a 

HeLa vyrastené do cca 90% konfluencie. Ďalších 24 hodín boli bunky vystavené 

„hladovaniu“ pri 37 °C. Na bunky po „hladovaní“ sme nanášali 90 min predinkubované zmesi 

TGF-β1 a SGE, pripravené v BM DMEM (DMEM + PSA + L-Glu + 1,4% BSA, V. frakcia) 

v kombináciách: TGF-β1 + DMEM, TGF-β1 + SGE a SGE + DMEM. TGF-β1 sa pridával 

v koncentrácii 1 ng/ ml a SGE 2 ks kliešťa na 1 ng/ml TGF-β1. Takto pripravené zmesi sme 

nanášali na premyté bunky s PBS, na ktorých sme pomocou žltej špičky (200 µl) urobili 3 

rezy (rany na monovrstve buniek). Takto pripravené bunky boli umiestnené do prístroja Cell-
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observer, ktorý umožňuje inkubáciu buniek počas 24 hod na 12 j/pl a fotenie vo 

vybraných hodinových intervaloch. Získané výsledky sme vyhodnocovali v programe ImageJ. 

 MTT test: Po ukončení 24 hodinového pozorovania SWH sme platňu s bunkami 

CasKi alebo HeLa vybrali z prístroja, médiá z buniek odobrali na otestovanie v ELISA teste 

a na bunky  sme pridali farbičku MTT (0,0075 g MTT + 1,5 ml PBS + 13,5 ml PBS + 2% 

FCS + PSA). Bunky spolu s farbičkou sme inkubovali 2,5- 4 hod na 37 °C, CO2. Po inkubácii 

sme MTT farbičku odobrali a na bunky sme aplikovali 800 µl DMSO. Meranie optickej 

denzity OD450 sme merali na prístroji ELISA reader. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na sledovanie vplyvu SGE na signálne dráhy regulované s TGF-β1 sme využívali 

tranzientnu ko-transfekciu SiHa a HeLa buniek. Tieto dve bunkové línie sa líšia TGF-β1 

signálnymi dráhami. Pri SiHa bunkách (Obr. 1.) sa jedná o SMAD4 závislú dráhu a pre HeLa 

bunky (Obr. 2.) p38 závislú dráhu aktivovanú MAPK-inázami. SiHa bunky sme transfekovali 

s plazmidom pSBE4-luc, ktorý v sebe nesie gény pre SMAD- viažuce elementy a bunky HeLa 

s plazmidom p3TP-lux, ktorý obsahuje viažuce domény pre proteínové kinázy. Po transfekcii 

buniek sme indukovali príslušnú signálnu dráhu pomocou rastového faktora TGF-β1, ktorý 

sme pridávali v kombináciách TGF-β1, TGF-β1 + SGE, ako kontroly sme použili samotné 

SGE a čisté médium DMEM. V experimente sme pracovali so SGE samičiek kliešťov 

Dermacentor reticulatus (DRF), Hyalomma excavatum (HAF) a Ixodes ricinus (IRF) z 5. dňa 

cicania pre SiHa bunky a pre HeLa bunky boli použité SGE zo samičiek kliešťov DR a HA zo 

začiatku a z konca cicania. 

 

 

 
 

Obr. 1. SGE kliešťov znižujúce SMAD4- závislý signaling pri SiHa bunkách- získané hodnoty pomocou 
DLR- metódy, legenda- cntrl= kontrola, RATIO=pomer hodnôt dvoch meraných signálov (luminiscencia 

udávaná v jednotkách RLU) 
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Obr. 2. SGE kliešťov znižujúce p38- závislý signaling pri HeLa bunkách- získané hodnoty pomocou Dual 
Luciferase Reporter- metódy 

 
 Predbežné výsledky ukazujú, že SGE kliešťov boli schopné znižovať SMAD4- závislý 

a aj p38 závislý signaling. Boli zaznamenané medzidruhové rozdiely v závislosti od druhu 

a od doby kŕmenia sa kliešťov. 

 Migrácia buniek CasKi a HeLa bola testovaná metódou Scratch Wound Healing. 

V teste boli použité SGE kliešťov AVF5D, AVF7D, HAF4D, HAF 7D, DRF3D, DRF6D a 

IRF3D (Obr. 3.). 

 

 

 
 

Obr. 3. Migrácia buniek CasKi na okraji rany ovplyvnená SGE rôznych druhov kliešťov- hodnoty získané 
meraním pomocou programu ImageJ, jednotlivé stĺpce vyjadrujú časové intervaly 6, 12, 18 a 24 hod, v ktorých 

bolo zaznamenané zatváranie rany 
 

 Bunky HeLa slúžili ako negatívna kontrola, pretože nemigrujú na podnet TGF-β1, čo 

sa nám potvrdilo aj v našich experimentoch. 

Výsledky ukazujú, že SGE kliešťov ovplyvňujú procesy hojenia rany, ako TGF-β1 

indukovaný signaling a migráciu buniek, zdá sa však, že tento fakt nie je závislý od 

prítomnosti TGF-β1. Kliešte ovplyvňujú tieto procesy v závislosti od druhu a v prípade 

niektorých kliešťov aj od doby cicania na hostiteľovi. 
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Záver 

 V našich experimentoch sme dokázali vplyv rôznych SGE na signálne dráhy 

regulované s rastovým faktorom TGF-β1. SGE kliešťov boli taktiež schopné viazať TGF-β1 

z prostredia čo sme potvrdili pomocou ELISA testov. Kliešte znižovali SMAD4- závislý 

a p38- závislý signaling a to v závislosti od druhu a doby kŕmenia sa na hostiteľovi. Zdá sa 

však, že efekt sprostredkovaný kompletnými extraktmi slinných žliaz kliešťov (SGE) nebol 

závislý na ich schopnosti vyviazať TGF-β1 z reakčného prostredia. Pri experimentoch Scratch 

Wound Healing sme detegovali schopnosť SGE kliešťov ovplyvňovať migráciu buniek 

a blokovať tak zatváranie rany a s tým spojené reakcie hostiteľského imunitného systému. 

SGE ovplyvňovali migráciu buniek taktiež v závislosti od druhu kliešťa a doby cicania. Efekt 

je sprostredkovaný ich vplyvom na cytoskelet buniek. Z dôvodu sledovania špecifického 

efektu TGF-β1 viažucej substancie v slinách kliešťov sa venujeme hľadaniu, identifikácii 

a príprave rekombinantného proteínu z SGE. 
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Abstract 
Spider community on Scots Pine in Borská nížina lowland 
We investigated spider communities of Scots pine. Currently representing partial results of two (SP 5 

and 6) out of seven localities. Using beating method a total of 90 species of 18 families were collected (5986 ex.) 
in 2014. The most abundant were Araneidae, Philodromidae and Theridiidae, and qualitatively the most 
diversified were Araneidae (17 spp.), Linyphiidae (15 spp.) and Thomisidae (12 spp). Araneus sturmi (21.7%) 
was eudominant species on SP 5 and Philodromus collinus (18%) on SP 6. Maximum of population density was 
observed in September (659 ex. on SP 5, 461 ex. on SP 6). Whereas abundance of adults was balanced on both 
studied places, with one indistinct population peak (from May to June), juveniles showed two obvious peaks (in 
April and September). Clustering analysis showed that spider assemblage similarity depends more on climatic 
conditions than on forest age, since most similar assemblages were during winter season. 
 

Keywords: Araneae; arboreal spiders; ecology, faunistics; Western Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pavúky (Araneae) sú najpočetnejšia a najviac diverzifikovaná skupina terestrických 

predátorov [1], bežne sa vyskytujúcich v korunách stromov [2], kde lovia množstvo lesného 

hmyzu [3]. Napriek tomu, že približne len jedna tretina pavúkov je arborikolných, sú jednou 

z najpočetnejších skupín článkonožcov v korunách drevín [4] a sezónne tvoria 25 - 97 % 

spoločenstiev článkonožcov v korunách stromov mierneho klimatického pásma [5]. Na jednej 

strane sa pavúky v potravných ekologických sieťach uplatňujú ako predátori [6], na druhej 

strane slúžia ako zdroj potravy pre iné živočíšne skupiny ako sú mravce [7], vtáky [8] 

alebo netopiere [9]. Tým troficky spájajú potravné siete v korunnej etáži lesa. 

Napriek ich vysokej abundancii a diverzite, pavúky na boroviciach neboli doteraz na 

Slovensku systematicky študované. Cieľom práce je zistiť štruktúru a dynamiku araneocenóz 

v dvoch odlišných porastoch borovice lesnej na Záhorí. V príspevku prinášame predbežné 

výsledky z dvoch lokalít (zo siedmych) za rok 2014. 

 

Materiál a metódy 

Výskum prebiehal počas celého roku 2014 na dvoch výskumných lokalitách (SP 5, SP 

6) v blízkosti obce Studienka (216 m n. m.). Charakter výskumných plôch sa líšil najmä vo 
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veku borovicového porastu. SP 5 (N 48°32'23,3"; E 017°08'28,0") predstavuje 100 ročný les 

s hustým bylinným podrastom. SP 6 (N 48°32'10,1"; E 017°08'13,2") tvoria mladšie borovice 

so silným zápojom a slabým bylinným podrastom. 

Pavúky boli zbierané metódou oklepov a fixované v 70% etanole. Na determináciu bol 

použitý online kľúč [10] a stereoskopická lupa Leica EZ 4.  

 

Výsledky a diskusia 

Počas roku 2014 sme na študovaných lokalitách celkovo odchytili 5986 jedincov - 90 

druhov patriacich do 18 čeľadí (SP 5 – 2806 ex.; SP 6 – 3180 ex.).  

Abundancia pavúkov počas roku podlieha sezónnym zmenám (Tab. 1.), pričom 

maximum dosiahla na oboch lokalitách v septembri.  

 
Tab. 1. Abundancia pavúkov na SP 5 a SP 5 v roku 2014 

 

mesiac jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec Celkový súčet 

SP 5 50 110 146 255 241 185 123 278 659 402 179 178 2806 

SP 6 88 151 213 263 255 181 382 374 461 382 265 165 3180 
 

Dynamika abundancie je spojená s vekovou štruktúrou populácie pavúkov. Juvenilné 

a subadultné štádiá pavúkov tvorili 89,04% populácie pavúkov. Zastúpenie subadultných 

štádií v jednotlivých mesiacoch počas roka 2014 zobrazuje Obr. 1 a 2. Zastúpenie adultných 

štádií počas roka bolo vyrovnané s vrcholom v máji na SP 5 a v júni na SP 6, pričom 

abundancia subadultných štádií mala dvojvrcholový priebeh na oboch výskumných lokalitách. 

Výskum tiež ukázal, že kvantitatívne boli najviac zastúpené čeľade Araneidae, 

Philodromidae a Theridiidae, a kvalitatívne najviac diverzifikované čeľade Araneidae (17 

spp.), Linyphiidae (15 spp.) a Thomisidae (12 spp). Najpočetnejšie pavúky na SP 5 boli 

Araneidae s eudominantným druhom Araneus sturmi (Hahn, 1831) (21,7%) a Philodromidae 

na SP 6 s eudominatným druhom Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 (18%). Napriek 

tomu, že obe lokality mali spoločné eudominantné druhy (5 spp.), odlišovali sa v dvoch 

dominantných druhoch, Xysticus audax (Schrank, 1803) na SP 5 a Dendryphantes rudis 

(Sundevall, 1833) na SP 6. Tieto rozdiely sú pravdepodobne dôsledkom rozdielov v 

mikrohabitatových podmienkach študovaných lokalít. Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 

1778) (34 ex.) a Pistius truncatus (Pallas, 1772) (4 ex.) sme zaznamenali len na SP 6. 

Výlučne na SP 5 boli nájdené Walckenaeria sp. (35ex., iba juvenily), Trichoncoides piscator 

(Simon, 1884) (8 ex.) a Araneus angulaus Clerck, 1757 (5 ex.).Metódou hierarchickej 
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klasifikácie sme vyhodnotili podobnosť spoločenstiev dvoch študijných plôch v jednotlivých 

mesiacoch (Obr. 3) a podobnosť spoločenstiev na jednotlivých plochách počas roku 2014 

(Obr. 4, 5). 

 

 
 

Obr. 1. Veková štruktúra populácie na SP 5 v roku 2014 – juvenily a subadulty (J+SA – 2471 ex.),  
samce (M – 90 ex.), samice (F – 246 ex.) 

 

 
 

Obr. 2. Veková štruktúra populácie na SP 6 v roku 2014 – juvenily a subadulty (J+SA – 2859 ex.),  
samce (M – 105 ex.), samice (F – 216 ex.) 

 

Celková analýza poukázala na najvyššiu podobnosť spoločenstiev v zimnom období (v 

januári na SP 5 a SP 6). So zvyšujúcou sa diverzitou araneocenóz počas vegetačnej sezóny sa 

znižovala aj ich podobnosť. Pričom najnižšiu podobnosť mali araneocenózy na SP 5 

v septembri a na SP 6 v auguste. 

Analýza araneocenóz na SP 5 poukazuje na opačný trend. Najvyššiu podobnosť sme 

zistili medzi cenózami v letnom období (jún, august a september). Dendrogram tiež zobrazuje 

dva klastre, oddeľujúce spoločenstvá vyskytujúce sa v hlavnej sezóne (apríla až september) 

od spoločenstiev vyskytujúcich sa chladnejšom období (október až marec). 
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Obr. 3. Dendrogram podobnosti spoločenstiev pavúkov v jednotlivých mesiacoch roku 2014 

na SP 5 a SP 6 
 

 
Obr. 4. Dendrogram podobnosti araneocenóz na lokalite SP5 v roku 2014 
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Obr. 5. Dendrogram podobnosti araneocenóz na lokalite SP6 v roku 2014 
 

 Naopak dendrogram podobnosti araneocenóz na lokalite SP 6 (Obr. 5) ukazuje, že 

najvyššiu podobnosť mali spoločenstvá v jesenných a zimných mesiacoch. S pribúdajúcim 

počtom druhov sa znižovala aj podobnosť aranocenóz, pričom cenóza vyskytujúca sa 

v auguste bola najmenej podobná všetkým ostatným cenózam. 

 Z analýz vyplýva, že nielen dynamika ale aj diverzita araneocenóz závisí od 

klimatických podmienok. Pre pavúky je typické že zimujú v štádiu vajíčka, resp. prezimuje 

oplodnená samica. Počas zimy sa teda vyskytujú len druhy ktoré sa vyskytujú buď celoročne 

alebo zimujú v subadultných a adultných štádiách. V dôsledku toho je podobnosť 

araneocenóz počas zimných mesiacov vyššia. 

 

Záver 

Na študovaných plochách sme potvrdili výskyt 90 druhov pavúkov (5986 ex) s dvomi 

eudominantnými druhmi A. sturmi a P. collinus. Prevládali čeľade Araneidae, Philodromidae 

a Theridiidae. Juvenilné štádia tvorili 89% všetkých pavúkov. Výsledky hierarchickej 

klastrovej analýzy ukázali podobnosť araneocenóz, ktorá bola najvyššia medzi cenózami 

vyskytujúcimi sa počas zimného obdobia.  
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Abstract 
Viral rescue of recombinant Influena A virus coding ectodomain of M2 protein from truncated NS1 

open reading frame. 
Influenza A virus (IAV) is a major cause of an acute respiratory disease which pose a constant threat to 

public health. Although, influenza is a preventable disease, vaccines available to date did not provide full 
protection against new IAVs emerging from zoonotic reservoir. Recently, new approaches are employed to 
develop so called universal vaccine which is supposed to induce strong, broad and long-lasting immunity against 
all IAVs. We have used reverse genetic method to create recombinant viruses coding truncated NS1 protein with 
inserted sequence for ectodomain of M2 protein. This short amino acid sequence of M2 protein is conserved 
among almost all IAVs and is a promising candidate to provide broad immunity against IAVs. 

  
Keywords: truncated NS1; M2 ectodomain; Influenza A virus; viral rescue 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Chrípka je celosvetovo rozšíreným ochorením respiračného traktu ľudí. Jej príčinou sú 

hlavne vírusy chrípky typu A (IAV) a v menšej miere vírusy chrípky typu B a C. Ochorenie 

môže prebiehať od bezpríznakového až po primárnu vírusovú pneumóniu a smrť. V ľudskej 

populácii je charakteristický epidemický výskyt s pravidelným sezónnym cyklom. Opakujúce 

sa epidémie súvisia s hromadením mutácií v RNA genóme vírusu, ktoré sa prejavia ako 

antigénna odchýlka (drift) povrchových glykoproteínov, umožňujúc tak vírusu znovu 

infikovať rovnakú populáciu, disponujúcu imunitou k vírusu z predchádzajúcej sezóny. 

V nepravidelných intervaloch dochádza aj k vzplanutiam pandémii chrípky. Pri infekcii 

hostiteľa dvomi rôznymi IAV môže dôjsť vďaka ich segmentovanému genómu 

k preusporiadaniu genetickej informácie (reasortmentu) a vzniku nových vírusov. Výsledkom 

reasortmentu môže byť veľká zmena v povrchových glykoproteínoch vírusu, tzv. antigénny 

posun (shift), ktorý je dokumentovanou príčinou vzniku pandémií. Vírusy chrípky infikujú 

široké spektrum hostiteľov. Za ich prirodzeného hostiteľa a rezervoár je považované vodné 

vtáctvo. Schopnosť IAV prekonávať medzidruhové hostiteľské bariéry, vysoká mutačná 

rýchlosť, segmentovaný genóm a široký rezervoár predstavujú neustále riziko pre ľudskú 

populáciu, ktoré sa v 20. storočí zapísalo do histórie tromi pandémiami chrípky [1].  
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Chrípka patrí k ochoreniam, ktorým je možné predchádzať vakcináciou. V súčasnosti 

používané vakcíny sú účinné len proti IAV cirkulujúcim v populácií v danej sezóne. 

Každoročne je potrebné aktualizovať zloženie vakcín voči chrípke. Dostupné vakcíny 

neposkytujú ochranu pred novými variantmi IAV, ktoré sa môžu náhle vyskytnúť a rozšíriť 

v populácii. Súčasný výskum sa preto zameriava na nové prístupy vo vakcinácii, so snahou 

vyvinúť univerzálnu vakcínu, ktorá by dokázala poskytnúť dlhodobú ochranu proti všetkým 

IAV [2]. Jedným z týchto prístupov je aj priame využitie vírusu chrípky ako vektora, kedy sa 

NS1 proteín z C-konca skráti a delécia sa nahradí požadovaným inzertom. Pozornosť sa 

pritom upriamuje hlavne na málo variabilné časti proteínov, ktoré sú spoločné pre všetky 

IAV, akými sú napríklad ektodoména M2 proteínu, ľahký reťazec hemaglutinínu a časti 

vnútorných proteínov IAV [2,3]. 

Cieľom práce bolo navrhnúť a zostrojiť metódami reverznej genetiky (RG) 

rekombinantné vírusy, ktoré kódujú sekvenciu pre ektodoménu M2 proteínu (M2e) zo 

skráteného čítacieho rámca NS1.  

 

Materiál a metódy 

Plazmidy pre RG kódujúce upravený NS segment IAV boli v dvoch variantoch 

syntetizované a klonované pomocou GeneArt (ThermoFisher Scientific). Variant A (var-A) je 

tvorený 124aa N-konca proteínu NS1, za ktorým sú in frame umiestnené štyri opakovania 

sekvencie M2e oddelené G4S linkerom s ukončením ORF tromi stop kodónmi. Variant B 

pozostáva zo 124aa N-konca proteínu NS1, nasledovaný sekvenciou pre samoštiepiaci peptid 

P2A z vírusu PTV-1, štyrmi opakovaniami sekvencie M2e, oddelených A3PGAA linkerom a 

sekvenciou derivovanou z proteínu LAMP-2a s ukončením ORF tromi stop kodónmi. Vírusy 

boli zostrojené metódou reverznej genetiky na genetickom základe vírusu A/Puerto Rico/8/34 

[4] s povrchovými glykoproteínmi z vírusu A/Puerto Rico/8/34(H1N1) a 

A/chicken/Astana/6/2005(H5N1), kde multibázické štiepne miesto HA bolo nahradené 

monobázickým štiepnym miestom [5]. Zostrojovanie vírusov bolo uskutočnené 

nukleofekčnou technikou (Amaxa) na VERO bunkovej línii [3]. Po objavení sa CPE, 

najneskôr však piaty deň po nukleofekcii, bolo médium inokulované do 9-dňových kuracích 

embryí (KE). Konštrukcia vírusov bolo testované v imunofluorescencii na VERO bunkách s 

protilátkami špecifickými voči M2a a NS1, RT-PCR s primermi špecifickými pre NS segment 

a sekvenačnou analýzou. 
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Výsledky a diskusia 

Metódami reverznej genetiky sme na VERO bunkovej línii pripravili štyri 

rekombinantné vírusy: var-A H1N1, var-A H5N1, var-B H1N1 a var-B H5N1. Tieto boli 

pomnožené na KE. Prítomnosť vírusu v alantoickej tekutine (AT) bola testovaná 

hemaglutináciou s pozitívnym výsledkom pre všetky zostrojené vírusy. Prítomnosť 

infekčných vírusov v AT bola testovaná imunofluorescenčnou analýzou (IF) na infikovaných 

VERO bunkách s monoklonovou protilátkou voči M2e a polyklonovým purifikátom 

protilátok proti proteínu NS1 (Obr. 1). 

 
Obr. 1. Imunofluorescenčná analýza rekombinantných vírusov na VERO bunkách. 

VERO bunky fixované 16 hodín po infekcii rekombinantnými vírusmi. Skrátený proteín NS1– zelená (Alexa 
Fluor 488); M2e – zelená (FITC); jadrá – modrá (DAPI). NK- negatívna kontrola (neinfikované bunky); PK PR8 

– bunky infikované vírusom A/Puerto Rico/8/34. 
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U oboch vírusov var-A sme predpokladali prítomnosť M2e v jadrách buniek vďaka 

jadrovému lokalizačnému signálu (NLS), ktorý je súčasťou 124aa N-konca proteínu NS1. M2 

proteín IAV tvorí iónový kanál, ktorý sa do jadra netransportuje [6]. IF ukázala pozitívnu 

jadrovú lokalizáciu skráteného NS1 u oboch var-A vírusov, avšak pozitívny jadrový signál pre 

M2e bol zistený len u H5N1 vírusu. Pri var-B vírusoch nie je možné predpovedať lokalizáciu 

M2e vzhľadom na neúplnú účinnosť štiepenia výsledného produktu P2A sekvenciou [7]. 

Prítomnosť skráteného NS1 bola potvrdená u oboch var-B vírusov. Prítomnosť M2e bola 

potvrdená len pri H1N1 víruse. Dôvod absencie signálu pre M2e vírusu H5N1 nie je jasný. 

Pravdepodobne došlo k zmene epitopu, ktorý je rozpoznávaný použitou monoklonovou 

protilátkou anti-M2e. 

 Z infekčnej AT vírusov bola izolovaná RNA prepísaná v RT-PCR na cDNA 

a amplifikovaná primermi navrhnutými ku koncom NS segmentu IAV (Obr. 2).  

 
Obr. 2 Elektroforetogram RT-PCR zostrojených vírusov s NS špecifickými primermi 

1% agarózový gél farbený etídiumbromidom; očakávané veľkosti amplikónov var-A: 1156bp, var-B: 
1363bp a úplného NS: 836bp; PK (pozitívna kontrola) – AT vírusu A/Puerto Rico/8/34 s nezmeneným NS 

segmentom; NK (negatívna kontrola) – RT-PCR bez templátu. 
 

 Z elektroforetogramu môžeme usudzovať prítomnosť populácie vírusov v AT každého 

zostrojeného vírusu. V prípade var-A vírusov sú okrem skrátených verzií prítomné aj 

očakávané veľkosti amplikónov. Sekvenačná analýza veľkostne zodpovedajúceho amplikónu 

var-A H1N1 nebola úspešná, pravdepodobne z dôvodu zmeny rozpoznávanej sekvencie 

sekvenačného primeru. Analýza sekvencie pre var-A H5N1 ukázala výraznú deléciu 

s posunom ORF v NS1, zachovaná bola len časť sekvencie zodpovedajúca epitopu, ktorý je 

rozpoznávaný použitou anti-M2e monoklonovou protilátkou v IF. V prípade var-B H5N1 

došlo k delécii časti N-konca NS1 a následnému posunu ORF. Variant B H1N1 nebol 

sekvenovaný kvôli malej veľkosti amplikónu, čo naznačuje deléciu v  segmente NS. 
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Záver 

Naším cieľom bolo pripraviť rekombinantné vírusy kódujúce M2e zo skráteného 

čítacieho rámca NS1. Ukázalo sa však, že genetická stabilita vložených sekvencií v prípade 

oboch variantov je veľmi nízka a už po prvej pasáži vírusov na KE dochádza k vzniku 

delečných mutantov. Riešením tohto problému by mohla byť cielená selekcia vírusov 

s kompletným inzertom plakovou purifikáciou vírusov na bunkách alebo selekciou limitným 

riedením a pasážovaním na KE. 
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Abstract 
 The effect of divergent selection for egg yolk testosterone on discrimination learning in Japanese quail 

Yolk hormones represent widely studied mediators of epigenetic maternal effects that may modify 
morphological, physiological and behavioural characteristics of offspring. Aim of this study was to investigate 
the effect of yolk androgens on cognitive functions. We used the adult Japanese quail hens from two lines 
divergently selected for high (HET, n=8) and low (LET-C, n=6) egg testosterone (T) content and birds that 
hatched from the LET-C eggs with experimentally increased T (LET-T, n=5). Hens were trained in operant 
conditioning chamber under the fixed-ratio schedule to peck at the positive stimulus on touch-screen to get 
reward (pelleted food). 80% LET-C, 43% HET and 80% LET-T of quails had more than 50% of correct answer 
in three consecutive daily sessions, whereas the speed of learning was the higher in LET-T group. Subsequently 
hens were train in discrimination (Go/NoGo) task to respond to a positive stimulus (white circle) and to refrain 
from pecking to the negative stimulus (80% grey circle) to avoid punishment (white noise). We did not observe 
differences between groups in this task. 

 
Keywords: operant conditioning; discrimination task; yolk testosterone; Japanese quail 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pôsobenie testosterónu (T) počas senzitívneho obdobia embryonálneho vývinu má 

dlhodobé dôsledky na organizáciu nervového systému a následne na správanie jedinca. Okrem 

vlastnej endogénnej produkcie hormónov je embryo vystavené aj maternálnym steroidom, 

ktoré u vtákov prechádzajú do žĺtka počas tvorby vajca. Predpokladá sa, že matka môže týmto 

mechanizmom ovplyvniť neurobehaviorálny vývin potomstva a jeho adaptáciu na aktuálne 

podmienky prostredia [1]. Jedným z adaptívnych efektov zvýšeného T v žĺtku je podľa 

niektorých autorov zlepšená schopnosť učenia [2]. Bertin a kol. zistili, že androgénom 

ovplyvneným mláďatám prepelky hnedej (Colinus virginianus) stačil oproti kontrolným 

mláďatám polovičný čas k rozpoznaniu volania matky, ktorý im bolo deň pred vyliahnutím 

prehrávaný zo záznamu, od iných volaní [3]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, či odlišné množstvo T vo vajci má dlhodobý vplyv na 

kognitívne schopnosti dospelých samíc prepelice japonskej. 
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Materiál a metódy 

V pokuse sme použili dve línie prepelice japonskej (Coturnix japonica) divergentne 

selektované na nízky (LET – low egg testosterone) a vysoký (HET – high egg testosterone) 

obsah T v žĺtku. Výhodou použitia týchto línií je presne definovaný obsah tohto androgénu vo 

vajci [4]. Do pokusu sme zaradili siedmu generáciu prepelíc vo veku 6 týždňov. Testovali sme 

tri skupiny zvierat, LET-C (n=6) – do vajec LET línie sme injikovali 20 μl olivového oleja, 

LET-T (n=8) – do vajec LET-C línie sme injikovali 30 ng testosterónu a 20 μl olivového oleja 

a HET – do vajec HET (n=5) línie sme injikovali 20 μl olivového oleja. Zvieratá boli chované 

v skupinách v drôtených klietkach za štandardných podmienok. Pre stimulovanie potravovej 

motivácie bolo počas testovania množstvo krmiva obmedzené na 80% tabuľkovej dennej 

dávky v danom veku [5], ktorú dostávali denne po testovaní. Prístup k vode bol neobmedzený. 

Testovanie kognitívnych schopností prebiehalo počas 13 týždňov v Skinnerovom boxe 

(31 x 31 x 22 cm) (obr.1), ktorý bol riadený pomocou Biopsychology-Toolbox, voľne 

dostupného softvéru pracujúceho v prostredí Matlab [6]. Na prezentáciu podnetov a snímanie 

odpovedí (zobnutí) sme použili dotykovú obrazovku (Elo 1529L Touchmonitor, Elo 

TouchSystems, USA). Odmena vo forme granulovanej kŕmnej zmesi bola poskytovaná 

pomocou automatického kŕmidla (H14-10R Grain Feeder, Coulburn Instruments, USA). Trest 

(nepríjemný zvuk, biely šum) o intenzite 70 dB bol prezentovaný prostredníctvom 

reproduktora zabudovaného v monitore.  

 

 
 

Obr. 1. Skinnerov box – s dotykovou obrazovkou a 
s automatickým kŕmidlom v zvukotesnom boxe.  

 

Prepelice sme naučili používať automatické kŕmidlo a prostredníctvom autoshapingu 

sme vytvorili asociáciu medzi podnetom (biely kruh o priemere 10 mm) a odmenou, resp. 

naučili sme ich zobať na podnet. 
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Ďalej boli podrobené operačnému podmieňovaniu pri fixnom intervale posilnenia. 

Zariadenie bolo naprogramované tak, že sa pozitívny podnet zobrazil na dotykovej obrazovke 

na 5 s a v prípade pozitívnej reakcie zvieraťa (jedno zobnutie na podnet) sa otvorilo kŕmidlo 

na 10s. V prípade, keď testované zviera nezoblo na podnet sa kŕmidlo neotvorilo a nasledoval 

15 s kľudový interval, počas ktorého monitor nezobrazoval žiadny podnet a kŕmidlo bolo 

vypnuté. Prepelice absolvovali denne jedno sedenie, ktoré pozostávalo zo 60 zobrazení 

podnetu. 

Po úspešnom natrénovaní predošlej úlohy prepelice absolvovali tréning diskriminačnej 

(Go/NoGo) úlohy, v ktorej boli zvieratá trénované reagovať (Go) na 10 mm kruh bielej farby 

ako pozitívny podnet (P) (odmena – potrava, 5s) resp. nereagovať (NoGo) na 10 mm kruh s 

odtieňom 80 % šedej ako negatívny podnet (N) (trest – biely šum, 5s). Počas jedného sedenia 

bolo prezentovaných 60 podnetov, 30 P a 30 N, v náhodnom poradí. Interval medzi 

prezentáciou jednotlivých podnetov, resp. medzi ukončením odmeny alebo trestu a ďalším 

podnetom, bol 15 s. 

Úspešnosť učenia v operačnej diskriminačnej úlohe bola hodnotená pomocou indexu 

rho [6, 7]. Rho porovnáva počet zobnutí na P a N podnety v jednom sedení používajúc 

U hodnotu Mann-Whitneyovho testu delenú súčinom Go a NoGo pokusov. 

 

Výsledky a diskusia 

Všetky prepelice boli schopné naučiť sa používať automatické kŕmidlo a zobať na 

podnet okrem jednej prepelice v LET-C a jednej v HET skupine, ktoré boli vyradené 

z pokusu. 

V tréningu s fixným intervalom posilnenia (9 sedení) 80% LET-C, 43% HET a 80% 

LET-T prepelíc dosiahlo v troch po sebe nasledujúcich sedeniach viac ako 50% odpovedí, 

pričom rýchlosť učenia bola numericky najvyššia u LET samíc s aplikovaným T (obr. 2). 

V diskriminačnej Go/NoGo úlohe (9 sedení) už v piatom sedení boli schopné všetky 

skupiny prepelíc rozlišovať medzi P a N, ale v úspešnosti diskriminácie sme nezaznamenali 

štatisticky významné rozdiely medzi skupinami. Všetky zvieratá zahrnuté v pokuse sa úspešne 

naučili rozlišovať podnety (obr. 3). 
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Obr. 2. Výsledok tréningu s fixným intervalom posilnenia – priemerný podiel odpovedí (zobnutí) na 
pozitívny podnet (biely kruh – odmena/potrava, ) prepelíc z línie selektovanej na nízke (LET-C), vysoké 
(HET) hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku a prepelíc z LET vajec s experimentálne zvýšeným obsahom 

testosterónu (LET-T) počas 9 sedení. Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. 
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Obr. 3. Výsledok Go/NoGo úlohy – priemerný podiel odpovedí na pozitívny (biely kruh – odmena/potrava, ) 
a negatívny podnet (kruh 80% sivej - trest/biely šum, ) prepelíc z línie selektovanej na nízke (LET-C), vysoké 

(HET) hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku a prepelíc z LET vajec s experimentálne zvýšeným obsahom 
testosterónu (LET-T) počas 9 sedení. Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. 
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Záver 

Naše výsledky ukázali, že divergentná selekcia na obsah T vo vajci nemá výrazný 

efekt na diskriminačné učenie dospelých samíc prepelice japonskej, ale exogénne zvýšený T 

vo vajci môže zvýšiť rýchlosť učenia, čo bude potrebné overiť s početnejším súborom zvierat. 
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Abstract 
 The role of jasmonates in regulation of photosynthesis and respiration in carnivorous plants 

The carnivorous plant Venus flytrap (Dionaea muscipula) catches prey by very rapid closure of its 
modified leaves called traps. Mechanical stimulation of trigger hairs on trap surface generates action potentials 
which trigger rapid trap closure. After the prey is secured, repeated mechanical stimulation of entrapped prey 
induces accumulation of jasmonates in trap tissue. The principal aim of our study was to investigate the effect of 
jasmonates on photosynthesis and respiration. We found out that accumulation of jasmonates significantly 
reduced photosynthesis through stomata closure and increased respiration through activation of alternative 
oxidase (AOX). 

 

Keywords: carnivorous plant; Dionaea muscipula; jasmonates; photosynthesis; respiration. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Štúdiu mäsožravých rastlín sa ľudia venovali už po stáročia. Medzi prvými bol 

Charles Darwin, ktorý v 19. storočí pracoval s týmito rastlinami a vydal knihu s názvom 

Insectivorous Plants [1]. Existujú viaceré kritériá, ktoré definujú mäsožravosť v rastlinách, 

a ktoré sa vedci snažili čo najlepším spôsobom charakterizovať. Napríklad Givnish a kol. 

(1984) vo svojej publikácii definoval dve najdôležitejšie. Po prvé, rastlina musí mať 

špecializované orgány adaptované na aktívne lákanie, chytanie a trávenie živočíšnej koristi. 

Po druhé, rastlina musí absorbovať živiny z chytenej koristi, ktoré potom využíva pre svoj 

rast a vývin [2]. Jedným z najpozoruhodnejších druhov mäsožravých rastlín je mucholapka 

americká (Dionaea muscipula). Listy mucholapky sa skladajú z dvoch častí, zo spodnej 

asimilačnej časti a hornej pasce. Pasca má dva laloky, ktoré sa nachádzajú oproti sebe a po 

stimulácii citlivých trichómov rýchlom pohybom sklapne [3]. Burdon-Sanderson (1873) ako 

prvý objavil akčný potenciál v mucholapke podobajúci sa na elektrický signál v živočíšnych 

svaloch a nervoch. Po rýchlom zovretí oboch polovíc pasce, chemické a mechanické podnety 

pochádzajúce z bojujúcej koristi spôsobujú pomalý zatvárací proces. Elektrické signály 

navyše inhibujú fotosyntetické reakcie a stimulujú respiráciu [4]. V tomto stave je celá pasca 

hermeticky uzavretá do podoby vrecúška s napustenými tráviacimi enzýmami [5]. 

282



Kyselina jasmónová (JA) je fytohormón zohrávajúci dôležitú úlohu v indukcii 

obranných mechanizmov rastlín. Výhoda indukcie je v tom, že organizmus šetrí zdroje 

a energiu na syntézu a udržanie funkčného systému obrany v čase, keď to nie je potrebné. 

Obranný proces však musí byť veľmi rýchlo aktivovaný správnymi podnetmi, aby bol 

efektívny. Rastliny prenášajú signály z miest poškodenia do intaktných častí rastliny, 

kde zabezpečujú adekvátnu odpoveď. Tieto signály aktivujú syntézu JA v nenapadnutých 

orgánoch v tzv. sytémovej odpovedi. Kyselina jasmónová a jej deriváty následne spustia 

obranné procesy rastliny [6]. V mäsožravých rastlinách sa jasmonáty adaptovali na indukciu 

tráviacich procesov [7]. 

Hlavným cieľom tejto štúdie bolo objasniť dynamiku reakcií fotosyntézy a respirácie 

pri mäsožravom druhu mucholapka americká počas trávenia koristi, teda v čase, keď už 

rastlina negeneruje žiadne elektrické signály, ale zato vo svojich pletivách obsahuje vysokú 

koncentráciu jasmonátov.  

 

Materiál a metódy 

Ako modelový organizmus sme pri experimentoch použili 30 mäsožravých rastlín 

druhu mucholapka americká (Dionaea muscipula Ellis.), ktoré boli pestované v skleníku 

na Katedre fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 

Na detekciu proteínov súvisiacich s fotosyntézou a respiráciou sme použili Western 

blot analýzu. Otvorené pasce mucholapky americkej sme stimulovali vínnymi muškami, ktoré 

sa ihneď po podráždení zatvorili a po pár hodinách nasledovalo trávenie koristi. Materiál sme 

odobrali pred stimuláciou (kontrola), 2. deň po stimulácii, a nakoniec 4. deň po stimulácii, 

čiže počas trávenia koristi. Z našich predchádzajúcich štúdií vieme, že v tomto čase pletivo 

pasce akumuluje veľké množstvo jasmonátov [8]. Paralelne sme odobrali variant, v ktorom 

sme pasce namiesto korisťou stimulovali s 2 mM JA. Pasce mucholapky (0,1 g FW) sme 

zhomogenizovali v tekutom dusíku a proteíny extrahovali podľa Maniatis a kol. (1982) [9]. 

Koncentráciu celkových rozpustných proteínov vo vzorkách sme stanovili pomocou BCA kitu 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) a merali sme ju spektrofotometricky pri absorbancii 

562 nm (Jenway 6705 UV/Vis, Bibby Scientific Ltd, Essex, VB). SDS-PAGE a Western blot 

sme robili podľa Kruse a kol. (1995) [10]. Vzorky proteínov sme naniesli na 12 % (v/v) SDS -

polyakrylamidový gél. Po elektroforéze nasledoval transfer na nitrocelulózovú membránu. 

Protilátky proti proteínom fotosystému II (D1) jeho svetlozbernej anténe (LHCB1), veľkej 

podjednotke Rubisco (RbcL), cytochróm c oxidáze (COX) a alternatívnej oxidáze (AOX) boli 

komerčne zakúpené v Agrisere (Vännäs, Švédsko). Ako sekundárnu protilátku sme použili 

283



goat anti-rabbit IgG (H + L) HRP konjugát (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Bloty sme 

vizualizovali za použitia Immobilon Western chemiluminiscenčného kitu (Millipore, 

Billerica, MA, USA) a lekárskych RTG filmov (FOMA BIOCHEMIA, Hradec Králové, 

Česká republika). 

Rýchlosť fotosyntézy (PN) sme merali pred stimuláciou (kontrolná otvorená pasca), 

2. deň po stimulácii a nakoniec 4. deň po stimulácii, čiže počas trávenia koristi. 

Tento experiment sme opakovali aj s JA variantom za rovnakých podmienok. Svetelnú krivku 

sme simultánne merali pomocou infračerveného analyzátora CO2 a H2O, CIRAS-2 (PP-

Systems, Hitchin, Veľká Británia) a fluorescenčnej kamery Fluorcam FC1000LC (Photon 

Systems Instruments, Brno, Česká republika) pripojenej na PLC6 kyvetu (PP-Systems, 

Hitchin, Veľká Británia). Merania sme vykonávali nezávisle na troch rastlinách. Pri meraní 

rýchlosti fotosyntézy (AN) sme pascu ožiarili intenzitou žiarenia 1800 μmol m-2 s-1 PAR 

(fotosynteticky aktívne žiarenie). Intenzitu žiarenia sme znižovali po 3 minútach 

až do dosiahnutia hodnoty 70 μmol m-2 s-1 PAR. Pred každým znížením intenzity žiarenia bol 

aplikovaný saturačný záblesk o intenzite 3000 μmol m-2 s-1 PAR (t = 800 ms, λ = 620 nm) 

na stanovanie hodnoty maximálnej fluorescencie na svetle (Fmʼ). Efektívny kvantový výťažok 

PSII sme stanovili podľa vzorca: ΦPSII = (Fmʼ – Ft)/Fmʼ. Následne sme aktinické svetlo vypli 

a po 10 minútach sme odmerali temnostnú respiráciu (RD) ako priemer desiatich meraní 

v intervale 10 sekúnd. Paralelne sme stanovili stomatálnu vodivosť (gs) pascí v závislosti 

od intenzity žiarenia. 

 

Výsledky a diskusia 

Potvrdili sme prítomnosť všetkých vybraných proteínov (AOX, COX, D1, RBCL, 

LHCb1) podieľajúcich sa na fotosyntéze a respirácii v pasciach mucholapky americkej. 

Experimenty sme robili na rastlinách počas trávenia koristi (obr. 1 vľavo) a po stimulácii JA 

(obr.  1 vpravo). Podarilo sa nám identifikovať veľkú podjednotku Rubisco (RBCL), s 

približne rovnakou intenzitou vo vzorkách po stimulácii JA ako aj korisťou. Vo všetkých 

vzorkách sme detekovali prítomnosť pigment-proteínových komplexov fotosystému II (D1) a 

jeho svetlozberných antén (LHCb1) s približne rovnakou intenzitou signálu. Pri respiračných 

enzýmoch ako alternatívna oxidáza (AOX) a cytochrómová oxidáza (COX) sme potvrdili 

rozdiely v intenzitách signálu. Obsah COX v pasciach počas trávenia koristi bol viac-menej 

rovnaký, ale v pasciach sa po stimulácii JA na 4. deň toto množstvo znížilo. Obsah AOX 

vykazoval opačný trend. V kontrolných vzorkách bolo množstvo enzýmu relatívne nízke a 
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zvyšovalo sa postupne počas doby trávenia. Tento trend sme pozorovali v oboch prípadoch, 

čiže aj vo vzorkách s korisťou aj s JA. 

 

   
Obr. 1. Imunodetekcia proteínov Rubisco (RBCL), LHCb1, D1, alternatívna oxidáza (AOX) 

a cytochrómová oxidáza (COX) počas trávenia koristi (vľavo) a po stimulácii 2 mM JA (vpravo) 
 

 

 
Obr. 2. Rýchlosť AN pascí v závislosti od intenzity žiarenia počas trávenia koristi (vľavo) a po stimulácii 

JA (vpravo), údaje predstavujú štatistické priemery nameraných hodnôt (n = 3, priemer ± s.e.) 
  

Meranie AN ukázalo, že rýchlosť fotosyntézy pascí po stimulácii korisťou a JA 

poklesla. Kontrolná otvorená pasca fotosyntetizovala rýchlejšie v porovnaní so stimulovanou 

pascou. (obr. 2). RD vykazovala miernu stimuláciu najmä pri JA variante na druhý deň 

(záporné hodnoty na obr. 2 pri nulovom ožiarení).  Meranie ΦPSII (efektívny fotochemický 

kvantový výťažok PSII) ukázalo, že najvyššie hodnoty boli v kontrolných vzorkách. Nižšie 

hodnoty sme zaznamenali v oboch prípadoch, teda pri stimulácii korisťou ako aj JA (obr. 3) 

čo dobre koreluje s gazometrickými údajmi (obr. 2). Porovnanie stomatálnej (prieduchovej) 

vodivosti nám potrvdilo, že prieduchy v kontrolnej pasci sú najviac otvorené, a pri trávení 

koristi sa zatvárajú. (obr. 4). 
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Obr. 3. Porovnanie závislostí ΦPSII (efektívny fotochemický kvantový výťažok PSII) od intenzity žiarenia 

počas trávenia koristi (vľavo) a po stimulácii JA (vpravo), údaje predstavujú štatistické priemery nameraných 
hodnôt (n = 3, priemer ± s.e.) 

 

 

  
Obr. 4. Porovnanie stomatálnej vodivosti pascí v závislosti od intenzity žiarenia počas trávenia koristi 

(vľavo) a po stimulácii JA (vpravo), údaje predstavujú štatistické priemery nameraných hodnôt (n = 3, 
priemer ± s.e.) 

  

Záver  

Naše výsledky ukázali, že akumulácia jasmonátov v pasci po chytení koristi vplýva na 

uhlíkový metabolizmus mäsožravých rastlín podobným spôsobom, ako ich akumulácia 

pri obranných reakciách nemäsožravých rastlín. Inhibícia fotosyntézy jasmonátmi nastáva 

pravdepodobne cez zatváranie prieduchov, nakoľko obsah pigment-proteínových komplexov 

fotosystému II a CO2 viažúceho enzýmu Rubisco ostal nezmenený. Jasmonáty môžu rovnako 

mierne stimulovať respiráciu prostredníctvom aktivácie alternatívnej dráhy respirácie, 

prípadne nárast AOX kompenzuje mierny pokles cytochrómovej dráhy respirácie (COX). 

Aktivácia expresie AOX prostredníctvom JA bola takisto popísaná pri obranných reakciách 

rastlín [11]. 
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Abstract 
Selective inhibition of membrane proteins WecA and MurX from Mycobacterium tuberculosis. 
Several clinically used antituberculosis drugs inhibit bacterial cell wall of the pathogen Mycobacterium 

tuberculosis. WecA and MurX of M. tuberculosis are both essential enzymes involved in cell wall biosynthesis 
and represent attractive and yet underexplored drug targets. Whereas WecA and MurX are both tunicamycin-
sensitive glycosyl transferases, different derivatives of liponucleoside natural products may target WecA and/or 
MurX M. tuberculosis with different efficiencies. Here we report optimization of radiometric enzyme assays for 
monitoring mycobacterial WecA and MurX activities. We used these enzyme assays for evaluation of selectivity 
of two novel nucleoside antibiotics on both mycobacterial WecA and MurX proteins. To examine potential 
toxicity of these compounds, we explored their inhibitory effects on human GlcNAc-P transferase, which 
catalyzes reaction corresponding to WecA in eukaryotes. We also tested and optimized solid-phase extraction 
assay for mycobacterial WecA and MurX activities, which can be applicable in high-throughput screening of this 
group of inhibitors. 

 
Keywords: Mycobacterium tuberculosis; cell wall; WecA; MurX; translocase I; antituberculosis drugs 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tuberkulóza (TB), spôsobená baktériou Mycobacterium tuberculosis, zostáva vo svete 

stále veľkým zdravotným problémom [1]. Šírenie kmeňov tohto patogénu, vyvolávajúcich 

mnohonásobne rezistentnú (MDR-TB) a extenzívne rezistentnú tuberkulózu (XDR-TB), 

zvyšuje globálnu potrebu nových antituberkulotík. Tie by mali spĺňať niekoľko kľúčových 

požiadaviek, vrátane vysokej účinnosti na skrátenie dlhej doby liečby a inhibície nových 

cieľov, pre terapiu MDR-TB a XDR-TB [2]. Mnoho zo súčasne používaných antituberkulotík 

inhibuje enzýmy vo výstavbe mykobakteriálnej bunkovej steny, ktorá predstavuje účinnú 

ochranu tohto patogénu pred vonkajším prostredím. 

Bakteriálna translokáza I (fosfo-N-acetyl-muramoyl-pentapeptid transferáza, v M. 

tuberculosis označovaná ako MurX) je zapojená do biosyntézy peptidoglykánu a je známym 

cieľom pôsobenia viacerých skupín antibiotík. Dve molekuly zo skupiny nukleozidových 

antibiotík, pôvodne označované ako inhibítory MurX (translokázy I) M. tuberculosis (SQ641, 

CPZEN-45), sú v súčasnosti v predklinickej fáze testovania. Nedávno sa však ukázalo, že 

cieľom pôsobenia kaprazamycínového derivátu CPZEN-45 je iný mykobakteriálny proteín, a 

to N-acetyl-glukózamín-1-fosfát transferáza WecA [3]. Tento enzým patrí do rovnakej 

glykozyl transferázovej rodiny proteínov ako MurX, a spolu s translokázou I v súčasnosti 
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predstavujú perspektívne ciele pre vývoj nových antituberkulotík. WecA a MurX M. 

tuberculosis sú membránové proteíny s vysokým počtom transmembránových domén, 

zapojené v biosyntéze dvoch kľúčových štruktúr bunkovej steny M. tuberculosis – 

arabinogalaktánu a peptidoglykánu. Druhým z dvojice translokázových inhibítorov 

v predklinickom testovaní je kapuramycínový derivát SQ641, ktorého mechanizmus 

pôsobenia bol predpokladaný na základe jeho chemickej štruktúry. Zaujímala nás preto jeho 

selektivita voči daným enzýmom, resp. či tento derivát inhibuje výlučne proteín MurX, alebo 

zasahuje aj WecA. Naším cieľom bolo vyvinúť a optimalizovať metódy, ktorými by bolo 

možné paralelne sledovať aktivity mykobakteriálnych proteínov MurX a WecA a tieto 

metódy využiť na identifikáciu cieľa pôsobenia dvoch vybraných inhibítorov zo skupiny 

nukleozidových antibiotík. Nevýhodou molekúl preferenčne zasahujúcich WecA proteín 

môže byť inhibícia ľudskej N-acetylglukózamín-1-fosfát transferázy (GPT) zapojenej do N-

glykozylácie proteínov v eukaryotoch, preto sme sa zamerali tiež na overenie vplyvu 

testovaných látok na túto aktivitu. Naším cieľom bola aj optimalizácia metódy pre vysoko-

účinný skríning inhibítorov týchto mykobakteriálnych enzýmov.  

 

Materiál a metódy 

Rádioaktívna WecA esej bola založená na prenose značeného [14C]GlcNAc-1-P 

z rádioaktívneho substrátu UDP-[14C]GlcNAc na dekaprenylfosfát za tvorby dekaprenyl-P-P-

[14C]GlcNAc (gykolipidu 1, GL 1). Analogickú reakciu katalyzuje MurX s využitím substrátu 

UDP-MurNAc-[14C]pentapeptidu za tvorby produktu dekaprenyl-P-P-MurNAc-

[14C]pentapeptidu (Lipid I). Zdrojom enzýmu WecA, resp. MurX, ako aj nosičového lipidu 

dekaprenylfosfátu, boli membránové frakcie izolované diferenciálnou centrifugáciou 

z avirulentného kmeňa M. tuberculosis H37Ra [4]. Vzniknutý značený lipidový produkt bol 

z reakčnej zmesi extrahovaný organickými rozpúšťadlami a vizualizovaný pomocou TLC 

s následnou autorádiografiou. Enzýmovú aktivitu sme vyjadrili ako konverziu rádioaktívnej 

značky z hydrofilného substrátu do hydrofóbneho produktu v organickej fáze na základe 

kvantifikácie pomocou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie [5]. Pri stanovení inhibičných 

koncentrácií IC50 obsahovali reakčné zmesi inhibítor SQ641, resp. X-J99620886 v 

koncentráciách 0; 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 10; 50; 100 a 200 µM. Hodnoty IC50 boli získané 

pomocou programu GraphPad Prism6. Pre sledovanie aktivity ľudskej GPT aktivity sme 

v analogickej eseji použili substrát UDP-[14C]GlcNAc a ako zdroj enzýmu a dolicholfosfátu 

membránovú frakciu bunkovej línie MOLM-13. Koncentrácia inhibítora v reakčnej zmesi 

bola 100 µg/ml. 

289



Inhibičný efekt vybraných antibiotík na rast M. tuberculosis H37Ra sme sledovali 

pomocou resazurínovej eseje na mikrotitračnej platničke (REMA) [6]. Bunky M. tuberculosis 

H37Ra boli pestované v tekutom médiu 7H9 suplementovanom roztokom albumínu-

dextrózy–katalázy (10% v/v) a Tweenom 80 (0,05% v/v) v prítomnosti testovaných látok 

staticky pri teplote 37°C. Po 5 dňoch inkubácie sa do média pridal resazurín (0,003% v/v) 

a platnička sa ďalej inkubovala 48 hodín.   

Pre rýchly skríning inhibítorov sme testovali a optimalizovali metódu založenú na 

extrakcii vzniknutého produktu pomocou pevnej hydrofóbnej matrice HP20ss popísanú pre 

WecA a translokázu I Escherichia coli [7]. Esej sme uskutočnili v eppendorfových 

skúmavkách a zmes premývali pomocou filtračnej aparatúry (Milipore, Model 1225). 

   

Výsledky a diskusia 

Na základe našej spolupráce nám Dr. Sophie Lagrange z firmy Sanofi (Toulouse, 

Francúzsko) poskytla nukleozidové antibiotikum X-J99620886, štruktúrne podobné 

liposidomycínom/tunikamycínom, ktoré účinne inhibovalo rast M. tuberculosis (Sanofi, 

nepublikované výsledky). Našou úlohou bolo biochemickým prístupom určiť mechanizmus 

jeho pôsobenia. Nakoľko sa jedná o nukleozidové antibiotikum, predpokladali sme, že jeho 

cieľom môže byť transferáza WecA alebo MurX M. tuberculosis. Súčasne sme sa zamerali na 

overenie účinkov inhibítora SQ641 (Sequella) na dané enzýmy, pretože jeho selektivita voči 

WecA a MurX nebola doposiaľ sledovaná, hoci ide o mimoriadne aktívnu molekulu, ktorá sa 

v súčasnosti nachádza v predklinickej fáze vývoja. Prvým krokom bolo overenie inhibičných 

účinkov študovaných látok na modelový organizmus - avirulentný laboratórny kmeň M. 

tuberculosis H37Ra, ktorý sme v našej práci plánovali využiť na prípravu membránových 

frakcií pre enzýmové experimenty. Na sledovanie inhibície rastu M. tuberculosis H37Ra sme 

použili metódu REMA, kde sa v prípade viability buniek modro sfarbený resazurín po pridaní 

do média redukuje na ružový resorufín (obr. 1). Antibiotický efekt sme porovnávali 

s tunikamycínom. Najefektívnejší antibiotický účinok preukázal SQ641, s minimálnou 

inhibičnou koncentráciou (MIC) 0,05 µg/ml. Druhým najúčinnejším inhibítorom 

rastu, porovnateľným s tunikamycínom, bol X-J99620886 s MIC = 0,05-0,1 µg/ml. SQ997, 

prekurzor SQ641 [8], naproti tomu inhiboval rast baktérií najmenej. Výsledky 

zodpovedali meraniu OD590 v rastovom médiu s inhibítormi na platni inkubovanej paralelne 

pri 37°C.  
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Obr. 1. Rast M. tuberculosis v prítomnosti SQ641, SQ997, X-J99620886 a tunikamycínu. Antibiotický efekt 
študovaných látok v 96-jamkovej platni metódou REMA. Platnička bola inkubovaná staticky pri teplote 37°C po 

dobu 7 dní. 
 

Vzhľadom k vysokej inhibičnej účinnosti študovaných zlúčenín na rast vybraného 

modelového organizmu sme usúdili, že avirulentný laboratórny kmeň M. tuberculosis H37Ra 

je vhodný pre plánované experimenty. To podčiarkuje aj skutočnosť, že proteíny WecA aj 

MurX M. tuberculosis H37Ra zdieľajú vysokú identitu s homológmi virulentného kmeňa M. 

tuberculosis H37Rv (99,8% identita WecA, 100% identita MurX; Geneious software 

alignment). Na identifikáciu cieľa pôsobenia látok X-J99620886 a SQ641 sme využili 

rádiometrické metódy. Paralelným meraním aktivít WecA a MurX sme zistili, že študované 

látky pôsobia inhibične na aktivitu proteínov WecA a MurX, a to rôznou selektivitou. Zatiaľ 

čo SQ641 preferenčne inhibuje MurX M. tuberculosis, X-J99620886 naopak efektívne 

inhibuje WecA aj MurX M. tuberculosis (obr. 2).  

 
Obr. 2. Vyplyv testovaných inhibítorov na enzýmovú aktivitu WecA a MurX M. tuberculosis. Reakčná 
zmes obsahovala inhibítor vo výslednej koncentrácii 200 µM. TLC platňa bola vyvíjaná v zmesi organických 

rozpúšťadiel 2-propanol:NH4OH:H2O (6:3:1) a vizualizovaná autorádiografiou. 
 

Na presnejšiu analýzu inhibičných účinkov sme stanovili hodnoty IC50 pre jednotlivé 

inhibítory a enzýmy. Zistili sme, že X-99620886 inhibuje enzým WecA s inhibičnou 
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koncentráciou IC50 = 0,0143 µM a MurX s IC50 = 13,32 µM; molekula SQ641, inhibuje 

WecA s IC50 = 136 µM a MurX s IC50 = 0,165 µM (obr. 3), čo poukazuje na rozdielnu 

selektivitu študovaných inhibítorov voči WecA a MurX. Nízke hodnoty IC50 týchto látok však 

podporujú možnosť ich pôsobenia na obidva mykobakteriálne enzýmy súčasne. 
 

 
Obr. 3. Stanovenie inhibičných koncentrácií IC50 inhibítorov X-J99620886 a SQ641 pre WecA a MurX M. 

tuberculosis. Selektivita SQ641 resp. X-J99620886 voči proteínom WecA a MurX M. tuberculosis bola 
skúmaná v závislosti od koncentrácie danej látky. Na výpočet IC50 bola použitá nelineárna regresná analýza 

(GraphPad Prism 6). A. Selektivita X-J99620886 a jeho IC50 pre WecA a MurX M. tuberculosis; B. Selektivita 
SQ641 a jeho IC50 pre WecA a MurX M. tuberculosis.  

 

Do rovnakej rodiny proteínov (polyprenyl-P-N-acetylhexózamín-1-P transferáz) ako 

mykobakteriálne transferázy WecA a MurX patrí aj eukaryotická N-acetylglukózamín-1-

fosfát transferáza (GPT) katalyzujúca prenos GlcNAc-P na dolichol-P pri N-glykozylácii 

proteínov [9]. Je preto nevyhnutné, aby dané inhibítory pôsobili selektívne na bakteriálne 

enzýmy bez inhibície GPT. Uskutočnili sme preto analogickú esej s membránovou frakciou 

izolovanou z ľudskej bunkovej línie MOLM-13. Zatiaľ čo SQ641 a SQ997 výrazne 

neinhibovali GPT, látka X-J99620886 spôsobila viac ako 50%-ný pokles aktivity. 

Cytotoxický účinok tejto látky sa potvrdil aj v testoch na myšiach (Sanofi, nepublikované 

výsledky). Mechanizmus pôsobenia látky X-J99620886 je teda podobný pôsobeniu 

tunikamycínu, ktorý sa v klinickej praxi nepoužíva. SQ641 a SQ997 cytotoxické účinky 

nevykazujú [10], čo je v súlade s výsledkami našich experimentov. Uvedená esej predstavuje 

rýchly a nenáročný spôsob na predbežnú predikciu cytotoxicity nukleozidových antibiotík. 

Ďalej sme sa zamerali na optimalizáciu esejí, ktoré by umožňovali paralelné testovanie 

väčšieho počtu inhibítorov. Vybrali sme si metódu popísanú pre WecA a translokázu I E. coli 

[7]. V tejto eseji sa vznikajúci rádioaktívne značený produkt dekaprenyl-P-P-GlcNAc (GL1), 

resp. dekaprenyl-P-P-MurNAc-pentapeptid (Lipid I) viažu na hydrofóbnu matricu HP20ss 

a hydrofilný substrát sa z reakčnej zmesi premyje vodou na filtračnom zariadení. Po 

optimalizácii podmienok sme aktivitu WecA a MurX stanovili scintilačnou spektrometriou. 
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Pozorovali sme inhibíciu enzýmu WecA po pridaní látky X-J99620886 do reakčnej zmesi, 

a inhibíciu aktivity MurX po pridaní látky SQ641. Podarilo sa nám tak nastaviť podmienky 

pre monitorovanie aktivity mykobakteriálnych proteínov WecA a MurX. Výhodou tejto 

metódy je, že môže byť aplikovateľná na vysoko-účinný skríning (HTS) inhibítorov.  

  

Záver 

Vypracovali sme metodiky na paralelné testovanie aktivít WecA a MurX M. 

tuberculosis. Zistili sme, že nukleozidové antibiotikum SQ641 zasahuje proteíny WecA 

a MurX M. tuberculosis súčasne, ale preferenčne inhibuje MurX M. tuberculosis. Aktivita 

proteínu WecA je zase preferenčne inhibovaná X-J99620886. Táto látka však inhibovala aj 

aktivitu ľudskej GPT, čo vylučuje jej využitie v klinickej praxi. Predložená práca je 

príspevkom k úsiliu identifikovať nové antituberkulotiká, pričom uvedené metódy môžu 

slúžiť na hľadanie inhibítorov s duálnou inhibičnou aktivitou. Molekula inhibujúca súčasne 

WecA a MurX M. tuberculosis, môže predstavovať efektívnu zbraň proti tomuto patogénu. 
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Abstract 
Molecular genetics of tetrahydrobiopterin deficiency 
Tetrahydrobiopterin (BH4) deficiency is rare and grave inherited disease. BH4 acts as a cofactor of many 

essential enzymes like phenylalaninehydroxylase (PAH) as well as Tyr and Trp hydroxylases and 3 isoforms of 
NO synthase thus helping synthesize monoamine neurotransmiters. Mutations in genes responsible for the 
biosynthesis and regeneration of BH4 can cause severel physical and neurological disability. This study is 
focused on BH4 deficiency presenting by hyperphenylalaninemia (HPA), due to elevated level of Phe in the 
blood of our patients. Even after a complete analysis of PAH gene, and his promoter region, it is shown as an 
unknown genotype. All genes sequenced for BH4 (PTS, GCH1, QDPR, PCBD1) were found to be negative for 
significant mutations in these areas. Optimized methodology has been conducted and is available for future 
research and diagnostic. We recommend implemention of screening BH4 deficiency and differential diagnosis to 
other diseases manifested by elevated levels of Phe (HPA, PKU) to a national screening program in Slovakia, as 
it hasn't been implemented yet. 

 

Keywords: phenylalanine; BH4 deficiency; HPA; tetrahydrobiopterin, mutations, molecular diagnostics 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tetrahydrobiopterínová deficiencia je veľmi ojedinelé a závažné dedičné ochorenie. 

Predstavuje vzácnu formu hyperfenylalaninémie (HPA), ktorá vzniká ako dôsledok 

akumulácie Phe v telových tekutinách. Vo väčšine prípadov je HPA spôsobená mutáciami 

v géne PAH, ale jej vzácne formy sú spôsobené mutáciami v génoch kódujúcich syntézu alebo 

regeneráciu tetrahydrobiopterínu (BH4) [1]. Ten plní funkciu kofaktora, ktorý je esenciálny 

pre optimálnu funkciu rady dôležitých enzýmov ako je PAH (fenylalanínhydroxyláza) enzým, 

ktorý katalyzuje esenciálnu premenu fenylalanínu na tyrozín; ďalej tyrozínhydroxylázu 

a tryptofánhydroxylázu, ktoré slúžia na biosyntézu katecholamínov a serotonínov, čo sú 

monoamínové neurotransmitery [2]. 

Ako heterogénne ochorenie sa prejavuje rôznymi prejavmi, ktoré záležia na type 

mutácií v jednotlivých génoch, spojených s prejavom alebo absenciou HPA. Prezencia HPA 

u týchto pacientov sa prejavuje ako zvýšenie hladiny Phe a jeho metabolitov až na toxickú 

úroveň a nakoľko sú BH4 deficientní, majú poškodenú biosyntézu neurotransmiterov a 

abnormálnu hladinu pterínov, čím sa narušuje normálna funkcia mozgu a nervovej sústavy, 

ako je mentálne postihnutie, kŕče, narušenie rovnováhy a držania tela, ospalosť, podráždenosť, 
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abnormálne pohyby, opakujúca sa hypertermia bez infekcií, hypersalivácia, ťažkostí pri 

prehĺtaní. Dedičnosť je v tomto prípade autozomálne recesívna. U nich nestačí obmedzenie 

stravy, obsahujúcej Phe ako pri samotnej HPA, či PKU [3]. Terapia BH4 deficiencie 

pozostáva zo samotného doplnenia BH4 alebo zmenou stravovacích návykov na úpravu 

koncentrácie Phe v krvi a zo substitučnej terapie pomocou neurotransmiterových prekurzorov 

(napr. L-DOPA, 5-HTP, atď). Aby pri tomto type ochorení nedošlo k trvalým poškodeniam 

organizmu pacienta, je najdôležitejšia skorá a správna liečba. 

Najvýznamnejšia je problematika diferenciačnej diagnostiky, ktorá spoľahlivo dokáže 

rozoznať medzi týmito podobnými ochoreniami prejavujúcimi sa vysokými hladinami Phe. 

Na potvrdenie tejto diagnózy je esenciálne stanoviť pteríny v krvnej škvrne alebo moči, ako aj 

meranie aktivity dihydropteridín reduktázy (DHPR) [4]. V tomto smere je dôležitá aj DNA 

diagnostika, ktorá by ľahko umožnila definitívne potvrdenie BH4 deficiencie. Diferenciačná 

diagnostika nie je zaradená v slovenskom skríningovom programe, teda nedochádza 

k správnemu určeniu diagnózy, čo môže ohroziť zdravotný stav pacienta. Určenie správnej 

diagnózy a liečby by sa malo vykonať čo najskôr od narodenia jedinca. 

Cieľom našej práce je zanalyzovať vzorky pacientov, u ktorých bola nameraná zvýšená 

hladina Phe v krvi a nenašla sa u nich kauzálna mutácia v PAH géne, ani v jeho promótorovej 

oblasti. Preskúmať všetky exóny génov pre syntézu a regeneráciu kofaktora BH4 a tým 

identifikovať známe aj nové mutácie. Ďalej zoptimalizovať metodiku pre ďalší výskum v tejto 

problematike a v prípade pozitívneho nálezu zavedenie skríningu a diferenciačnej diagnostiky 

na Slovensku, ktorej ako jednej z krajín Európskej únií, to doposiaľ nie je uskutočnené.  

 

Materiál a metódy 

Vzorky 

Analyzovali sme vzorky 4 pacientov s hodnotami Phe zodpovedajúce rôznym formám 

HPA. Od miernej hyperfenylalaninémie (MHP), kde hodnota Phe v krvi nepresahuje 600 

μmol/l, až po klasickú fenylketonúriu (cPKU), s hladinou Phe v krvi nad 1200 μmol/l [5]. U 

týchto pacientov v predošlých prácach nebola potvrdená žiadna kauzálna mutácia v PAH géne 

ani v jeho promótore, napriek komplexnej molekulárnej analýze [6]. Preto sme tieto vzorky 

podrobili sekvenovaniu oblastí génov kódujúcich syntézu a regeneráciu kofaktora BH4 

spôsobujúcu HPA, nakoľko bolo u nich preukázané zvýšené množstvo Phe v krvi. 

Izolácia0DNA zo vzoriek periférnej krvi pacientov prebiehala prostredníctvom 

komerčne dostupného kitu0Gentra Puregene Blood Kit (QIAGEN) podľa protokolu výrobcu. 
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Vyizolovaná0DNA bola nariedená na koncentráciu 20ng/µl a verifikovaná pomocou 

spektrofotometra0NanoDrop. Vzorky boli uskladnené0pri teplote0-20°C. 

Amplifikácia PCR 

Pomocou programu Primer3 sme navrhli oligonukleotidové primery pre dané gény 

kofaktora BH4 a to PTS gén (6 exónov), gén GCH1 (6 exónov), QDPR gén (7 exónov) 

a PCBD1 (4 exóny). Lyofylizované primery sme rozpustili v ultračistej vode a nariedili na 

koncentráciu 10 μmol/l. Anelačnú teplotu primerov sme optimalizovali pomocou teplotného 

gradientu PCR reakcie. Ako pufor sme skúšali 10xBuffer BioThern+1,5 MgCl2 s Taq DNA 

polymerázou, pripravenou na našom pracovisku alebo BioThermTM Taq DNA Polymerase. 

Pre tvorbu špecifickejších produktov sme v niektorých reakciách využili DMSO 

(dimetylsulfoxid). Pre exóny, ktoré ani po viacerých pokusoch neboli dostatočne špecificky 

nasyntetizované, sme používali FIREPol® 10x Buffer Reaction free s polymerázou FIREPol® 

DNA Polymerase. 

Reakcia PCR sa uskutočnila v cykléri XP cycler (Bioer Technology) s optimali-

zovanými koncentráciami0komponentov PCR reakcie. Prvotná polymerizácia prebiehala pri 

95 °C 3 minúty, následne 94°C 30 sekúnd, anelačná teplota (podľa Tab. 1.) 30 sekúnd 

a polymerizácia 72°C 30 sekúnd v 35 cykloch. Záverečná polymerizácia 72°C sa uskutočnila 

počas 10 minút a záverečné chladenie na 4°C 5 minút. Úspešnosť PCR reakcie sme verifiko-

vali elektroforézou v 1.5% agarózovom géli s následnou vizualizáciou UV-transilumináciou. 

Sekvenovanie 

Na precipitáciu PCR produktov sme použili 10 μl PEG s rovnakým množstvom nášho 

PCR produktu. U jednej vzorky sme používali na purifikáciu ExoSAP-IT® PCR Product 

Cleanup podľa protokolu výrobcu, nakoľko u nej ťažšie prebiehala samotná PCR reakcia 

(slabé výťažky). Po sekvenačnej PCR a jej purifikácií, boli vzorky vhodné na sekvenovanie 

Sangerovou metódou na prístroji ABI 3100- Avant Genetic Analyser s využitím súpravy Big 

Dye Terminator v 3.1 Cycle Seguencing Kit (Applied Biosystems). Získané sekvencie 

sme0analyzovali pomocou softvérov Sequencing analysis 5.1 (Life Sciences/Applied 

Biosystems, USA) a Chromas Pro 1.5 a sekvencie sme porovnali s referenčnou sekvenciou 

získanou z databázy Ensembl. 

 

Výsledky a diskusia 

Vhodné podmienky na amplifikáciu PCR sme dosiahli pomocou optimalizácie reakcie, 

v prípade amplikónov PTS exón 4, PTS exón 5, GCH1 exón 2, GCH1 exón 3, QDPR exón 2, 
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QDPR exón 3 použitím 10xBuffer BioThern+1,5 MgCl2 s BioThermTM Taq DNA 

Polymerase. Amplikóny, u ktorých vhodné podmienky nastali po pridaní inej polymerázy 

(Taq DNA polymerázy, pripravenej na našom pracovisku), sú PCBD1 ex 1, PCBD1 ex 4 a 

GCH1 ex 5. Pri viacerých amplikónov: pri PTS exón 1, exón 2, exón 3 a exón 6; GCH1 exón 

1 a exón 4; QDPR exón 1, exón 5, exón 6, exón 7 sme museli použiť DMSO. Avšak 

amplikóny PCBD1 exón 1, PCBD1 exón 4, GCH1 exón 5 si vyžadovali opakovanú 

optimalizáciu, kvôli amplifikácii nešpecifických produktov, preto sme u nich použili 

FIREPol® DNA Polymerázu s jej špecifickým pufrom.  

So správne určenou anelačnou teplotou PCR reakcie (Obr.1.) hybridizovali primery 

k cieľovým sekvenciám, čím sa účinne naamplifikovali špecifické produkty jednotlivých 

amplikónov u všetkých vzoriek, ktoré sme aplikovali na následné sekvenovanie. 

 
Tab. 1. Názov, forward a reverse sekvencie, veľkosť a anelačná teplota skúmaných primerov - Forward    

a Reverse primery pre PCR amplifikáciu génov PTS, GCH1, QDPR a PCBD1, ich koncentrácie, veľkosť 
amplikónov a anelačná teplota. Oligonukleotidové primery (Forward a Reverse) sú orientované v smere 5´-3´. 

 

Názov aplikónu Forward Reverse Veľkosť amplikónu 
(bp)

Anelačná 
teplota (°C)

PTS ex 1 agcggagacgcacttccta gccgctgtacctgtgtgc 229 56
PTS ex 2 gagaagggggtttgaatgtg  gcattcacactgtgtccgtaa 246 56
PTS ex 3 tgcttggatgttgatctgttg cacagaatccaccacactgg 160 56
PTS ex 4 gccagccgtttaatatggag agggggccaccaaatattac 178 56
PTS ex 5 ggcataagtggaacaatttgg caatccacataaggcaagatacag 178 56
PTS ex 6 tgaaattttattgtttgcattttga gaaactgggctttgtgcaat 215 52

GCH1 ex 1 gcgtaccttcctcaggtgact gccaaaagtgaggcaactcc 567 55
GCH1 ex 2 ggacatgttactaaagcaagcct tgggaaacaacaaagagaacct 168 55
GCH1 ex 3 ggcactgtattttcactcagct cagcagatgagggcaggt 163 55
GCH1 ex 4 gcccacttgcttcaacaatgtcc ctgggtgacagagcaagactctg 229 55
GCH1 ex 5 tcaaactgagctccttatcaca tcatatcagttgtgtggcatca 225 55
GCH1 ex 6 gcagctgtctactcctttaaaca agaccggacagacagacaat 241 55
QDPR ex 1 ctcgtaaaacacccgctctc ccccaccttcctctagactg 336 57
QDPR ex 2 ggccaactcccctcatttct atacagccagtggtcacctc 244 55
QDPR ex 3 tccgtaaagatgctagcctgt cccaatccttgtcagctgga 230 55
QDPR ex 4 gaatgctgagcccacatgtt ccagcaagcaaggtaagcaa 226 55
QDPR ex 5 catgtccttgctgtcccc gctacagtcagacaaacggt 246 57
QDPR ex 6 atgtttgcgttttcctggcc accacagcaggcagagaata 237 61
QDPR ex 7 caccccacaagccgtcac ccccagattttgacatgtcca 236 55
PCBD ex 1 tggctggggacgttaatcat cctctcagggcttcagcttc 311 60

PCBD ex 2-3 aagcagccagtggaagctaa aggcacacagcatcactcac 899 60
PCBD ex 4 agagacagcaaaggggagatgt ggagtggtgggagggtaagg 378 60  

 

Vyhľadávali sme varianty DNA v daných oblastiach. Porovnaním s referenčnou 

vzorkou sme nasledovne zistili, že v našich vzorkách od 4 pacientov nedošlo ku kauzálnym 

mutáciám v exónov génoch PTS, GCH1, QDPR a PCBD1, ktoré by mohli zapríčiniť BH4 

deficiencie s prezenciou HPA.  

Vo vzorkách pacientov sme objavili viaceré intronické varianty, ktoré sme vyhľadali v 
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databáze Ensembl. V géne QDPR v exóne 7 vo vzorkách 151/08 a 250/08 sme identifikovali 

UTR (neprekladaná oblasť) variant NM_000320.2:c.*220_*221delTGinsCA (rs386672163) 

a u pacienta 35/07 iný UTR variant NM_000320.2:c.*622T>C (rs10604). V poslednom géne 

PCBD1 v exóne 4 sa u pacientov 151/08, 250/08 a 35/07 našiel UTR variant 

NM_000281.3:c.*36G>A (rs9712). Podľa databázy Ensembl, nemá ani jeden variant 

signifikantný klinický význam.  

Niektoré intrónové varianty, ktoré sa nenašli v tejto databáze sme ďalej analyzovali 

v softvéri HSF 2.4.1. (Human Splicing Finder) a na overenie aj v databáze TassDB (Tandem 

Splice Site DataBase), v ktorých sme zisťovali ich dopad na zostrih a na tvorbu/zmenu 

intrónových ESE a ESS miest. Výsledky z databázy HSF (Obrázky 1.- 5.) nám jasne ukazujú, 

že dané varianty, nemajú preukázateľný vplyv na zostrih, a tým ani na vznik BH4 deficiencií 

u týchto pacientov. Skúmaní pacienti môžu mať mutácie v dodnes neskúmaných častiach 

PAH génu ako sú hlboké intronické oblasti alebo polyA sekvencie. 
 

 
 

Obr. 1. Intronový variant v géne PTS ex 4 vo vzorke 151/08. Výsledok z databázy HSF 2.4.1. 
 
 

 
 

Obr.2. Intronový variant v géne PTS ex 4 vo vzorke 35/07. Výsledok z databázy HSF 2.4.1. 
 

 

 
 

Obr.3. Intronový variant v géne GCH1 ex 2 vo vzorke 151/08. Výsledok z databázy HSF 2.4.1. 
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Obr.4. Intronový variant v géne QDPR ex 1 vo vzorke 35/07. Výsledok z databázy HSF 2.4.1. 
 

 
 

Obr.5. Intronový variant v géne QDPR ex 1 vo vzorke 151/08. Výsledok z databázy HSF 2.4.1. 
 

Vzorom tejto práce boli štúdie z iných krajín Európy, ako napríklad zo Srbska [7], kde 

mali rovnaký cieľ ako my, teda potvrdenie diagnózy BH4 deficiencie u pacientov s nejasným 

genotypom a následne zavedenie skríningu a diferenciálnej diagnostiky, ktoré vyšli pozitívne, 

hlavne na deficienciu génu PTS. Bohužiaľ sa u nás táto teória nepotvrdila, čím následne 

nemohlo dôjsť k implementácií do diagnostickej a klinickej praxe, čo bolo našou prioritou. 

 

Záver 

V slovenskej populácií nebola doposiaľ uskutočnená žiadna takáto štúdia zaoberajúca 

sa BH4 deficienciami a nutnosťou jej diagnostiky. V  práci sme síce našu domnienku o 

prítomnosť BH4 deficiencií u vybraných pacientov nepotvrdili, ale zoptimalizovali sme 

metodiku pre budúci výskum v tejto problematike. Naďalej však doporučujeme zaradenie 

diferenciálnej diagnostiky a skríningu do národného skríningového programu na Slovensku, 

ako to je i v iných krajinách Európskej únie, a tým predchádzať fyzickým a mentálnym 

postihnutiam jedincov, prejavujúcich sa u tohto ochorenia. 
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Abstract 
Characterization of NS1 deletion mutants and influence of hypoxia on influenza virus replication.  
Influenza A virus is responsible for respiratory illnesses with symptoms varying from mild to severe. 

Important factor of virulence of the Influenza A virus is non-structural protein NS1, which interacts with wide 
range of viral and cellular factors to antagonize host antiviral defenses and promote viral replication. Reverse 
genetics allowed us to prepare NS1 deletion mutants of the Influenza A virus with oncolytic potential. NS1 
deletion mutants were attenuated in Vero, MDCK, SHP-77 and A549 cell lines. The most attenuated was NS1 80 
mutant. Hypoxia had a negative effect on influenza virus replication. Surprisingly, 2 % hypoxia was less harmful 
to virus replication then 1% hypoxia.  
 

Keywords: Influenza  A virus; hypoxia; NS1 protein; SHP-77  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírus chrípky typu A je významný ľudský a zvierací patogén. U ľudí spôsobuje 

infekcie respiračného traktu s miernymi symptómami až vážnymi komplikáciami, ktoré môžu 

končiť smrťou. Vírus chrípky typu A patrí do čeľade Orthomyxoviridae. Genóm vírusu tvorí 8 

segmentov jednovláknovej RNA s negatívnou polaritou, ktoré kódujú 16 proteínov [1].  

Neštruktúrny proteín NS1 plní počas infekcie vírusom chrípky viaceré regulačné 

funkcie. Zo štruktúrneho a funkčného hľadiska sa dá rozdeliť na N-koncovú RNA väzobnú 

doménu (1-73 aminokyselín), linker (74-88), efektorovú doménu (89-202) a C-koncovú 

doménu. Počas infekcie interaguje NS1 s mnohými vírusovými a bunkovými faktormi, čo 

vedie k inhibícii produkcie interferónov (IFN) a obmedzeniu antivírusového účinku proteínov 

indukovaných IFN (proteín kináza R a 2'-5' –oligoadenylát sytetáza) [2,3].  

Reverznou genetikou sme pripravili vírusy chrípky s deléciou v NS1 ORF, ktoré boli 

schopné replikácie v nádorových bunkách exprimujúcich okogénny proteín Ras [4,5,6].  

Našim cieľom bolo charakterizovať a porovnať replikáciu pripravených delečných 

vírusov na rôznych bunkových líniách. Testovali sme štyri stabilné bunkové línie medzi 
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ktorými boli dve derivované z karcinómov (A549 a SHP-77). Keďže v nádoroch často 

dochádza k tvorbe hypoxického prostredia, sledovali sme vplyv hypoxických podmienok na 

replikáciu vírusu chrípky v nádorových bunkách SHP-77. 

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie 

MDCK – epitelová bunková línia izolovaná z obličiek psa 

Vero – epitelová  bunková línia izolovaná z obličiek opice Cercopithecus aethiops 

A549 – bunková línia derivovaná z ľudského pľúcneho karcinómu 

SHP-77 – epitelová bunková línia získaná z ľudského pľúcneho karcinómu 

Bunkové línie MDCK, Vero a A549 boli kultivované v médiu DMEM s pridaným 10% FBS. 

Bunková línia SHP-77 bola kultivovaná v médiu RPMI s pridaným 20% FBS 

Vírusy 

Delečné vírusy chrípky: NS1 80 – kóduje iba RNA viažucu doménu, NS1 99 – kóduje RNA 

viažucu doménu a linker, NS1 124 – kóduje RNA viažucu doménu, linker a časť efektorovej 

domény  

Kontrolný vírus bol pripravený z plazmidov na reverznú genetiku 

Vírusy boli množené na bunkovej línii Vero 

Replikácia  NS1 delečných vírusov v rôznych bunkových líniách 

Bunkové línie MDCK, Vero, A549 a SHP-77 sme nainfikovali delečnými vírusmi NS1 80, 

NS1 99, NS1 124 a kontrolným vírusom s rovnakým infekčným titrom. V časových 

intervaloch 24, 48, 72 a 96 hod. po infekcii sme bunky zoškrabali a následne použili na 

infikovanie Vero buniek kultivovaných na 96 jamkových platničkách. Titer vírusu vo 

vzorkách sme stanovili metódou ELISA. 

Replikácia kontrolného vírusu v hypoxických podmienkach 

Bunky SHP-77 a Vero spasážované na malé Petriho misky sme infikovali vírusom chrípky 

(1:300). Polovicu misiek sme kultivovali v 1 alebo 2% hypoxii a zvyšné misky boli 

kultivované ako obyčajne, pri 37°C a 7% CO2 v normoxii. V časových intervaloch 24, 48 a 72 

hod. po infekcii sme bunky zoškrabali. Titer vírusu v supernatante sme stanovili metódou 

plakovej titrácie na Vero bunkách. 

 

Výsledky a diskusia 

Sledovali sme schopnosť NS1 delečných mutantov vírusu chrípky replikovať sa 
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v rôznych bunkových líniách. Bunkové línie MDCK, Vero, A549 a SHP-77 sme infikovali 

vírusmi NS1 80, NS1 99, NS1 124 a kontrolným vírusom a v časových intervaloch 24, 48, 72 

a 96 hod. po infekcii sme ich zoškrabali. Titer vírusu sme následne stanovili metódou ELISA. 

Z testovaných bunkových línií bola línia Vero najvhodnejšia pre množenie NS1 

delečných vírusov chrípky. Napriek tomu boli delečné vírusy atenuované. Titer vírusu NS1 80 

bol približne 10-krát nižší ako titer kontrolného vírusu (Obr.1).  

 
Obr.1  Titer NS1 delečných vírusov chrípky množených v bunkách Vero. Titer kontrolného vírusu a 

delečných vírusov NS1 80, NS1 99 a NS1 124 množených v bunkách Vero v časových intervaloch 24, 48, 72 
a 96 hod. po infekcii . 

 

Pri replikácii delečných vírusov v bunkovej línii MDCK dosiahli všetky vírusy nižšie 

infekčné titre než vo Vero bunkách (Obr.2).  

 
Obr.2  Titer NS1 delečných vírusov chrípky množených v bunkách MDCK. Titer kontrolného vírusu a 

delečných vírusov NS1 80, NS1 99 a NS1 124 množených v bunkách MDCK v časových intervaloch 24, 48, 72 
a 96 hod. po infekcii 

 

Atenuácia delečných vírusov sa prejavovala hlavne 24 hod. po infekcii, kde sme 

zaznamenali až 1000 násobne nižší titer vírusu NS1 80 oproti kontrole.  
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Bunkové línie derivované z ľudských karcinómov sa ukázali menej permisívne pre 

množenie vírusov chrípky. Zo sledovaných delečných vírusov bol najviac atenuovaný vírus 

NS1 80, ktorý exprimuje najkratšiu formu proteínu NS1 (Obr.3 a Obr.4). 

 

Obr.3  Titer NS1 delečných vírusov chrípky množených v bunkách A549. Titer kontrolného vírusu a 
delečných vírusov NS1 80, NS1 99 a NS1 124 množených v bunkách A549 v časových intervaloch 24, 48, 72 

a 96 hod. po infekcii . 
 
 

 
Obr.4  Titer NS1 delečných vírusov chrípky množených v bunkách SHP-77. Titer kontrolného vírusu a 

delečných vírusov NS1 80, NS1 99 a NS1 124 množených v bunkách SHP-77 v časových intervaloch 24, 48, 72 
a 96 hod. po infekcii . 

 

V ďalšom experimente sme sledovali schopnosť vírusu chrípky replikovať sa 

v hypoxických podmienkach v dvoch bunkových líniách: Vero a SHP-77. 

V hypoxickom prostredí ( 1%) sa vírus chrípky množil do rovnakého infekčného titra 

24 -72 hod. po infekcii. V hypoxických podmienkach bol titer vírusu signifikantne nižší 

a v SHP-77 bunkách sme po 48 hod. nedetegovali žiaden infekčný vírus napriek tomu, že 

bunky neboli degradované a uvoľnené z povrchu Petriho misky (Obr. 5) 
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Obr. 5 Titer vírusu chrípky v bunkách SHP-77 a Vero. Titer vírusu chrípky v bunkách SHP-77 a Vero 
kultivovaných v normoxii a 1% hypoxii v časových intervaloch 24, 48, 72 hod. po infekcii . 

 

Podobne aj kultivácia vírusu v 2% hypoxii mala negatívny vplyv na jeho replikáciu, 

ale na rozdiel od 1% hypoxie sa vírus v 2% hypoxii množil v SHP-77 bunkách aj po 72 hod. 

Podobne aj vo Vero bunkách sa vírus chrípky v 2% hypoxii množil oveľa lepšie. Po 72 hod. 

sme nedetegovali žiaden vírus namnožený vo Vero bunkách, čo bolo pravdepodobne 

spôsobené tým, že bunky boli degradované a uvoľnené z povrchu Petriho misiek.  

 

 
 

Obr. 6 Titer vírusu chrípky v bunkách SHP-77 a Vero. Titer vírusu chrípky v bunkách SHP-77 a Vero 
kultivovaných v normoxii a 2% hypoxii v časových intervaloch 24, 48, 72 hod. po infekcii . 

 

Záver 

Pre množenie NS1 delečných vírusov chrípky je najvhodnejšia bunková línia Vero. 

Z testovaných bunkových línií je na množenie delečných vírusov najmenej vhodná línia A549. 

Spomedzi použitých vírusov bol najviac atenuovaný delečný vírus NS1 80. Hypoxické 

prostredie malo negatívny vplyv na replikáciu vírusu, ktorý sme výraznejšie pozorovali pri 1% 

hypoxii než pri 2% hypoxii. 
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Abstract 
Galactoglucomannan oligosaccharides and their effect in monocots 
Plant cell walls are composed of polysaccharides which are sources of biologically active molecules - 

oligosacharides involved in regulation of plant growth and development. One type of such molecules are 
galactoglucomannan oligosacharides (GGMOs). They accomplish an important role in elongation growth, 
morphogenic and regeneration processes, as well as in defence reactions. However, the participation of GGMOs 
in monocot plants growth has not been studied yet. The aim of this study was to determine the effect of GGMOs 
in various concentrations (10-10 to 10-7 M) on shoot and primary root elongation, and on induction and elongation 
of lateral roots. After 7 days of cultivation it was ascertained that GGMOs stimulated shoot and primary root 
elongation, as well as induction and elongation of lateral roots. Their effect was dependent on the concentration 
applied. Results obtained will be the basis for our further studies aimed on the GGMOs effect in monocots under 
abiotic stress. 
 
Keywords: elongation; galaktoglukomannan oligosacharides; primary and lateral roots; shoot. 

 

Úvod 

Rastlinná bunková stena je zložitá štruktúra na povrchu buniek, ktorá má okrem iných 

funkcií aj veľmi dôležitú funkciu v bunkovej signalizácii. Biologicky aktívne oligosacharidy 

majú schopnosť regulovať rast a vývin rastlín a ich zdrojom sú bunkové steny baktérií, húb 

a rastlín [1]. Medzi tieto biologicky aktívne oligosacharidy zaraďujeme aj 

galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs). 

GGMOs sa získavajú z galaktoglukomanánu, ktorý patrí k štruktúrnym zložkám 

primárnej aj sekundárnej bunkovej steny vyšších rastlín [2]. Galaktoglukomanán pozostáva 

z hlavného reťazca tvoreného z nepravidelne sa striedajúcich manózových a glukózových 

jednotiek viazaných β-(1 → 4) glykozidickou väzbou a z bočných reťazcov tvorených 

galaktózovými jednotkami viazanými α-(1 → 6) glykozidickou väzbou na manózové aj 

glukózové jednotky, s miernou preferenciou pre manózové jednotky. Parciálnou kyslou 

hydrolýzou galaktoglukomanánu možno získať zmes oligosacharidov, ktorá sa vyznačuje 

biologickou aktivitou v rastlinách [3].   

Významnú úlohu zohrávajú GGMOs v predlžovacom raste [4], morfogenetických a 

regeneračných procesoch [5], ako aj v obranných reakciách rastlinných buniek [6, 7]. GGMOs 
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majú stimulačný alebo inhibičný efekt v predlžovacom raste závisiaci od ich koncentrácie, 

načasovania ich pôsobenia, rastlinného druhu, ako aj časti rastliny (nadzemnú časť alebo 

koreň)  [4, 8]. Doteraz sa skúmal biologický účinok GGMOs hlavne na dvojklíčnolistových 

rastlinách. Cieľom nášho príspevku je zistiť vplyv GGMOs na rast rastlín kukurice siatej (Zea 

mays L.), ako zástupcu jednoklíčnolistových rastlín. Zamerali sme sa na predlžovací rast 

primárneho koreňa, indukciu a predlžovanie laterálnych koreňov, predlžovanie nadzemnej 

časti a zmeny vo veľkosti plochy listov. 

 

Materiál a metódy 

 Semená kukurice siatej (Zea mays L., hybrid Novania) sme dekontaminovali v 10% 

roztoku saponátu (Jar) a v 10% roztoku chlórnanu sodného (Savo), premyli a nechali 

imbibovať 3 hodiny v tme pri 25 ºC. Potom sme semená vysiali na perlit 

navlhčený destilovanou vodou a nechali sme ich 3 dni klíčiť. Na tretí deň sme klíčne rastliny, 

ktorým sme zmerali dĺžku koreňa a epikotylu, preniesli do nádob s Hoaglandovým živným 

roztokom [9], do ktorých sme pridali GGMOs v rôznych koncentráciách 10-10, 10-9, 10-8 a 10-7 

M, pH každého variantu sme upravili na hodnotu 6,2. Kontrola obsahovala len Hoaglandov 

živný roztok. Rastliny sme kultivovali v rastovej komore pri teplote 25/20 ºC, fotoperióde 16 

h svetlo/8 h tma, pri intenzite svetla 130–140 µmol m-2 s-1 a 70% vlhkosti vzduchu. 

Po týždni kultivácie sme merali celkovú dĺžku koreňa a dĺžku jeho rozkonárenej časti. 

Stanovovali sme počet a dĺžku laterálnych koreňov. Okrem celkovej dĺžky nadzemnej časti 

sme merali dĺžku a šírku 1. a 2. listu a vypočítali sme veľkosť listovej plochy [10]. 

Experimenty sme opakovali trikrát a štatistické rozdiely medzi variantmi sme vyhodnocovali 

pomocou LSD testu jednofaktorovej analýzy variancií s využitím štatistického programu 

Statgraphics. 

 

Výsledky a diskusia 

 V našich experimentoch sme zistili, že GGMOs stimulovali predlžovanie nadzemnej 

časti rastlín kukurice ako aj veľkosť plochy prvého a druhého listu len v koncentrácii 10-9 M 

(obr. 1). V ostatných koncentráciách sme nezistili štatisticky preukazné rozdiely v porovnaní s 

kontrolou. Naše výsledky sa odlišujú od pôsobenia GGMOs v rastlinách fazule mungo (Vigna 

radiata) [11] a ďalších dvojklíčnolistových a nahosemenných rastlinách [12], kde GGMOs 

inhibovali predlžovanie nadzemných častí rastlín. Predpokladáme, že odlišnosti v pôsobení 

GGMOs súvisia s rozličnými rastlinnými druhmi.  
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Obr. 1. Predĺženie nadzemnej časti, veľkosť plochy 1. a 2. listu kukurice. Rastliny kultivované 

v Hoaglandovom živnom roztoku s prídavkom GGMOs v rôznych koncentráciách (GGMOs 10 – 10-10 M 
GGMOs, GGMOs 9 – 10-9 M GGMOs, GGMOs 8 – 10-8 M GGMOs, GGMOs 7 – 10-7 M GGMOs). Hodnoty 
v grafoch sú prepočítané percentuálne ku kontrole, hodnota kontroly predstavuje 100 %. Rozdielne písmená 

označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 
 

Predlžovanie primárneho koreňa GGMOs stimulovali vo všetkých koncentráciách, 

pričom najvyššiu stimuláciu sme zistili v koncentrácii 10-9 M (obr. 2). Časť primárneho 

koreňa, na ktorej dochádzalo k rozkonárovaniu, sa zväčšila pri pôsobení GGMOs 

v koncentráciách 10-10 a 10-9 M. Silnejší účinok GGMOs bol v koncentrácii 10-9 M. Podobne 

GGMOs stimulovali predlžovanie primárneho koreňa Arabidopsis [7] a fazule mungo (Vigna 

radiata) [11], avšak v druhom prípade boli najúčinnejšie v koncentrácii 10-8 M. 

GGMOs stimulovali tvorbu laterálnych koreňov vo všetkých koncentráciách, pričom 

najvyššiu stimuláciu sme zistili v koncentrácii 10-9 M (obr. 3). Na rozdiel od našich 

uvedených výsledkov GGMOs inhibovali tvorbu laterálnych koreňov fazule mungo (Vigna 

radiata) [11]. Predlžovanie laterálnych koreňov GGMOs stimulovali len v koncentráciách  

10-9 a 10-8 M. Medzi týmito koncentráciami sme nedokázali štatisticky preukazný rozdiel. 

Štatisticky preukazný rozdiel sa nevyskytuje ani medzi ostatnými koncentráciami v porovnaní 

s kontrolou. Podobný výsledok sa zistil aj pri stimulácii predlžovania laterálnych koreňov 

fazule mungo (Vigna radiata) pôsobením GGMOs v koncentrácii 10-8 M.  

Vzhľadom na to, že po pôsobení GGMOs dochádzalo k tvorbe dlhých laterálnych 

koreňov, chceli sme zistiť ako GGMOs ovplyvňujú ich predlžovací rast. Laterálne korene sme 

preto rozdelili do troch kategórii - krátke (< 1 cm), stredne dlhé (1–4 cm) a dlhé (viac ako 4 

cm). Zistili sme, že GGMOs nestimulujú iba tvorbu laterálnych koreňov, keďže sme 

zaznamenali vysoký počet krátkych koreňov, ale zároveň stimulujú aj ich predlžovací rast, 
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pretože sme stanovili vyšší počet stredne dlhých koreňov. Výskyt dlhých koreňov je 

štatisticky nepreukazný, pretože sa nevyskytovali vo všetkých rastlinách v každom skúmanom 

variante (obr. 4). 
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Obr. 2. Predĺženie a rozkonárovanie primárneho koreňa kukurice. Rastliny kultivované v Hoaglandovom 
živnom roztoku s prídavkom GGMOs v rôznych koncentráciách (GGMOs 10 – 10-10 M GGMOs, GGMOs 9 – 

10-9 M GGMOs, GGMOs 8 – 10-8 M GGMOs, GGMOs 7 – 10-7 M GGMOs). Hodnoty v grafoch sú prepočítané 
percentuálne ku kontrole, hodnota kontroly predstavuje 100 %. Rozdielne písmená označujú štatisticky 

preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 
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Obr. 3. Počet a celková dĺžka laterálnych koreňov kukurice. Rastliny kultivované v Hoaglandovom živnom 
roztoku s prídavkom GGMOs v rôznych koncentráciách (GGMOs 10 – 10-10 M GGMOs, GGMOs 9 – 10-9 M 

GGMOs, GGMOs 8 – 10-8 M GGMOs, GGMOs 7 – 10-7 M GGMOs). Hodnoty v grafoch sú prepočítané 
percentuálne ku kontrole, hodnota kontroly predstavuje 100 %. Rozdielne písmená označujú štatisticky 

preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 
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Obr. 4. Počet laterálnych koreňov kukurice rozdelených na dlhé, stredne dlhé a krátke. Rastliny 
kultivované v Hoaglandovom živnom roztoku s prídavkom GGMOs v rôznych koncentráciách (GGMOs 10 – 
10-10 M GGMOs, GGMOs 9 – 10-9 M GGMOs, GGMOs 8 – 10-8 M GGMOs, GGMOs 7 – 10-7 M GGMOs). 
Hodnoty v grafoch sú prepočítané percentuálne ku kontrole, hodnota kontroly predstavuje 100 %. Rozdielne 

písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 
 

 

Záver 

Podľa uvedených výsledkov GGMOs stimulujú rast nadzemnej časti  kukurice, ako aj 

rast primárneho a laterálnych koreňov. Naše výsledky sa líšia od výsledkov pôsobenia 

GGMOs v dvojklíčnolistových a nahosemenných rastlinách. Tento fakt zrejme súvisí 

s rozdielnou stavbou a štruktúrou bunkových stien tráv, ku ktorým kukurica patrí, teda 

s rozdielnosťou rastlinných druhov. Dosiahnuté výsledky budú tvoriť základ ďalšieho štúdia 

zaoberajúceho sa pôsobením GGMOs v jednoklíčnolistových rastlinách pod vplyvom 

abiotického stresu na metabolickej úrovni. 
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Abstract 
The study of receptor-binding proteins of the bacteriophages Dev-CT-57 and Dev-CD-23823 infecting 

the Cronobacter genus 
The bacterial genus Cronobacter includes food-borne pathogenic strains that infect primarily newborns 

and immunodeficient people. Food producers are struggling in removing this pathogen from their products, due 
to it’s high resistance to dessication, high temperatures and osmotic stress. Bacteriophages have been proven to 
be efficient in eliminating various types of bacteria from industrial equipment used in food production. Host 
specificity of bacteriophages is partially determined by the structure of their receptor binding proteins, which can 
occasionally exhibit an enzymatic activity responsible for the degradation of bacterial capsular polysacharides. 
These polysacharides are essential for bacterial survival in harsh conditions. The aim of this study was to assess 
the activity of two receptor binding proteins gp40 and gp41, belonging to Cronobacter-infecting bacteriophages 
Dev-CT-57 and Dev-CD-23823, respectively. After succesfully isolating these receptor-binding proteins, we 
confirmed their activity of capsular degradation in numerous strains of Cronobacter.  

 

Keywords: Cronobacter; bacteriophage; infection, food protection, RBP, depolymerase 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Baktérie z rodu Cronobacter sú fakultatívne anaeróbne, gram-negatívne baktérie, 

patriace do čeľade Enterobacteriaceae [1]. Tento rod obsahuje tri druhy s klinickým 

významom – C. sakazakii, C. malonaticus a C. turicensis, ktoré získali pozornosť ako 

oportunistické patogény spôsobujúce neonatálnu meningitídu, nekrotizujúcu enterokolitídu a 

sepsu u novorodencov, imunodeficientných pacientov a starších ľudí [2]. Aj napriek nízkej 

incidencií týchto zdravotných problémov sú baktérie rodu Cronobacter chápané ako 

nebezpečné ľudské patogény, pretože vo veľkej časti prípadov (až u 80 % novorodeneckých 

infekcií) vedú k úmrtiu pacienta [3]. Niektoré druhy rodu Cronobacter vytvárajú kapsulu, 

ktorá ich chráni pred vysušením a umožňuje im dlhodobo prežívať v prostrediach ako je 

sušená dojčenská výživa [4].  

Bakteriofágy sú vírusy, ktorých hostiteľmi sú baktérie [5]. DNA fágov kóduje 

špeciálne proteíny, ktoré im umožňujú rozoznávať medzi rôznymi variantami jedného 

bakteriálneho druhu [6]. Takéto proteíny sa súhrnne nazývaju receptor-viažúce proteíny 
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(RBP) alebo tail fiber/tail spike proteíny. Niektoré RBP majú okrem receptor-rozoznávajúcej 

vlastnosti aj enzymatickú aktivitu, čo naznačuje, že sa môžu využiť ako antibakteriálne 

agensy [7]. Tento typ RBP sa súhrnne nazýva fágové polysacharidové depolymerázy.  

Na našom pracovisku boli v predchádzajúcom období izolované z čističky 

odpadových vôd bakteriofágy Dev-CD-23823 a Dev-CT-57 [8]. Tieto fágy patria do skupiny T7-

podobných fágov a majú široké spektrum hostiteľov v rámci rodu Cronobacter. V rámci tejto 

práce sme študovali gény gp41 fága Dev-CD-23823 a gp40 fága Dev-CT-57, ktoré na základe 

bioinformatickej analýzy kódujú RBP a majú schopnosť degradovať kyselinu kolánovú tvoriacu 

hlavnú zložku bakteriálnej kapsuly u kronobakterov Gény gp40 a gp41 kódujú proteíny o veľkosti 

859 resp. 860 aminokyselín so vzájomnou podobnosťou 68 %. [9]. V práci sme klonovali gény 

gp40 a gp41 kódujúce RPB do expresného vektora, aby sme mohli potvrdiť ich funkciu pri 

inhibícii bakteriálneho rastu a degradácii kapsuly.  

 

Materiál a metódy 

 Do vektoru pET28b sme klonovali gény pre fágové RBP a získali sme plazmidy pET-

CT57-gp40 a pET-CD23-gp41 (Obr. 1). Získaným konštruktom sme transformovali bunky E. 

coli BL21(DE3). Proteíny CT57-gp40 a CD23-gp41 sme exprimovali pri teplote 37°C počas 

4 hodín. Na indukciu expresie sme použili 0,5 mM IPTG. Bunky po expresii sme 

solubilizovali sonikáciou, nerozpustné zložky sme oddelili centrifugáciou a rozpustný 

bunkový lyzát sme použili v ďalších experimentoch. Enzymatickú aktivitu proteínov sme 

testovali na bakteriálnych kmeňoch rastúcich na tuhej LB pôde s prídavkom 1% glukózy. Na 

povrch LB misky s naočkovanou kultúrou sme položili disk filtračného papiera a na ten sme 

naniesli 2,5 l proteínového extraktu. Po kultivácii cez noc pri 37°C sme pozorovali vznik 

čírej zóny v oblasti aplikácie proteínov a stanovili sme priemer zóny. Schopnosť baktérií 

produkovať kapsulu sme pozorovali na miskách s mliečnym agarom, ktorý sme pripravili 

zmiešaním sušenej dojčenskej výživy s 2x koncentrovaným LB v pomere 1:1. Bunky sme 

nechali rásť cez noc pri teplote 37°C  
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Obr. 1: Mapa plazmidov pET-CT57-gp40 (A) a pET-CD23-gp41 (B) 

 

Výsledky a diskusia 

Gény kódujúce RBP fágov Dev-CT-57 a Dev-CD-23823 sme klonovali do vektora 

pET28b, pripravené plazmidy nazvané pET-CT57-gp40 a pET-CD23-gp41 sme exprimovali 

v bunkách E. coli BL21 (DE3). Expresia proteínu gp41 bola vysoko účinná oproti expresií 

proteínu gp40, ktorého produkciu sme definitívne potvrdili až pomocou metódy western 

blotting (Obr. 2). Proteíny sme solubilizovali ultrazvukom. Rozpustná frakcia tvorila malý 

podiel z celkového množstva proteínov, pretože väčšina proteínov bola exprimovaná vo 

forme inklúznych teliesok.   

 

 
Obr. 2: Expresia proteínov CT57-gp40 a CD23-gp41 v bunkách E. coli BL21 (DE3) pri teplote 37°C počas 
4 hodín; A – SDS-PAGE, B – Western blot. Dráhy: 1 – pET-CT57-gp40, 2 – pET-CT57-gp40 bez IPTG, 3 - 

pET-CD23-gp41, L – štandard molekulovej veľkosti 
 

 

A B 

A B 
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Aktivitu proteínov CD23-gp41 a CT57-gp40 sme stanovili ako schopnosť tvorby zóny 

lýzy indikátorového kmeňa na tuhom LB médiu.  V práci sme optimalizovali podmienky 

stanovenia a zistili sme, že aktivita proteínov bola detegovateľná v LB médiu s 1% glukózou 

ale nie na miskách s LB médiom bez glukózy (Obr. 3).  

 

 
Obr. 3: Porovnanie aktivity proteínov a fágov na kmeni C. malonaticus 161007/29. 

A: rast v LB médiu, B: rast v LB médiu v prítomnosti 1% glukózy. 
57 – proteín CT-57-gp40; 23 – proteín CD23-gp41; K – lyzát buniek E. coli BL21(DE3); pu – tlmivý 

roztok; Φ57 – fág Dev-CT-57; Φ23 – fág Dev-CD-23823 
 

Hostiteľskú špecificitu proteínov CD23-gp41 a CT57-gp40 sme testovali na súbore 

kmeňov rodu Cronobacter, Enterobacter a  E. coli a porovnali sme ju s aktivitou fágov Dev-

CD-23823 a Dev-CT-57 a so schopnosťou kmeňov tvoriť bakteriálnu kapsulu (Tab. 1). Zistili 

sme, že schopnosť proteínov CT57-gp40 a CD23-gp41 depolymerizovať kapsulárne 

exopolysacharidy zodpovedala hostiteľskej špecificite bakteriofágov Dev-CD-23823 a Dev-

CT-57. Proteíny aj fágy tvorili zónu lýzy u 12 z 13 kmeňov, ktoré produkovali kapsulu, 

a lyzovaná zóna nebola viditeľná ani v jednom z 11 kmeňov neprodukujúcich kapsulu. 

Zaujímavé výsledky sme zistili pri analýze kmeňov C. sakazakii NTU 695 a C. sakazakii 

NTU 696, ktoré tvoria kapsulu a pri aplikácii oboch RBP sme pozorovali vznik lytickej zóny, 

ale bakteriofágy Dev-CD-23823 a Dev-CT-57 tieto kmene neinfikovali. Predpokladáme, že 

fágová rezistencia kmeňov C. sakazakii NTU 695 a C. sakazakii NTU 696 je spôsobená iným 

mechanizmom ako je blokovanie adsorpcie fága na povrch hostiteľa. 

Na druhej strane proteíny CD23-gp41 a CT57-gp40 nevytvárali zónu lýzy u kmeňa C. 

dublinensis 140807/0, ktorý je producentom kapsuly. Fág Dev-CT-57 bol schopný ho 

infikovať. Preto je možné, že tento kmeň je producentom iného typu kapsulárnych 

polysacharidov.  
 

A B 
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Tab. 1: Aktivita RBP proteínov a bakteriofágov voči bakteriálnym kmeňom rodu Cronobacter 
a iných enterobaktérií. Hodnoty zodpovedajú priemerom vyčírených zón v mm. 

 

Kmeň Dev-CD-23823 Dev-CT-57 Kapsula 
 fág CD23-gp41 fág CT57-gp40  
C. condimenti 040407/32 12.772 11.230 9.713 13.332 +++ 
C. dublinensis 140807/04 0.000 0.000 6.333 0.000 + 
C. dublinensis LMG 23823 9.070 10.070 6.516 10.876 +++ 
C. malonaticus 121206/29 12.004 15.643 16.032 16.256 + 
C. malonaticus 161007/29 10.413 14.444 10.215 16.709 ++ 
C. malonaticus LMG 23826 0.000 0.000 0.000 0.000 - 
C. muytjensii ATCC 51329 6.268 8.900 8.855 10.662 +++ 
C. sakazakii ATCC 29544  0.000 0.000 0.000 0.000 - 
C. sakazakii NTU 695 0.000 10.478 0.000 7.622 +++ 
C. sakazakii NTU 696 0.000 10.286 0.000 8.943 +++ 
C. sakazakii NTU 701 0.000 0.000 0.000 0.000 - 
C. turicensis LMG 23827 10.684 11.480 8.813 12.404 +++ 
C. turicensis NTU 57 13.250 15.774 11.647 16.894 ++ 
C. universalis NTU 581 8.111 17.249 11.215 17.314 + 
Enterobacter aerogenes CCM 2531 0.000 0.000 0.000 0.000 - 
Enterobacter cancerogenus CCM 2421 0.000 0.000 0.000 0.000 - 
Enterobacter cloacae CCM 1903 11.263 12.651 12.483 13.567 + 
Enterobacter cloacae CCM 2320 0.000 0.000 0.000 0.000 - 
Enterobacter cloacae 38 11.102 11.865 12.865 13.143 +++ 
Enterobacter cloacae 440 0.000 0.000 0.000 0.000 - 
Enterobacter cloacae 441 0.000 0.000 0.000 0.000 - 
Escherichia coli BL21(DE3) 0.000 0.000 0.000 0.000 - 
Escherichia coli DH5α 0.000 0.000 0.000 0.000 - 

 
Záver 

V rámci práce sme klonovali a exprimovali RBP bakteriofágov Dev-CT-57 a Dev-CD-

23823 špecifických voči kmeňom Cronobacter spp. Potvrdili sme depolymerázovú aktivitu 

oboch proteínov u kmeňov zaradených k rôznym druhom rodu Cronobacter a u druhu 

E. cloacae. Zistili sme koreláciu medzi produkciou bakteriálnej kapsuly a aktivitou RBP 

u rôznych kmeňov.  

Baktérie bez kapsuly sú oveľa citlivejšie voči enviromentálnym stresom a antimikrobiálnym 

látkam. Izolované RBP fágov Dev-CT-57 a Dev-CD-23823 môžu byť v budúcnosti využité 

napríklad pri eliminácii patogénov z prostredia potravinárskych výrobných zariadení.   
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Abstract 
 Efflux pumps as a possible factor in the persistence of Listeria monocytogenes in food industry. 
 Control of food-borne pathogen Listeria monocytogenes is very important for food safety and human 
health. Efflux pumps are involved in the development of resistance to biocides. We analyzed 48 strains of L. 
monocytogenes belonged to molecular serotypes IIa – 2, IIc – 1 and IVb – 9. We confirmed the presence of 
genes encoding three efflux pumps (Lde, MdrL, bcrABC). 88, 9% of strains serotype IIa – 2 harbored the gene 
cassette bcrABC. In contrast bcrABC was not detected among serotype IIc – 1 and IVb – 9. 

 

Keywords:Listeria monocytogenes; efflux pumps; biocides 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Baktérie Listeria monocytogenes sú Gram pozitívne, fakultatívne anaeróbne a 

nesporulujúce paličky, ktoré dokážu rásť a rozmnožovať sa v širokom rozpätí teplôt (-0,4 – 

50°C), pH (od 4,4), vysokej koncentrácii NaCl (10%) a sú schopné tvoriť biofilm [1]. 

Schopnosť L. monocytogenes prežiť mnohonásobné ťažkosti pri spracovaní potravy, cez stres-

adaptačné mechanizmy a tvorbu biofilmu, vedie k potrebe zlepšiť potravinovú bezpečnosť v 

spracujúcich prevádzkach [2]. In silico analýzy viedli k objavu početných pravdepodobných 

transportérov v bakteriálnych genómoch. Podľa zdroja energie, typu substrátov, počtu 

transmembránových segmentov a podľa počtu komponentov sa bakteriálne efluxné pumpy 

rozdeľujú do piatich rodín a to RND (the resistance nodulation division family), MFS (the 

major facilitator superfamily), SMR (the small multridrug resistance), MATE (the multidrug 

and toxic compound extrusion family) a ABC (the ATP – binding cassettes) [3]. Romanova 

a kol. [4] popísali dve efluxné pumpy Lde a MdrL a bolo dokázané, že izoláty L. 

monocytogenes rezistentné voči ciprofloxacínu majú zvýšenú transkripciu génu lde 

kódujúceho efluxnú pumpu Lde z MFS rodiny. Predpokladá sa, že zvýšená transkripcia mdrL 

u mutantov adaptovaných na benzalkónium chlorid(BC) je zodpovedná za redukciu citlivosti 

na gentamycín, kanamycín, benzalkónium chlorid a etídium bromid [4]. Müller a kol. [5] 

popísali transpozónovo (Tn6188) viazanú rezistenciu voči BC v kmeňoch L.monocytogenes 

najmä v sérotypoch IIa - 2. Transpozón Tn6188 je chromozomálne inkorporovaný do radC 
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génu a obsahuje tri transpozázové gény tntABC, predpokladaný transkripčný regulátor TetR 

rodiny a proteín podobný SMR proteínom popísaným u E.coli a S.aureus. Táto SMR efluxná 

pumpa bola u L. monocytogenes pomenovaná QacH [5]. Elhanafi a kol. [6] charakterizovali 

génovú kazetu (bcrABC) pochádzajúcu z plazmidu (pLM80) u kmeňa L. monocytogenes 

H7550. Tento plazmid má tri transpozónové jednotky aj  transkripčný regulátor z TetR rodiny 

(bcrA), nasledovaný dvoma génmi kódujúcimi efluxné pumpy zo SMR rodiny – bcrB a bcrC 

[6]. 

Cieľom našej práce bolo overiť hypotézu, že perzistencia určitých kmeňov (rovnakého 

sérotypu a PFGE profilu) izolovaných z toho istého miesta v rôznych časových odstupoch 

súvisí s aktivitou efluxných púmp a s tým súvisiacou odolnosťou voči dezinfekčným 

prostriedkom. Ďalej našim cieľom bolo v súbore kmeňov L. monocytogenes izolovaných z 

potravinárskej prevádzky v rôznych časových obdobiach stanoviť prítomnosť a aktivitu 

efluxných púmp a ich dynamiku počas celého obdobia, stanoviť citlivosť baktérií na vybrané 

dezinfekčné prostriedky a stanoviť genetické determinanty efluxných púmp a prípadné 

polymorfizmy v týchto génoch. 

 

Materiál a metódy  

Pri práci sme analyzovali kmene baktérií Listeria monocytogenes izolované 

z potravinovej prevádzky na spracovanie mäsa. Tieto kmene nám poskytli z Výskumného 

ústavu potravinárskeho v Bratislave. 

Mimimálnu inhibičnú koncentráciu dezinfekčných látok sme stanovili použitím 

mikrodilučnej metódy. 

Na stanovenie akumulácie a efluxu EtBr ako modelového substrátu efluxných púmp 

sme použili stanovenie fluorescencie EtBr  v reálnom čase postupom podľa [7]. Fluorescenciu 

sme merali v prístroji Varioskan Flash pri vlnových dĺžkach 530/580 nm. 

 Prítomnosť génov kódujúcich efluxné pumpy MdrL, Lde a ABC sme stanovili PCR 

reakciami s použitím primerov navrhnutými v programe Primer - BLAST a prítomnosť génov 

kódujúcich génovú kazetu bcrABC sme určili pomocou primerov navrhnutých podľa [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Pomocou mikrodilučnej metódy sme stanovili minimálne inhibičné koncentrácie 

dezinfekčných a čistiacich prostriedkov používaných konkrétne v závode, z ktorého 

pochádzali naše izoláty. Naše výsledky potvrdzujú, že MIC dezinfekčných prostriedkov sú 

mnohonásobne nižšie, než odporúčané dávky, takže aj pri zriedení  počas aplikácie by sa mala 
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dosiahnuť účinná koncentrácia. Brilant dezinfekčný, Bann- Kaz a BC sú prostriedky na báze 

kvartérnych amónnych zlúčenín, Aktivit HP a Savo sú prostriedky na báze chlóru a Biotex 

slúži ako odmasťovač. Minimálne inhibičné koncentrácie jednotlivých látok sú v tabuľke 1. 

Tab. 1. Minimálne inhibičné koncentrácie a odporúčané dávky od výrobcov jednotlivých dezinfekčných 
prostriedkov 

Dezinfekčný prostriedok Odporúčané dávky MIC 
Aktivit HP 1-5% 0,1%- 1% 
Bann Kaz 0,5% 0,001% - 0,01% 
Biotex  10% 
Brilant  2 – 10% 0,001% - 0,01% 
Savo 1% 0,3% - 10% 

 

Okrem konkrétnych komerčných dezinfekčných prostriedkov sme stanovili citlivosť 

jednotlivých kmeňov na benzalkónium chlorid, ktorý je účinnou látkou v dezinfekčných 

prostriedkoch. U listérií nie je stanovená presná hranica  rezistencie BC, za rezistentné kmene 

sa všeobecne považujú tie, ktoré majú MIC BC väčšiu ako je najčastejšie sa vyskytujúca MIC 

v danom súbore kmeňov. V našom prípade je to 3,125 µg/ml a túto podmienku spĺňa 7 

kmeňov zo 48, čo je 14,6%. 

 

 
Obr. 1. Minimálna inhibičná koncentrácia benzalkónium chloridu kmeňov L. monocytogenes 

 

Ako modelový substrát pri funkčnej analýze aktivity efluxných púmp použili EtBr a 

inhibítor efluxných púmp karbonyl kyanid m-chlorofenylhydrazón (CCCP). Obidve látky sme 

použili v koncentráciách, ktoré neovplyvňujú viabilitu buniek (1/2 MIC). Tieto koncentrácie 

boli u jednotlivých kmeňov odlišné. Pomocou merania fluorescencie v reálnom čase sme 

stanovili akumuláciu (Obr. 2) a eflux modelového substrátu (Obr. 3). 
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Obr. 2. Akumulácia EtBr v rôznych koncentráciách u kmeňa L. monocytogenes KMB 43 

 

Aktivitu efluxných púmp sme sledovali prostredníctvom klesajúcej koncentrácie EtBr. 

EtBr vo vodných roztokoch emituje len miernu fluorescenciu, ale pri naviazaní na bunkové 

komponenty emituje silnú fluorescenciu, čiže nameraná fluorescencia korešponduje s EtBr vo 

vnútri buniek.  

 

 
 

Obr. 3. Eflux EtBr a jeho inhibícia CCCP u kmeňa L. monocytogenes KMB 20 

 
Tab. 2. Miera efluxných púmp izolátov 

Úbytok EtBr z bunky Počet kmeňov Percentá 
0-10% 

 

4 8,3% 
10-50% 

 

36 75% 
>50% 

 

8 16,7% 
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Pomocou primerov navrhnutých pre jednotlivé gény sa nám u všetkých izolátov L. 

monocytogenes podarilo stanoviť ABC efluxnú pumpu (Obr. 4A), ktorá je primárnym 

transportérom a MdrL a Lde efluxné pumpy (Obr. 4B) patriace do rodiny MFS, ktoré sú 

zodpovedné za rezistenciu voči fluorochinolónom a benzalkónium chloridu. 

A.                                                               B. 

  

Obr. 4. A. detekcia génu ABC prítomného u ABC efluxných púmp, 1. ladder, 2. negatívna kontrola, 
3 – 6 kmene Listeria monocytogenes, B. detekcia génov mdrL a lde, 1. negatívna kontrola, 2 – 6 gén mdrL 
u kmeňov Listeria monocytogenes, 7. ladder, 8 – 12 gén lde u kmeňov Listeria monocytogenes. 

 

Prostredníctvom PCR reakcie sme u kmeňov sérotypu IIa s pulzným profilom 2 

stanovili prítomnosť génovej kazety bcrABC (Obr. 5) u 16 kmeňov z 18 (88,9%). Naopak, u 

kmeňov L.monocytogenes charakterizovaných sérotypom a pulzným profilom IIc - 1 a IVb - 9 

sa táto génová kazeta nevyskytuje.  

 

 
Obr. 5. Génová kazeta bcrABC u jednotlivých kmeňov. 1. ladder, 2. KMB 2, 3. KMB 26, 4. KMB 

25, 5. KMB 57, 6. KMB 17, 7.KMB 8, 8. KMB 19, 9. KMB 14, 10. KMB 22, 11. KMB 50, 12. KMB 18 
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Záver 

 Pri stanovovaní minimálnej inhibičnej koncentrácie dezinfekčných prostriedkov 

a prítomnosti efluxných púmp sme nezistili žiadnu výraznú súvislosť medzi pozorovanými 

dejmi. 
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Abstract 
 Interesting species of ants in urban greenery of Bratislava 
 Urbanization is the process whereby urban ecosystems are created. This process entails conversion of 
indigenous habitat to various forms of anthropogenic land use, fragmentation and isolation of areas of 
indigenous habitat. It is of interest, that against the backround of general impoverishment of species diversity, 
urbanized areas are inhabited by ants that are extremely rare in natural biocenoses. We studied nine cemeteries 
and Botanical garden of Comenius University in Bratislava. We found some rare species namely  Strumigenys 
argiola (Emery 1869), Prenolepis nitens (Mayr, 1853), Proceratium melinum (Roger, 1860),  Colobopsis 
truncata (Spinola, 1808), Polyergus rufescens (Latreille, 1798), Hypoponera ergatandria (Forel 1893)   that are 
of  faunistic interest. 
 

Keywords: urban greenery; cemeteries; Botanical garden; rare ant species 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Urbanizácia je proces, pomocou ktorého sú vytvárané urbánne ekosystémy.  Tieto sú 

charakterizované ako priestorovo heterogénne a časovo dynamické oblasti, ktoré sa môžu 

meniť v závislosti od podmienok prostredia [1]. S urbanizáciou sa spája množstvo činiteľov, 

ktoré majú vplyv na ekosystémy ako je znečistenie, zmeny vo vodných tokoch, fragmentácia 

a strata vhodných habitatov [2]. Takéto zmeny môžu zapríčiniť pokles druhovej diverzity 

alebo dokonca vyhynutie niektorých druhov živočíchov. Aj napriek tomu v urbánnom 

prostredí nachádzame druhy vzácne pre prirodzené habitaty [3].  

Táto práca je krátkym prehľadom vzácnych druhov mravcov vyskytujúcich sa 

v mestskom prostredí.  

 
Materiál a metódy 

Materiál bol zbieraný na 14 študijných plochách na území Bratislavy (cintoríny 9 

študijných plôch a Botanická záhrada UK 5 študijných plôch) v sezóne 2013 (cintoríny) 

a 2014 (Botanická záhrada), pričom výskum prebiehal na 11 vonkajších a 3 vnútorných 

plochách (= 3 skleníky Botanickej záhrady). Materiál bol zbieraný tromi metódami. Zemné 

pasce o objeme 40 ml naplnené 10%-tným roztokom formalínu. Na študijných plochách boli 
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umiestňované v počte 10 kusov a vymieňané v mesačných intervaloch. Tieto boli doplnené o 

pôdne vzorky a individuálne zbery (pomocou pinzety a exhaustora).  

Následne bol odobratý materiál konzervovaný 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]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Je zaujímavé, že i napriek tomu, že s vytváraním urbánnych ekosystémov sa spája 

pokles druhovej diverzity, aj v tomto prostredí môžeme nájsť faunisticky zaujímavé druhy. 

Práca je prehľadom šiestich druhov nájdených na študijných plochách cintorínov a Botanickej 

záhrady UK v Bratislave.  

Strumigenys argiola (Emery, 1869) nájdený v zemných pasciach v spoločenstvách 

mravcov cintorína Vrakuňa a Cintorína pri Kozej bráne. Na Slovensku bol zaznamenaný tretíkrát [6]. 

Územie Slovenska predstavuje najsevernejšiu hranicu jeho rozšírenia. Ide o drobný kryptický druh 

žijúci najmä v hrabanke a hnijúcom dreve. Je dravý. Loví predovšetkým Collembola a iné malé 

Insecta. Tento spôsob života sa odráža na charakteristickej stavbe mandibúl. Hlava je vysoko 

modifikovaná so 4-segmentovanými tykadlami (obr. 1. A) a telo je charakteristicky ochlpené [7]. 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) zistený vo formikocenóze cintorína Devín. Tento 

druh je na otrokársky spôsob života (typu dulosis) prispôsobený stavbou ústnych orgánov 

(mandibuly kosákovitého tvaru bez prítomnosti zubov, obr. 1. B). Asi 80% robotníc v jeho 

hniezde tvoria robotnice zotročeného druhu, ktoré sú pravidelne dopĺňané novými jedincami 

z okolitých hniezd. Nájazdy na hniezda otročiaceho druhu sa uskutočňujú na prelome 

mesiacov júl a august. Medzi zotročované druhy patria Formica cunicularia (Latreille, 1798) 

a F. rufibarbis (Fabricius, 1793), ktoré sa tiež vyskytujú v tomto spoločenstve [8]. 
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Obr. 1. A – druh Strumigenys argiola hlava, dorzálny pohľad, B – druh Polyergus rufescens- hlava 
Foto: A. Šestáková 

 

Proceratium melinum (Roger, 1860) zistený v pôdnych vzorkách vo formikocenóze 

cintorína Devín. Vyskytuje sa hypogeicky alebo v hrabanke. Jedná sa o druh hniezdiaci v hnijúcom 

dreve alebo v pôde. Hniezda väčšinou nedosahujú veľkosť ani 100 robotníc. Charakteristicky zahnutý 

druhý článok bruška je silne sklerotizovaný a konvexný (obr. 2. A). Slúži k uzatváraniu hniezdnych 

galérií (tzv. fragmóza). Takmer všetky údaje známe o tomto druhu pochádzajú z rojenia pohlavných 

jedincov v mesiacoch august a september [8].   

Prenolepis nitens (Mayr, 1853), zistený vo formikocenóze Mikulášskeho cintorína, 

v zemných pasciach a pôdnych vzorkách a tiež v zemných pasciach na študijnej ploche 

Cintorín pri Kozej bráne (obr. 2. B). Tento mediteránny druh dosahuje na Slovensku a južnej 

Morave severnú hranicu rozšírenia. Obsadzuje relatívne malý areál v juhovýchodnej Európe, 

Malej Ázii a kaukazské pobrežie Čierneho mora. Osídľuje xerotermné lúky a pasienky 

a vyskytuje sa aj  na okrajoch starých obrábaných i neobrábaných vinohradov. U robotníc je 

častý výskyt fyzogastrického abdomenu. Aktívne sú od apríla do chladného veterného počasia 

[8]. 
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Obr. 2. A – druh Proceratium melinum laterálny pohľad, B – druh Prenolepis nitens – laterálny pohľad 
Foto: A. Šestáková 

 

Colobopsis truncata (Spinola, 1808) zistený v zemných pasciach vo formikocenóze 

Mikulášskeho cintorína. Tento druh zakladá kolónie v dutých stonkách rastlín. Zrelé hniezda, 

ktoré nepresiahnu viac ako 500 jedincov, sa nachádzajú v mŕtvych častiach stromov, kde na 

povrch vyúsťuje niekoľko otvorov. Robotnice sa vyznačujú dimorfným charakterom – malé 

robotnice a vojaci. Pre vojakov je charakteristická sklerotizovaná typicky tvarovaná hlava 

(obr. 3.), ktorou v prípade potreby upcháva vstup do hniezda [9]. 

 

 
 

Obr. 3. Druh Colobopsis truncata  - vojak, laterálny pohľad 
Foto: A. Šestáková 

 

Hypoponera ergatandria (Forel, 1893), druh zistený v skleníkoch Botanickej záhrady 

UK. Ide o tropický druh (obr. 4.), ktorý bol do Európy introdukovaný spolu s exotickými 

rastlinami v 19. storočí. Vyskytuje sa v skleníkoch so stabilnými teplotnými a vlhkostnými 

podmienkami. Na Slovensku bol tento druh prvýkrát zaznamenaný v skleníkoch Botanickej 

záhrady v Košiciach [10]. 
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Obr. 4. Druh Hypoponera ergatandria - habitus 
 
Záver 
 Urbánne prostredie je heterogénna mozaika biotopov, ktorá poskytuje rôzne typy 

habitatov, kde môžu vhodné podmienky nachádzať aj druhy, ktoré sa v meste bežne 

nevyskytujú. V sezóne 2013 – 2014 sme v mestskej zeleni Bratislavy (vybrané cintoríny 

a Botanická záhrada) odchytili niekoľko vzácnych druhov mravcov - Strumigenys argiola 

(Emery 1869), Prenolepis nitens (Mayr, 1853), Proceratium melinum (Roger, 1860),  

Colobopsis truncata (Spinola, 1808), Polyergus rufescens (Latreille, 1798), Hypoponera 

ergatandria (Forel, 1893).  
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Abstract 
Monitoring of activity of pimA in real-time by fluorescent mocelular probe 
Currently the glycosyltranspherases are considered as important terapeutic targets in treatment of 

several diseases such as tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis. Nowadays phosphatidyl-myo-
inositol mannosyl transferase PimA is essential for Mycobacterium tuberculosis growth. Selective inhibition of 
PimA may lead to development of new antituberculotics. However, there is still required a rapid, sensible and 
simple method for continuously monitoring PimA activity. This could be solved by fluorescent probe that can 
distinguish a nucleotide from a glycosylated nucleotide in the multisubstrate enzymatic reaction. We decided 
apply this chemosensor for monitoring activity of pimA in real-time. According to our results, chemosensor 1 is 
able to recognize and bind GDP with a large fluorescence enhancement in real-time. This is the first use of 
fluorescent chemosensor 1 for monitoring of activity of pimA in real-time. 
 

Keywords: fluorescentchemosensor; pimA 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Glykozyltransferázy sú mnohé roky považované za dôležité terapeutické ciele pri 

viacerých ochoreniach. Jedným z nich je aj tuberkulóza, zapríčinená patogénnym 

mikroorganizmom Mycobacterium tuberculosis.  

Medzi významné terapeutické ciele pri vývoji antituberkulotík v posledných rokoch 

patrí aj pre Mycobacterium tuberculosis esenciálna glykozyltransferáza fosfatidyl-myo-

inozitolmanozyl transferáza (pimA, E.C. 2.4.1.57). PimA iniciuje biosyntézu fosfatidyl-myo-

inozitolmanózy transferom manozylového zvyšku z guanozíndifosfátmanózy (GDP-man) na 

fosfatidyl-myo-inozitol na vnútornej  strane plazmatickej membrány [1]. 

Predpokladá sa, že nové a účinné inhibítory pimA, by mohli slúžiť ako predlohy pri 

vývoji nových antituberkulotík. Pre rýchly vývoj účinných látok je dôležité zvoliť vhodnú 

metódou pre stanovenie aktivity pimA. Všeobecne sa glykozyltransferázy stanovujú ťažko, 

pretože počas enzýmovej reakcie nedochádza k takej zmene, ktorá by bola priamo merateľná  

bežnými prístrojmi. Tieto problémy by mohla vyriešiť molekulová fluorescenčná sonda 1, 
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ktorá špecificky rozpoznáva a viaže difosfátové anióny za zvýšenia intenzity fluorescencie. 

V predchádzajúcich meraniach sme chemosenzor 1 úspešne aplikovali  na end-point 

monitorovanie aktivitypimA. PimAv našej enzýmovej zmesi katalyzuje transfer manózy 

z GDP-manózy, čím vzniká voľné GDP. Chemosenzor 1 selektívne diskriminuje 

guanozíndifosfát (GDP) od guanozíndifosfátmanózy (GDP-man) a viaže sa na GDP aj 

v takom dynamickom systéme ako enzýmová reakcia pimA. Odpoveď na pribúdajúci produkt 

GDP je zvyšujúca sa  intenzita fluorescencie (Obr.1). Toto stanovenie je však časovo náročné, 

preto sme sa v tejto práci zamerali na monitorovanie aktivity pimA v reálnom čase. 

 

 
Obr. 1. Princíp stanovenia pimA pomocou fluorescenčného chemosenzora. 

 

Materiál a metódy 

Fluorescenčný chemosenzor9,10-bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracén-zinočnatý 

komplex 1 sa pripravil viacstupňovou syntézou z východiskového antracénu [2]. 

Fluorescenčné spektrá boli namerané na TecanSafire 2 MicroplateReader (λex= 380nm, λem= 

410-460nm). Fosfatidyl-myo-inozitolmanozyltransferáza (pimA, E.C. 2.4.1.57) bola 

izolovaná na katedre biochémie [3]. Reakčná zmes pre stanovenie enzýmu obsahovala GDP-

manózu, DMSO, Tris-HCl (pH 7,8), 98% alebo 50% fosfatidylinozitolv 5% CHAPS, pimA. 

Inkubácia reakčnej zmesi bola 60 minpri 30°C. Aktivita pimA sa monitorovala na 
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TecanSafire 2 MicroplateReader (λex= 380nm, λem= 410-560 nm) v prítomnosti 

chemosenzora 1 v mikrotitračných platničkách. 

 

Výsledky a diskusia 

V predchádzajúcich experimentoch sme monitorovali aktivitu pimA end-point 

metódou. PimA katalyzuje transfer manózy z GDP-manózy na fosfatidylinozitol (PI). Týmto 

prenosom vznikávoľné GDP, ktoré rozpoznáva a viaže chemosenzor 1, pričom dochádza 

k nárastu fluorescencie. Z reakčnej zmesi sme každých 5 minút odoberali vzorku, 250 krát 

riedili a merali v prítomnosti chemosenzora. Reakčná zmes obsahovala 500µM GDP-manózu, 

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

Inkubácia reakčnej zmesi bola 60 min pri 30°C. Pre fluorescenčné analýzy bola každých 5 

min odoberaná vzorka, riedená 250-krát a analyzovaná na spektrofluorimetri v prítomnosti 

2,7 µM fluorescenčného chemosenzora. 

Táto metóda bola zdĺhaváa nie je vhodná pre rýchle a robustné štúdium inhibítorov. 

Preto sme sa pokúsili o monitorovanie aktivity pomocou chemosenzora 1 v reálnom čase. 

Museli sme však vyriešiť hneď niekoľko problémov, pretože podmienky end-point stanovenia 

neboli vhodné pre real-time merania. 

Ako prvé bolo nutné nájsť optimálnu koncentráciu GDP-manózy. Zistili sme, že 

vysoké koncentrácie GDP-manózy zvyšujú fluorescenciu až do bodu, kedy nastane opačný 

efekt, a to zhášanie fluorescencie (Obr.2). Pôvodná reakčná zmes, ktorá obsahovala až 500 

µM koncentráciu GDP-manózy tak nebola vhodná pre real-time stanovenie.  

 

 
Obr.2. Zmena intenzity fluorescencie chemosenzora1 [4µM] v prítomnosti vysokých koncentrácii GDP-

manózy; [GDP-man]= 0, 50, 100, 150, 200, 250, 350, 400, 450, 500 µM (λex=380nm, λem= 410-540nm). 
 

Druhou otázkou bolo, aká by bola ideálna koncentrácia chemosenzora voči GDP. 
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Z meraní (Obr.3) sme zistili, že postupným zvyšovaním koncentrácie GDP dochádza 

k zvýšeniu fluorescencie. Najideálnejšia koncentrácia GDP kedy je fluorescencia najvyššia sa 

pohybuje okolo 6-6,5µM, ďalším zvyšovaním koncentrácie sa už intenzita fluorescencie 

nezvyšuje. 
 

 
Obr.3. Závislosť intenzity fluorescencie od rôznych koncentrácií GDP. [GDP]= 

0,1;0,5;1,5;2,5;3;3,5;4;4,5;6;6,5;7;7,5µM (λex=380nm, λem= 410-540nm). 
 

GDP-manóza, jeden zo substrátov pre pimA, je nestabilná a samovoľne podlieha 

hydrolýze v čase. Pokiaľ by sa GDP-manóza v enzýmovej zmesi pimA samovoľne 

hydrolyzovala na GDP, chemosenzor by rozpoznal a naviazal sa na GDP a vznikal by tak 

falošný signál. Preto sme otestovali samotnú GDP-manózu v prítomnosti chemosenzora pri 

podmienkach reakčnej zmesi (30 °C, 60 min). Každých 5 minút bola meraná intenzita 

fluorescencie. Počas jednej hodiny fluorescencia kolísala minimálne (Obr.4), z čoho vyplýva, 

že GDP-manóza je pri 30 °C stabilná po jednu hodinu a chemosenzor 1 je tak vhodný pre 

stanovenie pimA v reálnom čase.  

 

 
Obr.4. Sledovanie stability GDP-manózy včase 

 

Pre prvotné experimenty sme zvolili tri rôzne podmienky reakčnej zmesi pimA. Na 

Obr.5  vidíme že pimA je aktívna až zhruba po 15 minútach a pokiaľ sa v reakčnej zmesi 
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nachádza vhodný pomer GDP-manózys pimA dochádza k nárastu fluorescencie. 

 
Obr.5. Monitorovanie aktivity pimA v reálnom čase v troch rôznych reakčných zmesiach. 

 

Záver 

Reakčná zmes pimA je veľmi dynamický systém, preto pri prechode z end-point 

merania na real-time bolo nutné optimalizovať podmienky pre pimA. Na základe 

experimentov sme dokázali stanoviť vhodnú koncentráciu GDP-manózy, pri ktorej dochádza 

k veľkému nárastu fluorescencie a zároveň nedochádza k falošným signálom, kedy 

fluorescencia začne klesať. Následne sme určili stabilitu GDP-manózy v prítomnosti 

chemosenzora, čím sme stanovili čas vhodný pre meranie real-time, a prispôsobili sme 

koncentráciu chemosenzora ku koncentrácii GDP-manózy. Optimalizácia podmienok pre real-

time monitorovanie má veľký význam, pretože real-time monitorovanie by mohlo uľahčiť 

stanovenie aktivity pimA pri hľadaní potenciálnych inhibítorov. 
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Abstract 
Coexpression of P-glycoprotein and nestin in leukaemia cells  
Multidrug resistance (MDR) is a special type of cell resistance when the cells are less sensitive to wide 

group of structurally unrelated substances with different pharmacological mechanism of action. ABC 
transporters, ATP-dependent integral proteins of plasma membrane, are known to be often responsible for MDR. 
They are able to transport several substances from intracellular space what leads to impossibility of its 
therapeutic action. Overexpression of P-glycoprotein, a member of ABC transporters, have been confirmed as a 
molecular cause of MDR. Lately, the coexpression of P-gp with an intermediary filamentary protein (IFP) nestin 
was discovered in neural stem/progenitor cells. Nestin is primary expressed during embryonic development with 
followed stepwise replacement by others IFP. It occurs also in the cells of adult individuals while it is believed to 
be associated with different pathological states. In our laboratory, we first time detect a coexpression of P-gp 
with nestin in the cells of acute myeloid leukaemia under treatments with three anticancer drugs. 
 

Keywords: P-glycoprotein; Multidrug resistance; Leukaemia; Nestin 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rezistencia nádorových buniek na chemoterapiu predstavuje závažný problém a môže 

viesť až ku zlyhaniu liečby pacienta chemoterapeutickými látkami. Vážnou komplikáciou je 

vývin viacliekovej rezistencie (MDR), kedy dochádza ku skríženej rezistencii buniek voči 

širokej skupine látok s odlišnou štruktúrou a metabolickým účinkom [1]. Existuje viacero 

molekulárnych príčin rozvoja MDR. Medzi najpreštudovanejšie patrí indukcia ATP - 

závislých transmembránových efluxných proteínov. Najznámejším proteínom z tejto skupiny 

je P-glykoproteín (produkt abcb1) [2], ktorý výrazne ovplyvňuje účinnosť liečby nádorových 

ochorení tým, že vypudzuje (odstraňuje) podávané liečivo von z bunky [3]. Funkcia P-gp 

však zrejme nie je limitovaná len na jeho efluxnú aktivitu, ale môže pôsobiť na bunku 

protektívne aj na ďalších úrovniach. Predpokladá sa, že je zapojený do zabránenia vstupu 

bunky do programovanej smrti, je exprimovaný v bunkách imunitného systému a mohol by 

pôsobiť regulačne aj pri proliferácii a diferenciácii buniek. V menšej miere je exprimovaný vo 

väčšine tkanív. Vo zvýšenej miere sa nachádza v apikálnych epiteliálnych bunkách, napr. 

v tenkom a hrubom čreve, v pankreatických kanálikoch a žlčovodoch a iných. Takisto bola 
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jeho prítomnosť detegovaná v placente, maternici, lymfocytoch a hematopoetických bunkách. 

Jeho lokalizácia a taktiež vysoko konzervovaná štruktúra poukazuje na jeho dôležitú funkciu 

[4]. Nadexpresia P-gp je často pozorovaným javom pri vývoji MDR a pacienti postihnutí 

nádorovým ochorením s vysokým zastúpením P-gp pozitívnych buniek vykazujú vysokú 

mieru chemorezistencie, čo je jednou z hlavných príčin zlej prognózy prežívania u pacientov 

[3]. 

Nestín je proteín patriaci do VI. triedy intermediárnych filamentov (IF). Gén pre tento 

proteín je v ľudskom genóme lokalizovaný na 1. chromozóme [5]. Nestín exprimujú bunky 

počas embryonálneho vývoja, ale počas diferenciácie buniek je jeho expresia úplne potlačená 

a nahradená tkanivovo špecifickými IF [6]. U dospelých jedincov sa vyskytuje v bunkách 

mozgu s prebiehajúcou neurogenézou, preto je považovaný za marker nervových 

kmeňových/progenitorových buniek (NSPC). Jeho prítomnosť však bola pozorovaná aj 

v niektorých nádoroch, napr. nervovej sústavy, prsníka, pankreasu a iných. Vo všeobecnosti 

možno povedať, že jeho expresia je u dospelých jedincov spojená s nediferencovaným 

stavom, plasticitou, koreluje s vysokým stupňom proliferácie alebo s patologickým stavom 

[7]. Niektoré  štúdie poukazujú aj na možnú funkciu nestínu ako cytoprotektívnej molekuly 

[8].  

V našom laboratóriu sme odhalili špecifickú koexpresiu P-gp a nestínu v bunkách 

akútnej myeloidnej leukémie (AML), ktorá bola vyvolaná adaptáciou buniek na 

protirakovinové liečivo vinkristín (VCR) [9]. Koexpresiu P-gp a nestínu pozoroval aj 

Yamamoto a spol. v subpopulácií NSPC [10]. Cieľom našej práce bolo sledovanie vplyvu 

ďalších protinádorových liečiv na koexpresiu P-gp a nestínu v bunkách AML.  

 

Materiál a metódy 

Pracovali sme s dvomi bunkovými líniami pochádzajúcimi od pacientov s AML:  

1. SKM-1 (ACC 547) získanou z periférnej krvi 76-ročného pacienta;  

2. MOLM-13 (ACC 554) získanou z periférnej krvi 20-ročného pacienta  

(Leibniz-Institut DSMZ- Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 

GmbH, Nemecko).  

Kultiváciou buniek v médiu s postupne sa zvyšujúcou koncentráciou 

protirakovinových látok vinkristínu (VCR), mitoxantrónu (MTX) alebo azacytidínu (AZA) 

sme získali rezistentné sublínie SKM-1/VCR, SKM-1/MTX, SKM-1/AZA, MOLM-13/VCR, 

MOLM-13/MTX, MOLM-13/AZA schopné rásť v médiu s obsahom 0,03 µmol/l VCR, 0,003 

µmol/l MTX alebo 15 µmol/l AZA [11]. Kultivačné podmienky: médium RPMI 1640 s         
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L-glutamínom s obsahom 12% fetálneho hovädzieho séra, 100 000 U/l penicilínu a 50 mg/l 

streptomycínu počas 48 hodín v atmosfére, ktorá obsahovala 5% CO2 pri 37 °C.  

Expresný profil génov pre P-gp a nestín na úrovni mRNA sme získali použitím       

RT-PCR metódy. Ako kontrolu sme sledovali expresiu génu pre β-aktín. Amplifikované PCR 

produkty sme analyzovali v 1,5 % agarózovom géli, pri podmienkach elektroforetickej 

separácie: 75V, 140 mA, 10W. Po skončení separácie bol gél vizualizovaný pomocou 

Typhoon 920 skenera. 

Expresiu P-gp a nestínu na proteínovej úrovni sme analyzovali pomocou metódy 

Western blot so špecifickými protilátkami. Ako kontrolu sme sledovali expresiu GAPDH 

proteínu. Nitrocelulózové membrány s proteínmi sme vizualizovali pomocou 

chemiluminiscenčného fotoaparátu Kodak 440 CF.  

 

Výsledky a diskusia 

V práci sme sledovali vplyv protirakovinových látok VCR, MTX a AZA na expresiu 

génov kódujúcich P-gp (abcb1) a nestín (nes) v senzitívnych bunkových líniach SKM-1 

a MOLM-13 a v ich rezistentných sublíniach. Ako vyplýva z výsledkov transkripčnej analýzy 

zobrazených na obr.1 a 3, v senzitívnych bunkových líniách nedochádza ku expresii týchto 

génov na úrovni mRNA a ani na úrovni proteínov, ako sme dokázali pomocou metódy 

Western blot (obr. 2, 4). Dlhodobá kultivácia bunkových línií v prítomnosti všetkých 

skúmaných látok (VCR, MTX, AZA) vyvoláva súbežnú expresiu P-gp a nestínu, nielen na 

transkripčnej (obr.1 a 3), ale aj na  translačnej úrovni (obr.2 a 4). 

 

 
 

Obr. 1. Expresná analýza génu pre β-aktín actB, P-gp abcb1a nestín nes v bunkovej línií SKM-1 
a rezistentných sublíniách.  

1 - senzitívna bunková línia SKM-1; 2 - príslušná rezistentná bunková sublínia;  NK - negatívna kontrola bez 
templátu; M - štandard molekulovej hmotnosti; A - rezistentná sublínia           SKM-1/VCR; B - rezistentná 

sublínia SKM-1/AZA; C - rezistentná sublínia SKM-1/MTX 
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Obr. 2. Detekcia hladiny expresie GAPDH, P-gp a nestínu na proteínovej úrovni pomocou metódy 
Western blot v bunkovej línií SKM-1 a rezistentných sublíniách.  

1 - senzitívna bunková línia SKM-1;           2 - príslušná rezistentná bunková línia; A - rezistentná sublínia SKM-
1/VCR; B - rezistentná sublínia           SKM-1/AZA; C - rezistentná sublínia SKM-1/MTX 

 

 
 

Obr. 3. Expresná analýza génu pre β-aktín actB, P-glykoproteín abcb1 a nestín nes v bunkovej línií 
MOLM-13 a rezistentných sublíniách. 

1 - senzitívna bunková línia MOLM-13; 2 – príslušná rezistentná bunková línia; NK - negatívna kontrola bez 
templátu; M - štandard molekulovej hmotnosti; A - rezistentná sublínia MOLM-13/VCR; B - rezistentná sublínia 

MOLM-13/AZA; C - rezistentná sublínia MOLM-13/MTX 
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Obr. 4. Detekcia hladiny expresie GAPDH, P-gp a nestínu na proteínovej úrovni pomocou metódy 

Western blot v bunkovej línií SKM-1 a rezistentných sublíniách. 
1 - senzitívna bunková línia MOLM-13; 2 - príslušná rezistentná bunková línia; NK - negatívna 

kontrola bez templátu; M - štandard molekulovej hmotnosti; A - rezistentná sublínia MOLM-13/VCR; B - 
rezistentná sublínia MOLM-13/AZA;      C - rezistentná sublínia MOLM-13/MTX 

 

Expresia P-gp je kontrolovaná prevažne pregnanovým X receptorom (PXR) 

a konštitutívnym androstanovým receptorom (CAR). Sú to tzv. „orphan“ receptory, ktorých 

jedným z ligandov je práve použitý VCR. PXR a CAR dimerizujú s X receptormi pre 

retinoidy. Práve regulačné dráhy jadrových receptorov pre retinoidy by mohli zohrávať úlohu 

pri vývoji MDR spojenej s expresiou P-gp. Expresia nestínu je tiež regulovaná na úrovni 

transkripcie jedným z „orphan“ receptorov, Nurr 1. Nakoľko gény pre P-gp a nestín neležia na 

tých istých chromozómoch, je nepravdepodobné, že by ich expresia bola regulovaná tým 

istým promótorom. Objasnenie mechanizmu aj významu koexpresie týchto dvoch proteínov si 

vyžaduje ďalší výskum [9].  

 

Záver 

V tejto práci sme dokázali zviazanosť expresie P-gp s nestínom na bunkovom modeli 

AML. Tento poznatok predstavuje veľmi dôležitý fakt, ktorý si do budúcnosti vyžaduje 

detailnejší výskum. Keďže expresia P-gp a nestínu bola dokázaná na bunkách s vyvinutou 

MDR, dá sa predpokladať, že ide o súčasť zmeneného fenotypu buniek oproti ich senzitívnej 

parentálnej línií. Tento poznatok by tak mohol nájsť uplatnenie pri určení efektivity 

chemoterapie, resp. zvolení špecifického terapeutického protokolu daného pacienta.  
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Abstract 
 Diversity of butterflies with respect to altitude at selected locations in Kyrgyzstan   
 The article contains data about diversity of Lepidoptera at three localities and compares diversity in 
altitudinal gradient. We used the Shannon–Wiener index to estimate diversity of Lepidoptera communities. In 
total twenty species from four families were recorded. Butterfly communities were compared using methods of 
Hierarchical classification (Wishart index, complete linkage) and Detrended correspondence analysis. 
 

Keywords: Lepidoptera, species diversity, Kyrgyzstan, Tian-Shan, Altitudinal gradient 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Cieľom práce je porovnanie diverzity motýľov s dennou aktivitou vo výškovom 

gradiente troch vybraných dolín v pohorí Tian-Shan v Kirgizsku.  

 

Materiál a metódy 

Na získanie údajov sme  použili modifikovanú metódu transektového sčítania [1]. 

Motýle boli monitorované prvý augustový týždeň v roku 2014. Výskum sme uskutočnili na 

troch lokalitách v pohorí Tian-Shan v rozpätí nadmorských výšok 2000-3500 m n. m..:  

1. Dolina Ala Archa: (N 42°34´07´´ E 74°28´58´´),  (t1_1), (t1_2), (t1_3).   

2. Dolina Chong Kyzyl Su: (N 42°15´38´´ E 78°07´22´´), (t2_1), (t2_2), (t2_3).  

3. Dolina Karakol: (N 42°25´34´´ E 78°25´55´´), (t3_1), (t3_2), (t3_3).  

Doliny v tabuľke a grafoch sme označili skratkou, ktorá je uvedená za názvom doliny. 

Prvé číslo skratky označuje dolinu. Druhé číslo skratky označuje nadmorskú výšku. 

Monitoring sme tak rozdelili do troch skupín na základe nadmorskej výšky (Tab. 1). Údaje 

z jednotlivých lokalít boli získavané pomalou krokovou metódou. Zaznamenávali sme 

všetkých zástupcov radu Lepidoptera v okruhu piatich metrov. V prípade potreby presnej 

determinácie sme motýle odchytávali entomologickou sieťkou. Po determinácii a 

dokumentácii boli jedince opätovne vypustené. V prípade možnosti, vyhotovili sme 

fotografickú snímku motýľa. Index diverzity sme vypočítali podľa vzorca Shannon-Wiener 

[2]. Spoločenstvá motýľov jednotlivých transektov sme porovnávali metódou zhlukovej 
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analýzy (cluster analysis, complete linkage), pričom bol použitý Wishartov index kvalitatívno-

kvantitatívnej podobnosti [3]. Hierarchickú klasifikáciu spoločenstiev sme vyhotovili 

programom SYNTAX [4]. Vzťahy medzi spoločenstvami motýľov jednotlivých študijných 

plôch sme detailnejšie študovali ordinačnou metódou DCA (Detrended Correspondence 

Analysis), pričom sme použili programy CANOCO [5] a STATISTICA 7.0 [6].   

 

Výsledky a diskusia 

 Zo získaných výsledkov sme zistili druhovú diverzitu vzhľadom na nadmorskú výšku. 

Celkovo sme na troch transektoch zaznamenali 20 druhov zo 4 čeľadí (Tab. 1). Porovnaním 

výsledkov z transektov sme zistili, že v jednotlivých výškových zónach dosahuje diverzita 

motýľov podobné hodnoty (Tab. 1). Výnimku tvoria iba dva transekty v doline Chong Kyzyl 

Su. Najvyššia diverzita motýľov bola zistená výške do 2500 m n. m. (t2 _1), najnižšia 

diverzita, na transekte t2_3. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že druhy 

rodu Parnassius obsadzujú celý výškový gradient. (Tab. 1). Druh Parnassius apollo sa 

vyskytuje iba do 2500 m n. m. (Tab. 1, Obr. 3) [7], lokality vo vyššej nadmorskej výške 

uvedený druh nahrádzajú druhy Parnassius actius a Parnassius tianchanicus (Tab. 1). 
 

Tab. 1. Prehľad zistených druhov motýľov s uvedením počtu získaných jedincov  
a ich diverzity v jednotlivých transektoch 

 

t1_1 t2_1 t3_1 t1_2 t2_2 t3_2 t1_3 t2_3 t3_3
0 0 0 6 0 0 9 0 0
14 14 16 0 0 0 0 0 0
0 3 2 0 9 7 0 5 5
8 7 6 2 3 3 0 0 0
3 4 4 0 0 0 0 0 0
5 4 4 0 0 0 0 0 0
19 18 18 2 3 3 0 0 0
8 7 5 7 7 6 0 0 0
0 0 0 2 0 0 8 0 9
3 4 5 2 4 4 0 0 0
18 24 21 11 12 15 0 0 0
6 6 5 0 0 0 0 0 0
6 4 4 0 0 1 0 0 0
6 5 5 2 0 2 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0 0
6 4 4 1 2 1 0 0 0
0 2 1 0 0 0 0 0 0
4 4 2 0 0 1 0 0 0
3 4 4 3 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 4 0 0 0

2,476 2,556 2,505 2,033 1,77 2,062 0,691 0 0,652

19. Polyommatus icarus  (Rottemburg, 1775)
20. Polyommatus venus  (Staudinger, 1886)

15. Libythea celtis  (Laicharting, 1782)

13. Melanargia russiae  (Esper 1783)

16. Colias erate  (Esper, 1805)
17. Pieris brassicae  (Linnaeus, 1758)
18. Pontia daplidice  (Linnaeus, 1758)

2000-2500 m n.m. 2500-3000 m n.m. 3000-3500 m n.m.

2. Parnassius apollo  ( Linnaeus, 1758)
1. Parnassius actius  (Eversmann, 1843)

7. Argynnis paphia  (Linnaeus, 1758)

11. Pararge everssmani  (Eversmann, 1847)

taxón/transekt

4. Papilio machaon  (Linnaeus,1758)
5. Neptis rivularis  (Scopoli, 1763)
6. Argynnis niobe  (Linnaeus, 1758)

3. Parnassius tianchanicus  (Oberthur, 1879)

8. Argynnis pandora  (Denis&Schiffermuler)

12. Chazara heydenreichi  (Lederer, 1853)

14. Melanargia parce  (Staudinger,1882)

Shannon-Wienerov index diverzity ( H' )

9. Boloria sipora  (Moore, 1875)
10. Aglais urticae  (Linnaeus, 1758)
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Obr. 1. DCA: Vzťahy medzi spoločenstvami motýľov jednotlivých študijných plôch.  

Čísla druhov sú uvedené v (Tab. 1), skratky študijných plôch sú vysvetlené v kapitole Materiál a metódy. 
 

 Na základe výsledkov získaných metódou Hierarchickej klasifikácie (Obr. 2) môžeme 

konštatovať že taxocenózy motýľov na všetkých lokalitách v rovnakej nadmorskej výške 

podobné. Najvyššiu nepodobnosť nachádzame medzi transektami v rôznych nadmorských 

výškach. Hodnoty diverzity v dolinách do nadmorskej výšky 2500 m sú takmer identické 

(Tab. 1).Zistené spoločenstvá motýľov sa napriek rôznej geografickej polohe líšia iba do 10% 

(Obr. 2). Najvyššiu druhovú diverzitu sme zistili v doline Karakol a v doline Chong Kyzyl Su, 

v nadmorskej výške 2000-2500 m n. m. (Tab. 1).    
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Obr. 2. Hierarchická klasifikácia spoločenstiev motýľov jednotlivých študijných plôch získaných na 
základe kvalitatívno-kvantitatívnej podobnosti (Wishartov index, complete linkage).  

Skratky študijných plôch sú uvedené v kapitole Materiál a metódy. Y-os  znamená nepodobnosť. 
 

 
Obr. 3. Parnassius apollo v doline Ala archa (foto: autor) 
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Záver 

V práci uvádzame získané výsledky výskumu druhového zastúpenia a diverzity 

motýľov na troch lokalitách (dolín) roku 2014 v Kirgíszku, najmä vzhľadom na nadmorskú 

výšku. Najvyššie hodnoty dosahuje druhová diverzita v najnižších nadmorských výškach. 

V rámci rovnakých nadmorských výšok dosahuje diverzita takmer identické hodnoty i napriek 

rozdielnej geografickej polohe dolín. Naše výsledky potvrdili, že druhové spektrum 

v sledovaných dolinách prudko klesá od nadmorskej výšky 3000 m n. m. Doliny v celom 

výškovom gradiente najbohatšie zastupujú druhy rodu Parnassius. Výsledky sú cenným 

príspevkom k poznaniu fauny Tian-Shanu, nakoľko  i súčasnosti nevieme ani presný počet 

druhov v tejto časti uvedeného pohoria [8].    
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Abstract 
Analysis of dactyloscopics minutiae in hypotenar part of the palm in Slovak population 
One of the most essential aspect of the process of identification is the comparison of the minutiae – the 

little ridge irregularities which make the print unique. The studied group consists of 160 palm prints from 40 adult 
males and 40 adult females from Slovak Republic. The aim of this study was to determinate the total number of all 
minutiae, frequencies of every minutiae type in both hands and sexes, and to identify the bilateral and intersexual 
differences. A total of 12,380 minutiae in males and 10,324 in females were found. In males, ridge ending was the 
most common (54.2%) and trifurcation was the least common (0.05%) minutia. In females, minutia ridge ending 
reached the highest frequency (57.1%) and trifurcation and return reached the lowest frequency (0.06%). The 
significant intersexual differences were found in minutiae break and crossbar. In females, the significant bilateral 
differences in minutiae dot and break were found. 

 

Keywords: minutiae; dactyloscopy; personal identification; forensic anthropology 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Identifikácia jedincov na základe odtlačkov prstov či dlaní sa stala dôležitou metódou, 

najmä vďaka ich stálosti, jedinečnosti, vhodnosti a vysokej výkonnosti. Navyše, toto 

rozpoznávanie môže byť aplikované na rôzne bezpečnostné zámky alebo  vstupy [1].  

Pri osobnej identifikácii sú dôležité základné vzory nachádzajúce sa na papilárnom 

teréne. Tie sú vytvárané rôznym priebehom líšt a nazývame ich identifikačné markery prvého 

rádu. Okrem nich poznáme aj identifikačné markery druhého rádu, kam zaraďujeme minúcie. 

Termín ,,minúcie” označuje malé nepravidelnosti v priebehu každej papilárnej línie. Ďalej 

poznáme identifikačné markery tretieho rádu, kam zaraďujeme napríklad zjazvenia alebo 

bradavice [2; 3]. 

Odtlačky dlaní obsahujú kombináciu dvoch charakteristických čŕt, a to palmárnych 

flekčných rýh a papilárnych línií. Na dlani sa nachádzajú tri palmárne flekčné ryhy: distálna 

transverzálna ryha, proximálna transverzálna ryha a radiálna transverzálna ryha. Tieto ryhy 

vymedzujú oblasti dlane [4]. 
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Materiál a metódy 

Súbor tvoria valivé odtlačky celých dlaní 80 dospelých jedincov slovenskej populácie vo 

veku 18 – 70 rokov. Odtlačky boli poskytnuté Katedrou antropológie Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Odtlačky boli pre potreby analýzy skenované pri rozlíšení 

600 dpi a vyznačila sa na nich oblasť hypotenaru. Hypotenar sa od ostatných častí dlane oddelil 

pomocou priamky spájajúcej trirádius a a t, následným vytiahnutím distálnej transverzálnej 

flekčnej ryhy a poslednej línie trirádia t smerujúcej ulnárne (Obr. 1). Na základe toho, že 

hypotenar zaberá pomerne veľkú oblasť dlane sa táto štúdia zamerala najmä na ulnárnu časť 

hypotenaru. Pri vyhodnocovaní sa minúcie označovali písmenami abecedy a – m a pri ich 

zaznačovaní sa použilo viac farieb, ktoré vyjadrovali istotu prítomnosti minúcie pri mozoľoch, 

jazvách a rozmazaných plochách spôsobených pohybom dlane alebo tlakom. Pri istote 100 – 

51 % sa minúcia označila modrou farbou, pri istote 50 – 26 % zelenou farbou a pri istote menšej 

ako 25 % červenou farbou.  

Na vyhodnotenie odtlačkov sa použil program AdobePhotoshopPortable_16.1.1. Získané 

informácie sa zaznamenali do tabuliek a následne vyhodnotili v programe Microsoft Office 

Excel 2007. Pri zisťovaní bilaterálnych a intersexuálnych rozdielov sa použil Fisherov exaktný 

test, kde sa rozdiely sledovali na hladine  významnosti α < 0,05.  

 
 

Obr. 1. Oddelený hypotenar od ostatných oblastí dlane  
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Výsledky a diskusia 

 V tab. 1 je uvedený celkový počet, frekvencia a priemerný počet jednotlivých typov 

minúcií u mužov. V sledovanom súbore sa na ľavej ruke najviac vyskytovala minúcia ukončenie 

s celkovým počtom 3385 minúcií. Tento počet predstavuje 54,52 % všetkých minúcií 

vyskytujúcich sa na ľavej ruke v mužskej populácii, s priemerným počtom 84,63 minúcie na 

jednu ruku. Najmenší počet dosiahla minúcia trojitá vidlica s frekvenciou 0,08 % a priemerným 

počtom 0,13. V tejto časti súboru dosiahla celkový počet 5. Na pravej ruke sa u mužov 

najčastejšie vyskytovala minúcia ukončenie. Dosiahla celkový počet 3377, čo predstavuje 

53,54 % všetkých minúcií s priemerným počtom 84,43 minúcie na jednu ruku. Najmenej častou 

bola minúcia trojitá vidlica, ktorá sa v súbore pravých mužských rúk vyskytla len raz. Dosiahla 

frekvenciu 0,02 % a priemerným počtom 0,03. 

 
Tab. 1. Celkový počet, frekvencia a priemerný počet jednotlivých typov minúcií na pravej a ľavej ruke 

v mužskej populácii 
Legenda: N – celový počet, f – frekvencia, a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko,  

g – prekrytie, h – crossbar, I – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – dock, m – otočenie 
 

 

Tab. 2 znázorňuje celkový počet minúcií na ľavej a pravej ruke v ženskej populácii spolu 

s ich frekvenciami a priemernými počtami. Podobne ako v mužskej populácii, tak aj v ženskej 

dosiahla na ľavej ruke najvyššie celkové počty (2931) minúcia ukončenie s frekvenciou 58,53 % 

a priemerným počtom 73,28. Najmenej sa vyskytovala minúcia trojitá vidlica s celkovým 

počtom 2. Toto predstavuje 0,04 % všetkých minúcií ľavej ruky u žien. Dosiahla priemerný 

počet 0,05. Na pravej ruke sa u žien najviac vyskytovala minúcia ukončenie s celkovým počtom 

2971 minúcií, čo predstavuje 55,89 %. Na jednu pravú ruku ženskej populácie pripadá 74,28 

tejto minúcie. Najmenšie počty dosiahla minúcia otočenie. Celkový počet predstavujú 3 minúcie 

s frekvenciou 0,06 % a priemerným počtom 0,08. 

Ľavá ruka a b c d e f g h i j k l m 
N 3385 1214 342 267 276 36 327 135 38 22 5 19 7 

f (%) 54,52 19,05 5,57 4,33 4,48 0,58 5,30 2,22 0,59 0,35 0,08 0,31 0,12 
priemer 84,63 30,35 8,55 6,68 6,90 0,90 8,18 3,38 0,95 0,55 0,13 0,48 0,18 

Pravá ruka a b c d e f g h i j k l m 
N 3377 1369 342 306 300 60 293 178 23 33 1 21 4 

f (%) 53,54 21,71 5,42 4,85 4,76 0,95 4,65 2,82 0,36 0,52 0,02 0,33 0,06 
priemer 84,43 34,23 8,55 7,65 7,50 1,50 7,33 4,45 0,58 0,83 0,03 0,53 0,10 
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Tab. 2. Celkový počet, frekvencia a priemerný počet jednotlivých typov minúcií na pravej a ľavej 
ruke v ženskej populácii 

Legenda: N – celový počet, f – frekvencia, a – ukončenie, b –  vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko, 
g – prekrytie, h – crossbar, I – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – dock, m – otočenie 

 
Ľavá ruka a b c d e f g h i j k l m 

N 2931 1211 224 152 120 34 162 102 29 23 2 15 3 
f (%) 58,53 24,18 4,47 3,04 2,40 0,68 3,23 2,04 0,58 0,46 0,04 0,30 0,06 

priemer 73,28 30,28 5,60 3,80 3,00 0,85 4,05 2,55 0,73 0,58 0,05 0,38 0,08 
Pravá ruka a b c d e f g h i j k l m 

N 2971 1373 245 170 134 41 180 102 37 36 4 20 3 
f (%) 55,89 25,83 4,61 3,20 2,52 0,77 3,39 1,92 0,70 0,68 0,08 0,38 0,06 

priemer 74,28 34,33 6,13 4,25 3,35 1,03 4,50 2,55 0,93 0,90 0,10 0,50 0,08 
 

Tab. 3 uvádza celkový počet, frekvencie a priemerné počty minúcií u mužov a žien 

celkovo. U mužov dosiahla najväčší počet minúcia ukončenie 6762, s frekvenciou 54,62 % a 

priemerným počtom 84,53 minúcie na ruku. Najmenší počet dosiahla minúcia trojitá vidlica s 

celkovým počtom 6 minúcií, čo predstavuje 0,05 % všetkých minúcií, s priemerným počtom 

0,08. U žien sa taktiež najčastejšie vyskytovala minúcia ukončenie. Dosiahla počet 5902 minúcií. 

Toto predstavuje 57,17 % všetkých minúcií u žien. Na jednu ruku pripadá v priemere 73,78 

minúcií. Najmenej časté boli minúcie trojitá vidlica a otočenie. Obe dosiahli celkový počet 6 

minúcií. Tento počet predstavuje 0,06 % výskytu pre každú z týchto minúcií s priemerným 

počtom 0,08 minúcie. 

 
Tab. 3. Celkový počet, frekvencia a priemerný počet jednotlivých typov minúcií u mužov a žien 

Legenda: N – celový počet, f – frekvencia, a – ukončenie, b –  vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko,  
g – prekrytie, h – crossbar, I – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – dock, m – otočenie 

 
Muži celkom a b c d e f g h i j k l m 

N 6762 2583 684 573 576 96 620 313 61 55 6 40 11 
f (%) 54,62 20,86 5,53 4,63 4,65 0,78 5,01 2,53 0,49 0,44 0,05 0,32 0,09 

priemer 84,53 32,29 8,55 7,16 7,20 1,20 7,75 3,91 0,76 0,69 0,08 0,50 0,14 
Ženy celkom  a b c d e f g h i j k l m 

N 5902 2584 469 322 254 75 342 204 66 59 6 35 6 
f (%) 57,17 25,03 4,54 3,12 2,46 0,73 3,31 1,98 0,64 0,57 0,06 0,34 0,06 

priemer 73.78 32.30 5.86 4.03 3.18 0.94 4.28 2.55 0.83 0.74 0.08 0.44 0.08 
 

Tieto výsledky sa z väčšej časti zhodujú s výsledkami štúdie Šándorovej (2015) [5], ktorá 

sledovala rozmiestnenie minúcií v interdigitálnych priestoroch dlane v mužskej populácii. Bolo 

možné porovnať len mužské dlane, nakoľko sa Šándorová ženským dlaniam vo svojej práci 

nevenovala. Jediný rozdiel bol zistený na pravej mužskej ruke, kde je v danej štúdii uvádzaná 
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minúcia s najnižšou frekvenciou (0,03 %) minúcia otočenie, kým v tejto štúdii je to trojitá vidlica 

(0,02 %). 

V tab. 4 sú uvedené bilaterálne a intersexuálne rozdiely. U mužov neboli zistené žiadne 

štatisticky významné bilaterálne rozdiely. Štatisticky významné bilaterálne rozdiely u žien boli 

zistené pri minúciách bodka-bodka a zlom-zlom, pričom vyšší počet oboch typov minúcií bol na 

pravej ruke. Intersexuálne rozdiely boli štatisticky významné len na ľavých rukách pri minúciách 

bodka-bodka a zlom-zlom, vyšší počet oboch typov minúcií mali muži. Pri intersexuálnom 

porovnaní celkových počtov minúcií mali muži štatisticky významne vyšší počet minúcií zlom-

zlom a crossbar-crossbar. 

 
Tab. 4. Bilaterálne a intersexuálne rozdiely určené Fisherovým exaktným testom.  

Legenda: * – p  < 0,05, a – ukončenie, b –  vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko, g – prekrytie,  
h – crossbar, I – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – dock, m – otočenie 

 
 

 
 

Muži  
bilaterálne 

rozdiely 

Ženy  
bilaterálne 

rozdiely 

Muži – ženy  
ľavá ruka 

intersex. rozdiely 

Muži – ženy 
pravá ruka 

intersex. rozdiely 

Muži - ženy 
celkom 

intersex. rozdiely 
Minúcia p hodnota p hodnota p hodnota p hodnota p hodnota 

a-a 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
b-b 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
c-c 1,0000 0,1156 0,3589 1,0000 0,3677 
d-d 1,0000 0,0289* 0,0289* 1,0000 0,0564 
e-e 1,0000 0,0476* 0,0476* 1,0000 0,0468* 
f-f 0,2324 1,0000 0,8213 0,1554 0,1927 
g-g 1,0000 0,4315 0,2007 0,4937 0,0635 
h-h 0,3589 0,7806 0,2247 0,0568 0,0175* 
i-i 0,6525 0,5026 1,0000 0,2629 0,5264 
j-j 0,1726 0,1165 0,8149 0,6541 0,5246 
k-k 0,2007 1,0000 0,4315 1,0000 0,7459 
l-l 0,4888 0,4823 1,0000 1,0000 0,8695 

m-m 0,7370 1,0000 0,4814 1,0000 0,4301  
 

Záver 

 V mužskej populácii bolo celkovo vyhodnotených 12 380 minúcií. Najvyššiu frekvenciu 

(54,2 %) dosiahla minúcia ukončenie s priemerným počtom 84,53. Častejšie sa vyskytovala na 

ľavej ruke (54,52 %) ako na pravej ruke  (53,54 %), rozdiely však neboli signifikantné. Najnižšia 

frekvencia (0,05 %) bola zistená u minúcie trojitá vidlica s priemerným počtom 0,14 minúcie na 

jednu ruku. Z toho vyplýva, že v mužskej populácii je to práve minúcia trojitá vidlica, ktorá je 

vhodná pre osobnú identifikáciu. Zriedkavejšie sa vyskytovala na pravej ruke, kde sa vyskytla 

len raz a dosiahla frekvenciu 0,02 %, kým na pravej dosiahla frekvenciu 0,08 %. 
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V ženskej populácii sa vyhodnotilo 10 324 minúcii, z čoho sa najčastejšie sa vyskytovala 

minúcia ukončenie, ktorá dosiahla vyššiu frekvenciu ako u mužov, a to 57,17 %. Vyššie 

frekvencie dosiahla na ľavej ruke (58,53 %) ako na pravej (55,89 %), tento rozdiel však nebol 

signifikantný. Priemerný počet minúcie ukončenie bol 73,78. Najmenej frekventované (0,06 %) 

boli trojitá vidlica a otočenie s priemerným počtom 0,08 minúcie na jednu ruku. Pre osobnú 

identifikáciu u žien je teda vhodné použiť minúcie trojitá vidlica a otočenie. 

Výsledky Fisherovho exaktného testu pri intersexuálnych rozdieloch ukázali štatisticky 

významné rozdiely v prospech mužov pri porovnaní ľavých rúk medzi minúciami zlom-zlom a 

bodka-bodka. Pri porovnaní celkového výskytu minúcií u mužov a žien bol štatisticky významný 

rozdiel zistený medzi minúciami zlom-zlom a crossbar-crossbar, pričom vyšší počet minúcií mali 

muži. 

Pri bilaterálnych rozdieloch výsledky Fisherovho exaktného testu ukázali štatisticky 

významné rozdiely len u žien, a to pri minúciách bodka-bodka a zlom-zlom, pričom viac týchto 

minúcií bolo na pravej ruke. 
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Abstract 
Characterization of influenza A mutant viruses with changed acid stability of HA 
Influenza A viruses (IAV) attack annually 5 – 10% adults and 20 – 30% children of human population.  

More than 250 000 illnesses per year lead to death. New viruses to which human population has no immunity 
arise by cumulative substitutions in virus genome or by reassortment among segments of IAV genome of human 
and avian origin. The lacking of immunity of humans against the new emerging IAV, as well as IAV interaction 
with human host, determines the danger which new emerging viruses represent. One from factors influencing the 
IAV interspecies transmission is the HA stability in acid environment ensuring the infectivity of IAV viruses in 
the particular host. We focussed in this work on the preparation of mutant IAVs with the changed acid stability of 
HA, which could help to predict at least one aspect of the potential danger of new emerging IAV viruses in 
human population. 
 

Keywords: Influenza A virus; mutants; acid stability; conformational changes of hemagglutinin.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusy chrípky typu A sú obalené vírusy, ktorých genóm je zložený z 8 segmentov 

RNA negatívnej polarity a môže kódovať až 18 proteínov [1]. K tomu aby sa vírus chrípky 

mohol replikovať v bunkách je nevyhnutný povrchový glykoproteín hemaglutinín (HA), 

zodpovedný za väzbu vírusu na receptor vnímavej bunky ako aj za sprostredkovanie fúzie 

vírusovej a endozomálnej membrány. Fúzia membrán vyústi do uvoľnenia genetického 

materiálu IAV do cytoplazmy bunky [2], odkiaľ je transportovaný do jadra – miesta replikácie 

vírusovej RNA. Fúzia membrán nastane, keď dôsledkom okyslenia prostredia v endozóme 

dôjde ku konformačným zmenám  HA [3]. Miera okyslenia potrebného na konformačnú 

zmenu HA, aktivujúcu fúziu, je vírus špecifická [4]. To, aké pH je potrebné na spustenie 

konformačných zmien HA môže ovplyvniť dĺžku replikačného cyklu vírusu, stabilitu vírusu 

v kyslom prostredí a tým aj jeho infekčnosť. Konformačná zmena HA je ireverzibilná, t.j. 

vírusy, ktorých HA zmenil svoju konformáciu pod vplyvom kyslého pH už nie sú schopné 

vrátiť sa do natívneho stavu pred fúziou. Ak k zmene vírusového HA-u dôjde mimo 

endozómu, vírusy strácajú svoju infekčnosť. Stabilita vírusov chrípky v kyslom pH je preto 

považovaná za jednu z podmienok pre adaptáciu vírusov chrípky na nového hostiteľa [5, 6]. 

 Stabilita vírusu v kyslom pH má však tiež význam z profylaktického hľadiska. 
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Mutácia zavedená do HA vtáčieho vírusu (H5 v pozícii K582I), ktorá spôsobila zvýšenú 

stabilitu vírusu HA v kyslom pH oproti pôvodnému kmeňu, zabezpečila jeho infekčnosť 

v ľudskej nosnej dutine, čo viedlo k zvýšeniu imunogenicity predtým neúspešnej živej 

atenuovanej vakcíny proti H5 vírusom [7]. Preto sa v súčasnosti hľadajú také charakteristické 

mutácie na HA, ktoré zabezpečia stabilitu HA vtáčieho pôvodu v novom hostiteľskom 

prostredí a predstavujú jedny z markerov potrebných pre zachovanie infekčnosti IAV aj po 

medzidruhovom preskoku (na cicavce, resp. človeka). 

V našej práci sme sa zamerali na prípravu IAV vírusov s mutáciami v ľahkom reťazci 

HA v kritických pozíciách pre zabezpečenie stability HA triméru. Sledovali sme, či takéto 

mutantné IAV vykazujú zmenu stability v kyslom pH, ktorá by im mohla zabezpečiť 

replikačnú ne/výhodu. Stabilitu vírusov sme sledovali pri  rôznom pH (4,8 – 7,0; Δ 0,2). 

Pomocou plakovej metódy sme vyhodnotili infekčnosť vírusov v závislosti na postupnom 

znižovaní pH, ktorému bol vírus pred prichytením na cieľové bunky vystavený. Princíp tohto 

testu  spočíva v skutočnosti, že konformačná zmena HA-u po vystavení IAV nízkemu pH má 

za následok stratu schopnosti HA sprostredkovať fúziu membrán a u IAV s takto 

konformačne zmeneným HA následne aj stratu infekčnosti vírusu, pričom však schopnosť HA 

naviazať sa na receptor na vnímavej bunke ostáva aj po destabilizácii HA vplyvom nízkeho 

pH zachovaná. 

 

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 kuracích embryách. 

Stabilitu v kyslom pH sme stanovovali metódou „acid stability“ [8], t.j. sledovaním 

infekčnosti vírusov plakovou metódou po predchádzajúcom vystavení nízkemu pH. Rovnaké 

množstvo vírusov (10 000 vírusových častíc) sme inkubovali 5 minút pri 37°C v pufri MES  

(2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid) s pH upraveným na hodnotu v rozsahu: 4,8 – 7,0. 

Roztoky s vírusmi sme neutralizovali použitím 1M Tris-HCl, nariedili 10-kovým riedením 

a nechali adsorbovať hodinu pri laboratórnej teplote na monovsrtvu MDCK (Madine Darby 

Canine Kidney) buniek. Neadsorbované vírusy sme odsali a monovrstvu infikovaných  buniek 

sme zaliali 0,8% agarózou. Infikované bunky sme inkubovali 72 hodín v termostate pri 37°C. 
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Plaky sme vizualizovali imunofarbením [9] pomocou monoklonovej protilátky špecifickej 

voči nukleoproteínu IAV. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri vyhodnocovaní stability vírusov v kyslom pH sme pozorovali, že všetky nami 

pripravené mutantné vírusy sú stabilnejšie ako divý typ (wt) vírusu (obr č. 1 – 4). HA divého 

typu podlieha konformačným zmenám už pri pH 6,0, kedy zostalo infekčných len 19% 

vírusových častíc v porovnaní s infekčnosťou vírusu vystaveného neutrálnemu pH, čo 

predstavovalo 100%. Vírus s mutáciou v pozícii 64 na HA2 bol najstabilnejší zo všetkých 

sledovaných vírusov. U tohto mutanta si zachovalo infekčnosť pri pH 5,8 až 23% vírusových 

častíc, zatiaľ čo u divého typu vírusu (wt) len 3,3%,  a u mutanta V662H 5,3%, resp. u 

dvojitého mutanta T642H, V662H 8,4%. Tieto rozdiely v HA stabilite sa môžu prejaviť na 

kinetike replikácie vírusov. Na jednej strane môže byť znížená stabilita vírusov v kyslom pH 

a s tým spojené zvýšené pH optimum fúzie výhodnejšie, pretože v dôsledku rýchlejšieho 

rozvoľnenia väzieb v HA triméri môže dôjsť k fúzii vírusovej a endozomálnej membrány 

a následne aj replikácii vírusu skôr. Na druhej strane takýto fenotyp môže byť pre vírus 

nevýhodou, pretože vírus je labilnejší v kyslom pH, v dôsledku čoho sa môže ľahšie 

inaktivovať.  

Stabilita vírusov chrípky koreluje s fúzogénnou aktivitou HA. Čím je lepšia stabilita 

vírusu v kyslom pH, tým je pH optimum fúzie nižšie, čo je považované za dôležitý marker pri 

adaptácii vtáčích vírusov na ľudského hostiteľa [5, 6, 10, 11]. 
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Obr. 1. Percentuálne vyjadrenie stability divého typu wsn vírusu pri rôznom pH 
 

 

 
 

Obr. 2. Percentuálne vyjadrenie stability mutantného vírusu T642H pri rôznom pH 
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Obr. 3. Percentuálne vyjadrenie stability mutantného vírusu V662H pri rôznom pH 
 
 
 

 
 

Obr. 4. Percentuálne vyjadrenie stability mutantného vírusu T642H, V662H pri rôznom pH 
 

Záver 

Našou úlohou bolo zistiť, či vírusy so zavedenými mutáciami v ľahkom reťazci HA, 

pripravenými metódou reverznej genetiky, ovplyvnia stabilitu vírusu v kyslom prostredí, čo by 

mohlo mať dopad na jeho replikačné vlastnosti. Zistili sme, že všetky nami sledované 

mutantné vírusy sú v kyslom pH stabilnejšie ako wt. Mutantné vírusy majú zachovanú viac 

ako 50%-nú infekčnosť po expozícii vírusu mierne kyslému pH 6, zatiaľ čo  u divého typu 

vírusu ostane za týchto podmienok zachovaná infekčnosť len u 19% vírusovej populácie.  
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Pozorovaná zmena stability vírusov spôsobená zavedenými mutáciami v HA sa môže prejaviť 

in vivo v rozdielnej replikačnej aktivite mutantov oproti divému IAV typu. 
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Abstract 
Characterization of congenital erythrocytoses.  
Erythrocytoses are hematological disorders defined by increased red cell mass. Genetic changes in the 

key pathways regulating red blood cells formation are responsible for their development. Here we studied a 
cohort of pediatric patients with congenital erythrocytosis. We found previously reported mutation in 
erythropoietin receptor (EPOR; 5967insT) in two unrelated boys and a known mutation in the alpha subunit of 
hypoxia inducible factor 2 (HIF2α; p.G537R) in two other unrelated patients. Two germline mutations in Janus 
kinase 2 (JAK2; p.E846D and p.R1063H) were detected in one patient. We have shown that these two JAK2 
mutations augment the EPOR/JAK2/STAT5 signaling and their synergistic effect is required for full disease 
development. In the rest of the cohort, the disease causing mutation remains unidentified. However, previously 
reported single nucleotide polymorphisms (SNP) in the JAK2 and/or LNK were detected in all but one of these 
patients. We propose that these lesions may potentially predispose to the development of erythrocytosis.  

 
Keywords: erythrocytosis, polycythemia, EPOR, JAK2, HIF signaling,  
 

Úvod a formulácia cieľa 

Erytropoéza je proces tvorby a obnovy červených krviniek, erytrocytov, 

z hematopoetickej kmeňovej bunky. Kľúčovým hormónom regulujúcim proliferáciu, 

prežívanie a diferenciáciu erytroidných buniek je erytropoetin (EPO), ktorý väzbou na EPO 

receptor (EPOR) aktivuje signálnu dráhu zahŕňajúcu janusovu kinázu 2 (JAK2) a transkripčný 

faktor STAT5. Produkcia samotného EPO v obličkách je pritom stimulovaná pri nedostatku 

kyslíka v organizme prostredníctvom hypoxiou indukovateľnej (HIF) signálnej dráhy. 

Polycytémia, v zmysle absolútnej erytrocytózy, je stav charakterizovaný zvýšeným 

množstvom erytrocytárnej masy, ktorá môže byť sprevádzaná nárastom hematokritu a 

zvýšenou koncentráciou hemoglobínu. Všeobecne sa polycytémie rozdeľujú na primárne 

a sekundárne, pričom príčiny môžu byť buď získané alebo vrodené.  

Primárne polycytémie sú dôsledkom mutácií v hematopoetickom progenitore a 

spôsobujú buď neadekvátnu odpoveď alebo úplnú nezávislosť erytroidného progenitora od 

rastových faktorov a jeho autonómnu nadprodukciu. Typická je znížená/normálna hladina 

sérového Epo a zvýšená citlivosť erytroidných progenitorov na rastové faktory in vitro. 

Príčinou vedúcou k primárnej polycytémii sú buď vrodené mutácie EPOR asociované 

s vrodenou primárnou familiárnou polycytémiou (tzv. PFCP) alebo získané mutácie JAK2 
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vedúce k polycytémii vera (PV) [1,2,3]. Nedávno boli u erytrocytóz s nízkou hladinou Epo 

popísané mutácie v proteíne LNK (adaptorový proteín), ktorý negatívne reguluje EPOR/JAK2 

signálnu dráhu [4]. 

Sekundárne polycytémie vznikajú v dôsledku zvýšenia hladín faktorov stimulujúcich 

erytropoézu. Špecifickú kategóriu sekundárnych polycytémií predstavujú polycytémie 

vznikajúce na podklade vrodených mutácií molekúl pôsobiacich v HIF signálnej dráhe: VHL, 

PHD2 a HIFα [5]. Dôsledkom týchto mutácií je nadmerná aktivácia HIF dráhy a následná 

nadprodukcia erytrocytov.  Hladina sérového EPO býva zvýšená alebo normálna. Erytroidné 

progenitory sú vo väčšine prípadov hypersenzitívne in vitro na EPO. 

Cieľom tejto práce bola molekulárno-bunková charakterizácia súboru pacientov s  

vrodenou erytrocytózou.  

 

Materiál a metódy 

Spracovanie vzoriek pacientov: Z periférnej krvi pacientov sme izolovali genomickú 

DNA (Puregene Blood Core Kit B, QUIAGEN) a pomocou hustotnej gradientovej 

centrifugácie na histopaque 1077 mononukleárne bunky (Sigma-Aldrich).  

Test klonálnej proliferácie hematopoetických progenitorov: Izolované 

mononukleárne bunky, ktoré zahŕňajú aj hematopoetické progenitory, sme v počte 2,3 x 105 

nasadili do metylcelulózového média (H4531, StemCell Technologies) s prídavkom 

vzrastajúcich koncentrácií EPO (0, 0.03, 0.06, 0.12, 0.24, 0.5, 1 U/ml) (Janssen 

Pharmaceuticals). Následne sme bunky kultivovali počas 14 dní pri 37°C, v atmosfére s 5% 

CO2 a 21% O2. Vyrastené kolónie erytroidných progenitorv, tzv. BFU-E (burst-forming unit 

erythroid) sme počítali pod invertovaným mikroskopom  (Olympus CKX 41).  

Sekvenovanie: Na sekvenačnú analýzu bola použitá genomická DNA. Gény: JAK2 

(exóny 12, 14-19 a 24), EPOR (exóny 7-8), SH2B3 kódujúci LNK (exóny 2-8), VHL (exóny 

1-3), EGLN1 kódujúci PHD2 (exóny 1-5) a HIF1A/HIF2A (exóny 9 a 12) boli sekvenované 

pomocou ABI Prism 310 s použitím kitu Big Dye Terminator v 1.1 Cycle Sequencing Kit 

a postupu doporučeného výrobcom. Sekvenačné dáta boli vyhodnotené softvérom 

FinchTV1.4.0 a porovnané s referenčnou sekvenciou z databázy Genebank. 

 Cielená mutagenéza vektora: Pomocou QuickChange site-directed mutagenesis kit 

(Agilent Technologies) sme v pCMV-AC-IRES-GFP-Puro (OriGene) expresnom vektore 

vytvorili JAK2 mutantov: c1849G>T (JAK2_V617F), JAK2 c.2538G>C (JAK2_E846D) a 

JAK2 c.3188G>A (JAK2_R1063H). 
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Elektroporácia a kultivácia buniek: Ba/F3-EPOR bunky kultivované v IMDM 

médiu obsahujúcom 10% FBS (Life Technologies) a 1 U/ml Epo (Janssen) boli v počte 5x106 

použité na elektroporáciu. Pomocou Gene-Pulser (Bio-Rad) pri 420 V a 250 μF bolo do 

buniek vnesených 20 μg príslušného pCMV-AC-IRES-GFP-Puro vektora. 

Test proliferácie: Ba/F3-EPOR transfektanti boli o hustote 0,4x105 buniek/jamku 

kultivované so vzrastajúcou koncentráciou EPO (0-1 U/ml) počas 2 dní. Proliferácia bola 

determinovaná pomocou MTT – nerozpustného formazanu, ktorý je spracovaný iba 

proliferujúcimi bunkami. Rast buniek bol percentuálne vyjadrený v závislosti od rastu buniek 

pri najvyššej dávke EPO (1 U/ml) [6].  

Imunodetekcia pomocou Western blotu: Ba/F3-EPOR transfektanti boli vystavení 

12 hod. starvácii bez rastového faktora a následne stimulované rôznymi koncentráciami EPO 

(0-1U/ml). Proteínové extrakty boli analyzované metódou Western blot s nasledujúcimi 

primárnymi protilátkami: fosfo-STAT5 (Y684), STAT5 a anti-tubulín (Cell-signaling). 

 

Výsledky a diskusia 

Analyzovali sme skupinu 26 pacientov, ktorí mali zvýšenú hladinu hemoglobínu 

a zvýšený hematokrit. U všetkých pacientov sme vykonali test klonálnej proliferácie 

hematopoetických progenitorov s cieľom stanoviť senzitivitu erytroidných progenitorov 

k EPO. Hypersezitivitu, ktorá sa prejavuje vyšším počtom narastených erytroidných BFU-E 

kolonií v porovnaní s kontrolou, sme potvrdili u 16  pacientov (Tab. 1). Následne sme 

u týchto pacientov sekvenovali kandidátne gény kódujúce: JAK2, EPOR, LNK, PHD2, VHL, 

HIF1α a HIF2α.  

U dvoch nepríbuzných pacientov (č. 1 a 2, Tab.1) sme objavili už publikovanú mutáciu 

5967insT EPOR. Jej výsledkom je skrátenie intracelulárnej domény zodpovednej za 

negatívnu reguláciu aktivity tohto proteínu, čo vedie k  predĺženej aktivácii 

EPOR/JAK2/STAT5 signálnej dráhy a zvýšenej tvorbe erytrocytov [1]. U ďalších dvoch 

nepríbuzných pacientov (č. 5 a 6, Tab.1) sme našli známu mutáciu v HIF2α (p.G537R), ktorá 

oslabuje jeho degradáciu. HIF2α sa tak stáva aktívnym aj za podmienok dostatočného 

množstva kyslíka, čo vedie k nadmernej tvorbe erytrocytov [7].  

Najzaujímavejším pacientom z celého súboru je pacient č. 7 (Tab.1), ktorý zdedil dve 

heterozygotné mutácie v JAK2: p.E846D od zdravej matky a p.R1063H od zdravého otca. 

Mutácie v JAK2 boli zatiaľ popísané len u pacientov s tzv. myeloproliferačnými ochoreniami 

(MPN), ktoré sa vyznačujú nadmernou produkciu jedného alebo viacerých krvných elementov 
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súčasne (červených krviniek, krvných doštičiek a/alebo bielych krviniek) a zahŕňajú už vyššie 

spomínanú polycytémiu vera [3].  
 

Tab.1: Súbor polycytemických pacientov hypersenzitívnych k rastovému faktoru Epo. 
ND – not done, hom – homozygotný stav, het – heterozygotný stav, znamienko „-" – negatívny výsledok v 

danom znaku, znamienko „+“ – pozitívny výsledok v danom znaku 
 

Pacient 
EPO    
[IU/l]    

(4.3-29) 

EPO 
hyper- 

senzitivita 
    Analýza 

mutácií       

      JAK2 EPOR LNK HIF1α, 2α VHL PHD2 

1 12 + - 5967insT 
het ND ND ND ND 

2 5 + rs2230724 
het 

5967insT 
het ND ND ND ND 

3 3.1 + rs2230724 
hom - rs3184504  

het - - - 

4 2.4 + rs2230724 
het - rs3184504 

hom - - - 

5 7.3 + - ND ND HIF2A 
G537R   het ND ND 

6 10.4 + rs2230724 
het ND ND HIF2A 

G537R   het ND ND 

7 7 + 

E846D  
het           

R1063H 
het   

- - - - - 

8 9.1 + rs2230724 
het - - - - - 

9 NA + rs2230724 
hom - - - - - 

10 NA + - - rs3184504  
het - - - 

11 NA + rs2230724 
hom - rs3184504  

het - - - 

12 11.6 + - - rs3184504  
hom - - - 

13 NA + - - - - - - 

14 NA + rs2230724 
hom 

P488S 
het 

rs3184504  
hom - - - 

15 10,8 + rs2230724 
het - rs3184504  

het - - - 

16 19,1 + rs2230724 
het - rs3184504  

hom - - - 

 
 

Funkčná analýza s využitím BaF3 transfektanov exprimujúcich normálnu a mutované 

JAK2 ukázala, že v porovnaní so štandardnou (wt) JAK2, mutované JAK2 so zámenou 

p.E846D alebo p.R1063H vo zvýšenej miere aktivujú (fosforylujú) STAT5, čo vedie 

k zvýšenej proliferácii buniek v nízkych koncentráciách EPO (Obr. 1). Ako pozitívnu 

kontrolu sme použili bunky exprimujúce onkogénnu JAK2 p.V617F, ktorá je asociovaná s 
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rozvojom MPN a je známa konštitutívnou aktiváciou STAT5 a tým, že vedie k nezávislosti 

buniek od rastových faktorov [3]. Obe nami detegované zárodočné mutácie JAK2 mali voči 

p.V617F slabší efekt. Vzhľadom k absencii choroby u rodičov pacienta sa domnievame, že 

pre rozvoj ochorenia je nevyhnutná vzájomná kooperácia oboch JAK2 mutácií,  p.E846D 

a p.R1063H.  

 
Obr. 1. A) MTT test proliferácie buniek (tabuľka v grafe ukazuje štatistickú významnosť zvýšenej proliferácie 

jednotlivých mutantov voči JAK2 wt v testovaných koncentráciách EPO) B) aktivácia STAT5 (p-STAT5) 
v závislosti na koncentrácii EPO v médiu. 

 

U žiadneho z ďalších pacientov súboru sa nám nepodarilo odhaliť príčinnú mutáciu. 

Avšak v ôsmich prípadoch (pacienti č. 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 a 16, Tab.1) sme detegovali 

polymorfizmus rs3184504 v SH2B3 géne kódujúcom LNK. Tento polymorfizmus spôsobuje 

aminokyselinovú zámenu p.W262R a je asociovaný so zvýšenou produkciou zápalových 

a imunomodulačných cytokínov [8].  Pacient č. 14 je pritom súčasne heterozygot pre mutáciu 

v géne EPOR (c.6148C>T; p.P488S), ktorá bola v minulosti popísaná u iného 

polycytemického pacienta [9]. Jej kauzalita so vznikom erytrocytózy sa však nepreukázala. Je 

ale možné, že prítomnosť spomínanej EPOR mutácie v kombinácii s inou zámenou (napr. 

rs3184504 v LNK) môže viesť k rozvoju erytrocytózy. Navyše tento pacient je aj homozygot 

pre polymorfizmus rs2230724 v JAK2, ktorý je asociovaný so zvýšeným rizikom akútnej 

leukémie a rakoviny žalúdka [10, 11].  

JAK2 rs2230724 sme našli aj u siedmich ďalších pacientov bez detegovanej kauzálnej 

mutácie (pacienti č. 3, 4, 8, 9, 11, 15 a 16), pričom štyrikrát súčasne s rs3184504 v LNK (u 

pacientov č. 3, 4, 15 a 16). Je preto možné, že spomínané polymorfizmy môžu predisponovať 

k vzniku polycytémie a k plnému rozvoju ochorenia dochádza na základe ich vzájomnej 

interakcie alebo v súčinnosti s ďalšími doposiaľ neznámymi mutáciami.  
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Záver 

Analyzovali sme skupinu 16 pacientov s vrodenou erytrocytózou a in vitro 

hypersenzitivitou erytroidných progenitorov k EPO. Kauzálne mutácie zodpovedné za vznik 

ochorenia sme identifikovali u piatich pacientov, pričom u jedného z nich sa jednalo o 

interakciu dvoch zárodočných mutácií v JAK2, ktoré zvyšujú aktiváciu EPOR/JAK2/STAT5 

signálnej dráhy.  

 U 10 ďalších pacientov sme v kandidátnych génoch našli len publikované 

polymorfizmy, ktoré by však mohli zohrávať predisponujúcu úlohu k rozvoju polycytémie. 

Títo pacienti spolu s jedným pacientom bez prítomnosti mutácie či polymorfizmu spadajú do 

kategórie tzv. idiopatických erytrocytóz, u ktorých zostáva príčina zvýšenej produkcie 

červených krviniek neznáma.  
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Abstract 
Selection of scFv antibodies against nsp7 protein of Porcine reproductive and respiratory syndrome 

virus. 
Monoclonal antibodies are very important tool for research on virus ultrastructure, life cycle and 

pathogenesis. They can be used for virus diagnostic and visualisation. The goal of our work was to select and 
characterize specific scFv antibody fragments against the nsp7 protein of Porcine reproductive and respiratory 
virus. In several rounds of selection we have isolated 4 individual phage clones, which were characterized by 
immunoblot, ELISA test and sequencing. 

 
Keywords:  PRRSv, recombinant proteins; monoclonal antibodies; phages 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Porcínny reprodukčný a respiračný syndrómový vírus (PRRSv) kategorizujeme ako 

obalený (+) ssRNA vírus so zaradením do rodiny Arteriviridae (rod Arterivirus). PRRSv 

spôsobuje respiračno-reprodukčné ochorenia u prasiat, ktoré sú jeho prirodzeným hostiteľom. 

Patrí teda medzi významné zvieracie vírusy, a vyvoláva výrazné ekonomické straty v chovoch 

prasiat. [1,2].  

Typickým prejavom ochorenia u gravidných prasníc sú predčasné pôrody, slabé 

novonarodené jedince. Taktiež býva častou príčinou potratov [3]. Medzi klinické prejavy patrí 

zvýšená teplota, nechutenstvo, respiračné ochorenia (napr. dýchavičnosť) a môže vyvolať iné 

ochorenia v koincidencii so sekundárnymi bakteriálnymi infekciami [4].  

Prenos z infikovaných prasiat na človeka nebol dokázaný. Vírus sa šíri medzi 

ošípanými. Najčastejšou formou prenosu je respiračná cesta – aerosolom a semenom . Vírus 

schopný perzistovať v semene infikovaných samcov, ako aj v materskom mlieku samíc. K 

rozširovaniu PRRSv však môže dochádzať aj mechanickou cestou – používaním nesterilných 

infikovaných ihiel, nedostatočnou dekontamináciou topánok a odevu pri vstupe do chovu. 

Nákazu môže byť prenášaná  medzi farmami aj hmyzom [5,6]. 

Hlavným cieľom našeho výskumu je konštrukcia rekombinantných scFv protilátok 

voči proteínu nsp7 PRRSv. Škála využitia monoklonálnych protilátok je široká napr. k 

vytvoreniu nových diagnostických testov PRRSv.  Ich aplikácia je možná aj v základnom 
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výskume, kedy môžu poslúžiť ako kľúčový nástroj pri odhalení úlohy nsp7 proteínu v 

životnom cykle PRRSv.  
 

Materiál a metódy 

Fágová knižnica - Human Single Fold scFv Libraries I+J – súčasťou sú 2 knižnice I a 

J,  helper fág KM13, TG1 bunky E. coli 

Antigény: rekombinantný proteín nsp7 PRRSv voči, ktorému sme protilátky 

selektovali a rekombinantný proteín N (ORF7, EU) PRRSv, ktorý nám slúžil ako negatívna 

kontrola.  

Príprava knižníc: Knižnica J v celkovom objeme 500 ml bola inokulovaná do 200 ml 

2xTY média s obsahom 100 µg/ml ampicílinu a 1% glukózy na inkubáciu pri 37°C do 

optickej denzity OD600=0,4. Následne sa 50 ml rozrastenej kultúry inkuboval s helper fágom 

KM13 vo finálnej koncentrácii 2x1011 30 minút v termostate na 37°C. Po centrifugácii bol 

pelet s infikovanými bunkami resuspendovaný v 100ml 2xTY média s obsahom 100 µg/ml 

ampicílinu, 50µg/ml kanamycínu, 0,1% glukózy a nechal sa inkubovať cez noc pri 30°C. 

Získané fágové častice boli precipitované zo supernatantu pomocou 20 ml polyetylénglykolu 

(PEG) 6000 v 2.5M NaCl (20% w/v). Po pridaní 15% glycerolu boli zamrazené na – 80°C . 

Selekcia protilátok v imunotubách: Na vnútro imunotuby bol cez noc naviazaný 

antigén nsp7 v koncentrácii 100 µg/ml riedeným do 5 ml fyziologickom roztoku (PBS) s pH 

7,4 pri 4°C. Po trojnásobnom premytí PBS bol obsah imunotuby blokovaný 2 hodiny 2% 

sušeným mliekom riedeným v PBS s pH 7,4. Po premývaní sa pridala vyprecipitovaná 

knižnica (v koncentrácii 1012 až 1013) riedená v 2% sušenom mlieku v PBS. Inkubácia 

prebiehala 1 hodinu za stáleho miešania a následne 1 hodinu v stabilnej polohe. Po skončení 

inkubácie sa imunotuba premyla 10 (v prípade 1. kola selekcie) – 20x (vo vyšších kolách 

selekcie) najskôr s PBS s obsahom 0,1% tweenu a následne s čistým PBS. Nasledovala elúcia 

pomocou 100 mM trietylamínu s inkubačným časom 10 minút za stáleho miešania a pridali 

sme 1M Tris (pH 7,4). Eluovanými fágmi boli infikované TG1 bunky, ktoré boli vysiate na 

agary TYE s obsahom 100 µg/ml ampicilínu a 1% glukózy a nechané cez noc v termostate pri 

37°C.  Rozrastené kolónie sme použili v ďalších kolách selekcie.  
 

Výsledky a diskusia 

V priebehu selektovania protilátok v imunotubách sme zaznamenali postupný nárast 

fágových kolónií až po 4. a 5. kolo, kedy sa rast zastavil (obr. 1). U získaných fágov 

z každého kola sme zisťovali špecificitu ich väzby na proteín nsp7 pomocou metódy dot-blot.  
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Obr. 1. Nárast počtu kolónií počas selekcií. Po skončení jednotlivých kôl selekcie sme zaznamenali nárast 
počtu kolónií až po 4. a 5. kolo kde vyrástol približne rovnaký počet klonov. 

 
Na základe výsledkov z dot blotu a počtu kolónií sme sa ďalej rozhodli pracovať s 

fágmi z 3. a 4. kola selekcie. Z vytesnených fágov z oboch kôl sme infikovali bunky E. coli, 

ktoré sa rozrástli v individuálne fágové kolónie produkujúce individuálne fágové klony. 

Pomocou nepriameho ELISA testu sme identifikovali okolo 100 individuálnych fágových 

klonov so špecifickou väzbou na antigén nsp7. Na základe hodnôt absorbancie sme vybrali 4 

najsilnejšie a  špecifickosť ich väzby sme overili pomocou western blotu (obr. č. 2) 

 

 

Obr. 2. Výsledok Western blotu s vybranými klonmi z 3. a 4. kola selekcie. Pri testovaní sme využili 2 typy 
antigénov:  proteín nsp 7 (dráhy1., 3., 5.,7.,9.,) a N proteín (ORF7, EU) (dráhy 2., 4., 6.,8., 10), ktorý slúžil ako 

negatívna kontrola. Ako pozitívne klony sme verifikovali klony H4 a C12 z 3. Selekcie a A12 D12 zo 4. 
Selekcie. V rade 3. a 4. sme testovali klon, ktorý sa javil pozitívne v ELISA teste, avšak western blot nepotvrdil 

jeho špecifickú väzbu na antigén nsp7. 
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Záver 

Podarilo sa nám vyselektovať okolo 100 klonov zo špecifickou väzbou na antigén 

nsp7. Na základe imunoanalýz pomocou western blotu a ELISY sme vybrali 4 najsilnejšie 

individuálne klony, ktorých špecificitu sme overili sekvenovaním. 
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Abstract 
Construction of fusion protein thioredoxin-TerC 
Genes coding tellurite resistance have been found in various bacteria strains including pathogenic 

strains. Gene terC is one of four key genes responsible for tellurite resistance which are encoded by tellurite 
operon. Our aim is to create a construct in E. coli which would contain plasmid with inserted gene terC in fusion 
with thioredoxin that could be further used as a standard for other membrane proteins for mass spectrometry 
analysis. In this work, we present the results of the Trx-TerC fusion protein construction. 
 

Keywords: terC; Escherichia coli; fusion protein 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Toxicita teluričitanov pre mikroorganizmy je dávno známa, predovšetkým u Gram-

negatívnych baktérií. Teluričitanové anióny sú pre bunky toxické kvôli ich vysokej oxidačnej 

schopnosti. Gény rezistencie na teluričitany boli objavené na plazmidoch u rôznych 

bakteriálnych druhov ako napr. plazmidy pMER610 z Alkaligenes sp., pTE53 z E. coli alebo 

pR478 zo Serratia mercescens [1-4]. 

Väčšina baktérií teluričitany nevie vylúčiť z bunky. Prežitie baktérií v prítomnosti 

teluričitanov závisí od toho, či ich vedia spracovať do formy, ktorá pre ne nie je toxická, 

v tomto prípade elementárny telúr. Telúr následne ukladajú vo forme kryštálov do vnútornej 

membrány, čo spôsobuje, že kolónie obsahujúce telúr sú čierne [5]. 

Teluričitanový operón bol sekvenovaný z plazmidu pTE53, pR478 a pMER610, 

pričom boli identifikované gény terZ, terA-F, z toho esenciálne gény pre rezistenciu sú gény 

terB-E. TerC gén kóduje membránový proteín dlhý 346 aminokyselín s molekulovou 

hmotnosťou 38 kDa a obsahuje 9 vysoko hydrofóbnych oblastí [6]. 

Cieľom tejto práce je vytvoriť konštrukt E. coli obsahujúci gén terC vo fúzii s 

tioredoxínom, ktorý by exprimoval daný gén. Membránový proteín TerC by sa dal ďalej 

využiť ako štandard pre ostatné membránové proteíny pri hmotnostnej spektrometrii. 
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Materiál a metódy 

Kmene a plazmidy použité v tejto práci sú zhrnuté v Tab. 1. 

 
Tab. 1. Použité plazmidy a bunky 

 
Plazmid Zdroj 

pACYC Duet-terC N/A 
pJK100EK [7] 

Kmeň E. coli / zdroj Genotyp 

DH5α / Invitrogen 
F- φ80lacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 

(rk-, mk+) phoA supE44 λ- thi-1 gyrA96 relA1 
 

Kultivačné médium 

Počas všetkých krokov kultivácie sme používali LB médium (10 g tryptón, 5 g 

kvasničný autolyzát, 5 g NaCl), ktoré bolo doplnené glukózou a príslušným antibiotikom. 

Tuhé médium bolo pripravené pridaním agaru 16 g/l. 

 

Príprava kompetentných buniek 

Kompetentné bunky DH5α sme pripravili z 50 ml kultúry, ktorú sme nechali rozrásť 

do OD600 0,5-0,6, nechali 10 min stáť na ľade a scentrifugovali 10 min pri 4500 rpm. K peletu 

sme pridali 100 mM roztok MgCl2 a znova scentrifugovali (10 min, 4500 rpm). K peletu sme 

pridali 100 mM roztok CaCl2 a hodinu nechali stáť na ľade. Nakoniec sme k bunkám pridali 

50% glycerol a rozalikvotovali po 50 μl. 

 

PCR  

Na amplifikáciu génu terC sme použili primery 

TCFwd 5´ ggccgccggcgatgatgacgataaaatggtttccacacacatcg 3´ 

TCRev 5´ ggccgaattctcatcagctccccttttcctc 3´ 

obsahujúce štiepne miesta pre restrikčné endonukleázy EcoRI a PdiI. Ako templát sme použili 

plazmid pACYC Duet-TerC. Na amplifikáciu sme využili Herculase II fusion polymerase 

(Agilent). Reakciu sme namiešali a teplotný program nastavili podľa Tab. 2. 
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Tab. 2. Rozpis PCR reakcie a teplotný program 

 
PCR reakcia 

 

Teplotný program 
voda 34 μl Teplota (°C) Čas (s) Počet cyklov 

5x Herculase reakčný pufor 10 μl 95 120 1x 
dNTP (25 mM každý dNTP) 0,5 μl 95 20 

5x DNA templát 1 μl 52 20 
Forward primer (10 μl) 1,25 μl 72 40 
Reverse primer (10 μl) 1,25 μl 95 20 

25x DMSO 1 μl 62 20 
Herculase II fusion DNA 

polymeráza 1 μl 72 40 

 
72 180 

1x 
4 ∞ 

  

Konštrukcia pJK100EK-terC 

 Pomocou restrikčných endonukleáz EcoRI a PdiI sme štiepili produkt po PCR 

a plazmid pJK100EK. Produkty sme následne separovali na 1% agarózovom géli, vyrezali 

sme vhodný fragment a izolovali DNA pomocou QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen). 

Fragmenty sme ligovali pomocou T4 DNA ligázy (Termo Scientific) podľa priložených 

inštrukcii od výrobcu. 

 

Transformácia pJK100EK-terC do kmeňa DH5α 

 K bunkám DH5α sme pridali 1-2 μl plazmidovej DNA a vystavili sme ich tepelnému 

šoku (42°C, 45 s). Následne sme k bunkám pridali 500 μl LB média s 1% glukózou, nechali 

rozrásť pri 37°C na trepačke s 550-600 rpm 1 hodinu a vysiali na misky s LB, 1% glukózou 

a príslušným antibiotikom. 

 

Izolácia plazmidovej DNA 

 Plazmid sme izolovali z nočnej kultúry pomocou QIAprep Spin Miniprep Kit 

(Qiagen). 

 

Analytické štiepenie 

 Úspešnosť konštrukcie plazmidu pJK100EK-terC sme overovali pomocou štiepenia 

restrikčnými endonukleázami EcoRI a PdiI. Produkty štiepenia sme separovali na 1% 

agarózovom géli. 
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Výsledky a diskusia 

Gén terC sme úspešne amplifikovali pomocou PCR (Obr. 1.) a vložili do vektora 

pJK100EK, čím vznikol konštrukt pJK100EK-terC. Ten sme transformovali do kmeňa DH5α 

a z nočnej kultúry sme vyizolovali plazmidovú DNA. Pomocou restrikčného štiepenia 

vyizolovanej plazmidovej DNA sme potvrdili, že vektor pJK100EK-terC obsahuje 

požadovaný gén (Obr. 2.). 

 
Obr. 1. PCR génu terC – Štandard molekulových hmotností (SM1331), dráha 1 PCR amplifikovaný 

gén terC 
 

 
Obr. 2. Restrikčné štiepenie pJK100EK-terC. – Štandard molekulových hmotností (SM1331), dráha 1 

pJK100EK-hGH, dráha 2 štiepený pJK100hGH, dráha 3 pJK100EK-terC, dráha 4 štiepený pJK100EK-terC, 
dráha 5 PCR amplifikovaný gén terC 

 

Záver 

Podarilo sa nám inzertovať gén terC do plazmidu pJK100EK a vytvoriť konštrukt E. 
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coli pJK100EK-terC. TerC sa v tomto plazmide nachádza vo fúzii s tioredoxínom, ktorý 

zvyšuje rozpustnosť pri expresii heterologických proteínov v bakteriálnych hostiteľoch. 

Inzerciu terC do plazmidu sa nám podarilo potvrdiť štiepením pomocou restrikčných 

endonukleáz a následnou elektroforetickou analýzou.  

Po úspešnej konštrukcii plazmidu s génom terC pJK100EK-terC vo fúzii 

s tioredoxínom by sme chceli plazmid transformovať do expresného kmeňa E. coli, overiť 

účinnosť expresie fúzneho proteínu Trx-TerC, preskúmať jeho distribúciu v bunke a 

optimalizovať podmienky expresie a následnej izolácie proteínu TerC. 
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Abstract 
 The effect of predators on reproductive parameters of tubenose goby (Proterorhinus semilunaris 
Heckel, 1837) – preliminary results 

Tubenose goby is relatively small fish with rich historical data describing its invasive potential. Recent 
studies revealed that tubenose goby established populations along shorelines of Great lakes and might compete 
with native fish species for resources such as food and habitat. Present study contains the examination of 
reproductive as well as mensural parameters in 9 populations of tubenose goby. Each population was 
characterized by different occurrence of predators in their habitat, therefore suggesting different intensity of top-
down effect. The aim of this study was to asset, weather different intensity of predation has significant effect on 
reproductive parameters of tubenose goby. 
 

Keywords: Proterorhinus semilunaris; reproductive parameters; fecundity; size of oocytes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) je relatívne malý druh ryby, ktorý 

dosahuje maximálne 12,7 cm celkovej dĺžky tela a žije bentickým spôsobom života. Medzi 

preferované habitaty patria štrkovité alebo bahnité stanoviská s vegetáciou [1]. Donedávna 

bol tento druh známy pod názvom Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814), avšak recentné 

štúdie genómu rozdelili tento druh na dva, a to P. marmoratus vyskytujúci sa v morských 

oblastiach a P. semilunaris obývajúci brakické a sladké vody [2]. Pôvodným areálom 

rozšírenia tohto druhu je pontokaspická oblasť [1], z ktorej sa šíri na ďalšie územia. Ako 

hlavná trasa na šírenie v súčasnosti slúži rieka Dunaj. Prvá zmienka o výskyte druhu v povodí 

Dunaja pochádza z roku 1874 [3]. Najvýznamnejšie sa však druh šíril medzi rokmi 1970 - 

1990. Práve v roku 1970 bol tento druh zaznamenaný v okolí Viedne, a následne roku 1985 

boli ohlásené prvé nálezy aj v Nemecku [4]. Napriek tomu, že na území Slovenska sa býčko 

v súčasnosti nepovažuje za invázny druh, existuje množstvo dôkazov o jeho inváznom 

potenciáli. Keďže patrí do čeľade Gobiidae podobne ako býčko čiernoústy (Neogobius 

melanostomus; Pallas 1814), ktorý bol schopný invázie do Veľkých jazier, existuje reálny 

predpoklad na jeho šírenie sa aj do týchto oblastí [5]. Súčasné štúdie potvrdzujú jeho 

objavenie v oblasti Veľkých jazier, kde je zodpovedný za kompetíciu o potravné zdroje, ako 
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aj o priestor s pôvodnými druhmi rýb [6]. Okrem toho výsledky ichtyologických prieskumov 

poukazujú aj na prebiehajúcu kolonizáciu západnej Európy [7].  

 Je známe že prítomnosť predátorov môže mať vplyv na životné stratégie organizmov 

a to najmä na reprodukčné parametre, avšak podobná štúdia sa zatiaľ na danom druhu 

neuskutočnila. Preto je hlavným cieľom tejto práce stanoviť vplyv intenzity predačného tlaku 

na reprodukčné parametre býčka rúrkonosého. 

 

Materiál a metódy 

 Vzorky (n = 367) boli odoberané v apríli 2015 pomocou elektrického agregátu z 9 

lokalít charakteristických rozdielnou intenzitou výskytu predátorov. Po anestézii klinčekovým 

olejom boli fixované v 4% roztoku formaldehydu. Následne boli v laboratóriu vypitvané 

a boli na nich analyzované merné parametre: dĺžka tela (SL), hmotnosť tela pred pitvou, 

hmotnosť tela po pitve a hmotnosť gonád. Dĺžka tela bola odmeraná z digitálnych fotografií 

pomocou programu IMPOR 2.31E. Hmotnosti (pred, po pitve a hmotnosť gonád) boli zistené 

pomocou váh KERN ABJ 120 – 4M. Okrem toho boli zisťované aj reprodukčné parametre 

a to pomer pohlaví, gonádosomatický index (GSI), absolútny počet oocytov (AP), relatívna 

plodnosť (RP), priemer oocytov a veľkostné kategórie oocytov. Absolútny počet oocytov 

a relatívna plodnosť boli zisťované gravimetrickou metódou [8]. Priemer oocytov sme 

stanovili pomocou mikrometra s presnosťou na 0,0025 mm a veľkostné kategórie oocytov 

boli určené na základe distribúcie 50 náhodne zvolených oocytov v grafickom zobrazení. 

Následne bola vykonaná štatistická analýza (Mann-Whitney U test) jednotlivých parametrov 

v programe Statgraphics. 

 

Výsledky a diskusia 

 Skúmanú vzorku tvorilo celkom 367 jedincov z toho 243 samíc a 99 samcov. 

Zvyšných 25 jedincov boli juvenily, u ktorých zatiaľ nebolo možné determinovať pohlavie. 

Merné a reprodukčné parametre všetkých populácií navzájom vykazovali rozdiely (tabuľka 1, 

resp. 2), ktoré boli potvrdené aj na základe štatistickej analýzy.  

Jednotlivé populácie okrem toho vykazovali rozdiel v počte, ako aj v percentuálnom 

zastúpení veľkostných kategórii oocytov. V populácii  z lokality v Dunajskom Klátove sa 

vyskytovali 3 veľkostné kategórie oocytov. Z toho 2,94% samíc mali viditeľne diferencované 

3 veľkostné kategórie, 2 veľkostné kategórie boli diferencované u 79,41% samíc a 17,65% 

samíc mali len 1 veľkostnú kategóriu oocytov. V populácii na lokalite Potôňske lúky boli 

stanovené taktiež 3 veľkostné skupiny so zastúpením 20% samíc pre jednu, 60% pre dve a 
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20% pre tri veľkostné kategórie oocytov. Populáciu z lokality Amadeho Kračany tvorilo 

17,78% samíc s jednou veľkostnou kategóriou, 73,33% s dvomi a 8,89% s tromi veľkostnými 

kategóriami. Na lokalite  Štrkovec boli vytvorené len dve veľkostné kategórie oocytov. Jedna 

veľkostná kategória sa vyskytovala len u 5,88% samíc, pričom zvyšných 94,12% samíc malo 

vytvorené dve veľkostné kategórie oocytov. V populácii na lokalite Boheľovský kanál malo 

8,82% samíc len jednu veľkostnú kategóriu oocytov, u 91,18% sme identifikovali dve 

veľkostné kategórie a skupina s tromi veľkostnými kategóriami sa v tejto populácii 

nenachádzala. 

 
Tab. 1. Merné parametre v rámci skúmaných populácií  

(1 – Dunajský Klátov, 2 – Potôňske lúky, 3 – Amadeho Kračany, 4 – Štrkovec, 5 – Boheľovský kanál, 6 – 
Kračany-Boheľov, 7 – Šuľany-Jurová, 8 – Vrbina-Holiare, 9 – Veľký Meder-Holiare, SL - dĺžka tela,  

m – hmotnosť) 
 

Populácia SL (mm) m pred pitvou (g) m po pitve (g) Hmotnosť gonád (g) 
1 25,23 – 56,96 (38,06) 0,29 – 4,24 (1,33) 0,23 – 3,64 (1,02) 0,002 – 0,437 (0,143) 
2 34,65 – 53,48 (44,63) 0,84 – 3,60 (1,99) 0,54 – 3,13 (1,54) 0,015 – 0,509 (0,163) 
3 26,24 – 55,86 (39,15) 0,32 – 4,46 (1,56) 0,27 – 3,78 (1,15) 0,028 – 0,360 (0,132) 
4 23,92 – 53,61 (39,61) 0,22 – 3,98 (1,50) 0,18 – 3,26 (1,10) 0,013 – 0,407 (0,167) 
5 25,90 – 53,48 (42,27) 0,27 – 4,21 (1,75) 0,23 – 3,51 (1,27) 0,012 – 0,514 (0,200) 
6 31,74 – 55,07 (45,25) 0,60 – 3,49 (2,02) 0,53 – 2,88 (1,51) 0,081 – 0,667 (0,305) 
7 26,26 – 47,45 (32,75) 0,33 – 2,56 (0,76) 0,24 – 2,23 (0,57) 0,009 – 0,189 (0,074) 
8 34,63 – 64,06 (45,79) 0,76 – 6,36 (2,27) 0,63 – 5,78 (1,82) 0,071 – 0,487 (0,179) 
9 34,25 – 65,89 (49,61) 0,60 – 7,39 (2,92) 0,52 – 6,73 (2,26) 0,011 – 1,226 (0,307) 

 
Tab. 2. Reprodukčné parametre v rámci skúmaných populácií 

(1 – Dunajský Klátov, 2 – Potôňske lúky, 3 – Amadeho Kračany, 4 – Štrkovec, 5 – Boheľovský kanál, 6 – 
Kračany-Boheľov, 7 – Šuľany-Jurová, 8 – Vrbina-Holiare, 9 – Veľký Meder-Holiare, GSI – gonádosomatický 

index, AP – absolútny počet oocytov, RP – relatívna plodnosť) 
 

Populácia GSI AP RP Priemer oocytov (mm) 
1 4,92 – 46,20 (19,02) 396 – 1442 (788) 583 – 2894 (1017) 0,11 – 1,35 (0,53) 
2 5,09 – 31,74 (18,84) 593 – 1412 (1033) 613 – 1241 (903) 0,11 – 1,24 (0,51) 
3 4,17 – 39,63 (19,67) 124 – 2622 (1077) 152 – 2828 (1477) 0,10 – 1,35 (0,48) 
4 6,27 – 46,67 (24,42) 179 – 1435 (894) 119 – 1578 (1054) 0,07 – 1,46 (0,53) 
5 4,12 – 45,16 (19,33) 555 – 1611 (1093) 559 – 3111 (1030) 0,10 – 1,34 (0,45) 
6 9,11 – 37,15 (22,11) 557 – 1722 (1192) 536 – 1145 (779) 0,10 – 1,35 (0,53) 
7 6,54 – 31,80 (17,85) 440 – 1397 (951) 1158 – 4352 (2354) 0,06 – 1,30 (0,46) 
8 10,80 – 43,89 (24,00) 174 – 1731 (1225) 158 – 2231 (1190) 0,11 – 1,31 (0,51) 
9 6,14 – 41,48 (21,80) 118 – 2409 (1440) 94 – 1462 (875) 0,11 – 1,41 (0,55) 

 

V populácii Kračany-Boheľov sa vyskytovali 3 veľkostné skupiny oocytov, avšak 

všetky analyzované samice už boli v štádiu neresu, preto bolo identifikovaných 75% samíc 

s dvomi veľkostnými kategóriami oocytov a 25% samíc s tromi. V populácii Šuľany-Jurová 

sa opäť vyskytovali len dve veľkostné kategórie oocytov, zastúpené 30% samíc s jednou 

a 70% s dvomi kategóriami oocytov. V populácii Vrbina-Holiare sa nachádzali 3 veľkostné 
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kategórie oocytov, kde prvá a tretia veľkostná kategória bola zastúpená zhodným 

percentuálnym podielom 7,14% a veľkostná kategória dva až 85,71%. Z percentuálneho 

podielu populácie Veľký Meder-Holiare prislúchalo 13,89% do skupiny s jednou veľkostnou 

kategóriou oocytov, 83,33% samíc do skupiny s dvomi veľkostnými kategóriami a 2,78% do 

skupiny s tromi veľkostnými kategóriami. Zo zastúpenia veľkostných kategórií môžeme 

konštatovať prítomnosť troch veľkostných kategórií u ôsmich z deviatich populácií. 

Najpočetnejšie zastúpená naprieč všetkými populáciami je skupina s dvomi veľkostnými 

kategóriami oocytov. Tieto výsledky poukazujú na fakt, že tento druh ryby je charakteristický 

dávkovitým neresom, pri ktorom oocyty dozrievajú postupne a prítomnosť dvoch veľkostných 

kategórií býva často považovaná za štandardnú [1]. I keď, niektoré výskumy poukazujú na 

predĺženú dobu neresu s možnosťou vytvorenia až troch veľkostných skupín [7]. 

Pomer pohlaví bol stanovený na 2,3:1 v prospech samíc, čo koreluje aj s výsledkami 

z inej štúdie [9]. Avšak hodnota pomeru pohlaví môže varírovať v závislosti od štádia 

neresovej sezóny [9]. Inými slovami, v čase neresu sa v populácii vyskytuje viac samíc, 

pričom v čase mimo neresovej sezóny sa pomer pohlaví vyrovnáva. To by mohlo byť 

spôsobené reprodukčným správaním sa samcov daného druhu. Tie totiž väčšinu času trávia 

v blízkosti hniezda čo môže limitovať úspešnosť ich odberu pomocou elektrického agregátu 

[9]. 

 
Tab. 3. Predátori prítomné na jednotlivých lokalitách, fakultatívne predátori sú znázornené boldom  
(1 – Dunajský Klátov, 2 – Potôňske lúky, 3 – Amadeho Kračany, 4 – Štrkovec, 5 – Boheľovský kanál, 6 – 

Kračany-Boheľov, 7 – Šuľany-Jurová, 8 – Vrbina-Holiare, 9 – Veľký Meder-Holiare) 
 

Druh 
Populácia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sumček americký (Ameiurus melas)  x x   x  x x 
Boleň dravý (Aspius aspius)  x        
Šťuka severná (Esox lucius)  x x x   x  x 
Hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus)  x        
Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) x x x x x x x x x 
Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus)  x     x x x 
Jalec tmavý (Leuciscus idus)      x    
Býčko hlavatý (Neogobius kessleri)     x     
Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus) x x x  x     
Ostriež zelenkastý (Perca fluviatilis) x x x x x x x  x 
Hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva)   x x      
Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca)  x        
Sumec veľký (Silurus gllanis)  x        

 

Štúdie, venujúce sa plodnosti daného druhu uvádzajú hodnoty AP v rozpätí 140 – 

1349 oocytov [1, 7, 9]. V súčasnej štúdii však vyšli hodnoty AP vyššie (Tab. 2). Toto je 
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pravdepodobne spôsobené vyšším vkladom energie do rozmnožovania a to aj vďaka 

prítomnosti predátorov na všetkých sledovaných lokalitách (Tab. 3). Predátori boli rozdelení 

do dvoch základných skupín - prvú tvorili druhy, ktoré sú obligátnymi predátormi a druhú 

druhy, ktoré sú fakultatívnymi predátormi a to najmä na plôdiku a ikrách iných druhov rýb. 

Pri porovnávaní plodností medzi jednotlivými lokalitami sme však zistili štatisticky 

signifikantné rozdiely medzi takmer všetkými sledovanými populáciami. Rozdiel bol 

pravdepodobne spôsobený štatisticky signifikantným rozdielom medzi SL, čo mohlo mať 

vplyv aj na množstvo oocytov u jednotlivých samíc. Evidentné však je, že populácia 

pochádzajúca z lokality s najväčším výskytom predátorov (10 druhov) bola charakteristická 

prítomnosťou oocytov s najmenším priemerom a populácia s najmenším počtom predátorov 

(3 druhy) sa vyznačovala najväčším priemerom oocytov. Toto by mohlo viesť k predpokladu 

zvýšenej investície do kvalitných ikier s bohatším žĺtkom v miestach, kde je pravdepodobnosť 

predácie znížená a vice versa. 

 

Záver 

Predložená práca sa zaoberá vplyvom predátorov na reprodukčné parametre býčka 

rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris). Výsledky čiastočne podporujú stanovenú hypotézu 

a to najmä zvýšenou plodnosťou (v porovnaní s výsledkami uvádzanými inými autormi) 

a rozdielnou veľkosťou oocytov na lokalitách s rozdielnym predačným tlakom. Štúdia si však 

vyžaduje podrobnejšiu analýzu absolútneho počtu oocytov a to najmä pri porovnateľnej SL. 

Tým bude definitívne potvrdený alebo vyvrátený vplyv predátorov na reprodukčné parametre. 
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Abstract 
Maize protoplasts response on abiotic stress  
Heavy metals pollution has become an increasingly serious environmental problem over recent decades 

due to its toxicity, leading to many negative effects in living organisms. Plant cell walls provide structural 
support and protection to cells during development and represent the first line of defense against biotic and 
abiotic stresses. Protoplasts represent an excellent model system for examination of various compounds effect on 
de novo plant cell wall formation. The aim of this study was to compare the influence of cadmium and/or silicon 
cations on protoplasts viability and regeneration. These results  will be the basis for our future studies to explain 
cadmium mechanisms of action in cells  and its impact on cell wall regeneration. 

   

Keywords: cadmium; plant cell wall; protoplasts; viability; silicon; Zea mays. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bunková stena je štruktúra rastlinných buniek zložená z rôznych polysacharidov, 

štruktúrnych proteínov, enzýmov a vody [1]. Bunková stena zastáva v bunke rôzne funkcie – 

je jedným z faktorov, ktorý kontroluje udržiavanie stáleho tvaru bunky, ale funkciu má aj pri 

minimalizovaní strát vody a adhézii medzi bunkami [2]. Jej prítomnosť je nevyhnutnou 

podmienkou pre úspešné delenie buniek a taktiež kontroluje rast a diferenciáciu bunky [3].  

Bunková stena vytvára bariéru medzi vnútorným obsahom a vonkajším prostredím 

bunky. Z toho vyplýva, že ako prvá štruktúra bunky sa dostáva do kontaktu so stresovými 

faktormi prostredia, či už biotickými [4], alebo abiotickými [5]. Vplyvom pôsobenia 

stresového faktora dochádza k modifikácii štruktúry bunkovej steny [3]. K abiotickým 

stresovým faktorom, ktoré sú zvlášť nebezpečné pre rastliny, živočíchy aj človeka, patrí 

kadmium [6]. Kadmium patrí medzi ťažké kovy, toxické pre bunky rastlín aj v malých 

koncentráciách. Bunková stena dokáže efektívne absorbovať katióny kadmia [7], a tým 

zabrániť ďalšiemu poškodeniu bunky. Pôsobením katiónov kadmia dochádza k redukcii 

predlžovania buniek, k hrubnutiu bunkových stien v dôsledku zvýšenej tvorby väzieb medzi 

urónovými kyselinami a ostatnými polysacharidmi bunkovej steny, ako aj k zmenám aktivity 

enzýmov [8]. V súčasnosti sa výskum zameriava na ochranu rastlín pred vplyvom katiónov 

toxických kovov a ukázalo sa, že kremík zmierňuje toxický účinok nielen katiónov kadmia, 
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ale aj katiónov iných kovov [9, 10]. 

V našej práci sme sa zamerali na zistenie vplyvu katiónov kadmia na de novo tvorbu 

bunkovej steny, pričom ako modelový systém sme použili protoplasty kukurice, ktoré sme 

izolovali z listov. Protoplasty sme získali enzymatickým odstránením bunkových stien. 

Cieľom nášho príspevku bolo zistiť životaschopnosť a tvorbu bunkových stien  protoplastov 

kultivovaných v prítomnosti katiónov kadmia a kremíka a porovnať ich s kontrolou.  

 

Materiál a metódy 

Semená kukurice siatej (Zea mays L.), hybrid Novania, sme po povrchovej sterilizácii 

nechali naklíčiť na 0,8% agarovom MS médiu v sterilnom prostredí v Erlenmayerových 

bankách v tme pri teplote 25 ºC a vzdušnej vlhkosti 60% po dobu 5 dní. Po vyklíčení sme 

klíčne rastliny preniesli do vysokých kadičiek (5000 ml) na sterilný perlit, a ďalej kultivovali 

10 dní v tme.  

Druhý list rastliny sme narezali na tenké pásiky a protoplasty sme izolovali postupom 

podľa Robert a kol. [11], modifikovanom na Chemickom ústave SAV [12]. Získané 

protoplasty sme nariedili na optimálnu hustotu 2 x 105 ml-1 a kultivovali v MS médiu [13] 

s prídavkom auxínu (2 mg l-1 kyseliny 2,4-dichlórfenoxyoctovej) a pH 5,8 (základné 

médium). Porovnávali sme 4 varianty – kontrolu (základné médium), Si (základné médium 

s prídavkom kremíka (5 mM) vo forme silikátu, 27% SiO2 rozpustený v 14% NaOH), Cd 

(základné médium s prídavkom Cd (1 µM) vo forme Cd(NO3)2) a v médiu s obsahom kadmia 

aj kremíka (Cd+Si).  

Na zisťovanie životaschopnosti protoplastov sme použili farbenie 0,2% Evansovou 

modrou. Na pozorovanie de novo tvorby bunkovej steny sme použili farbenie 0,01% 

Calcofluorom a vzorky sme pozorovali v invertovanom fluorescenčnom mikroskope Leica 

DMI 3000 B. Vzorky sme odoberali každých 24 h počas 14 dní. Počet živých buniek a buniek 

s bunkovou stenou sme stanovili denne pre 5-7 skupín po 200 buniek (celkový počet 

sledovaných buniek bol 1000-1500). Experimenty sme opakovali dvakrát a štatistické 

rozdiely medzi variantmi sme vyhodnocovali pomocou LSD testu jednofaktorovej analýzy 

variancií s využitím štatistického programu Statgraphics. 

 

Výsledky a diskusia 

Životaschopnosť protoplastov sa počas kultivácie postupne znižovala, kým prvý deň 

sme zaznamenali 60-80%, na 14. deň 10-20% životaschopnosť protoplastov. Pokles 

životaschopnosti protoplastov je v súlade so zisteniami iných autorov [14, 15]. Na na 15. deň 
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kultivácie stanovili Piwowarczyk a Pindel v protoplastoch hrachora (Lathyrus sativus L.) 

životaschopnosť menšiu ako 10% [16] a v prípade lupiny (Lupinus luteus L.) dokonca 0% 

[15]. Najväčšie zmeny v životaschopnosti protoplastov sme v našom prípade zaznamenali 

počas prvých štyroch dní kultivácie (obr. 1). Po prvom dni kultivácie Si, Cd+Si, Cd varianty 

mali nižšiu životaschopnosť ako kontrola, ale vzájomne medzi  nimi nebol štatisticky 

preukazný rozdiel (obr. 1). V Cd variante sme zistili o 13% nižšiu životaschopnosť ako 

v kontrole. Podobné výsledky zistili aj Hu a kol. [17] v protoplastovej kultúre Picris 

divaricata Vant., ktorí použili desaťnásobne vyššiu koncentráciu katiónov kadmia. 

Životaschopnosť protoplastov v Si variante sa štatisticky nelíšila od kontroly už od druhého 

dňa kultivácie. V Cd variante bola životaschopnosť preukazne najnižšia v porovnaní 

s ostatnými variantmi od tretieho dňa až do konca kultivácie. Po štvrtom ako aj po siedmom 

dni sa životaschopnosť v Cd+Si variante štatisticky nelíšila od kontroly. 
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Obr. 1. Percentuálne vyjadrenie životaschopnosti buniek voči kontrole.  
Hodnota kontroly predstavuje 100%. Porovnanie troch variantov - Si (základné médium s prídavkom 5 mM Si), 
Cd (základné médium s prídavkom 1 µM Cd) a v médiu s obsahom kadmia (1 µM) aj kremíka (5 mM)  (Cd+Si). 

Na obrázku sú zobrazené priemerné hodnoty s príslušnou strednou chybou priemeru. Rozdielne písmená 
označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi, pričom kontrole je priradené písmeno a. 

Hladina preukaznosti p < 0,05. 
 

Na konci kultivácie, po štrnástich dňoch sa životaschopnosť preukazne znížila  

v Cd+Si variante v porovnaní s kontrolou aj Si variantom a najnižšia životaschopnosť, takmer 

polovičná, bola v Cd variante. Porovnaním životaschopnosti protoplastov v jednotlivých 

variantoch sme potvrdili pozitívny vplyv katiónov kremíka a naopak negatívny vplyv 

katiónov kadmia na prežívanie protoplastov. Pri kultivácii rastlín kukurice v hydropónii zistili 

Vaculík a kol. [9] a Lukačová a kol. [18], že katióny kremíka zmierňovali negatívny vplyv 
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katiónov kadmia menej výrazne ako v prípade buniek.  

Tvorba bunkovej steny je prvým krokom pri regenerácii protoplastov a taktiež aj 

nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie delenie buniek a neskôr pre tvorbu kalusu [19]. Okrem 

životaschopnosti sme sledovali aj vplyv katiónov kremíka a kadmia na de novo tvorbu 

bunkovej steny protoplastov.  

Prítomnosť katiónov kadmia v médiu spôsobila oneskorenú tvorbu bunkovej steny, 

prvé bunky s regenerovanou bunkovou stenou sme zaznamenali v Cd variante až na štvrtý 

deň. Počas kultivácie dochádzalo k  tvorbe bunkovej steny v preukazne nižšom počte buniek 

v Si a Cd+Si variantoch v porovnaní s kontrolou, pričom vzájomne medzi nimi nebol 

preukazný rozdiel (obr. 2). Najnižšie percento buniek s regenerovanou bunkovou stenou sme 

zaznamenali v Cd variante, pričom na konci kultivácie to bolo o 50% buniek menej ako 

v kontrole.  

Z výsledkov sme zistili, že katióny kremíka pozitívne ovplyvňujú tvorbu bunkovej 

steny v porovnaní s negatívnym pôsobením katiónov kadmia. Podobne ochranný účinok 

katiónov kremíka zistili aj Vaculík a kol. [9] v rastlinách kukurice (Zea mays L.) a Vatehová 

a kol. [20] v rastlinách kapusty sitinovej (Brassica juncea (L.) Czern.) a repky olejnej 

(Brassica napus L.).  
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Obr. 2. Percentuálne vyjadrenie počtu buniek s de novo vytvorenou bunkovou stenou voči kontrole. 
Hodnota kontroly predstavuje 100%. Porovnanie troch variantov - Si (základné médium s prídavkom 5 mM Si), 
Cd (základné médium s prídavkom 1 µM Cd) a v médiu s obsahom kadmia (1 µM) aj kremíka (5 mM) (Cd+Si). 

Na obrázku sú zobrazené priemerné hodnoty s príslušnou strednou chybou priemeru. Rozdielne písmená 
označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi, pričom kontrole je priradené písmeno a. 

Hladina preukaznosti p < 0,05.  
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Záver 

Z našich výsledkov vyplýva, že katióny kremíka pozitívne ovplyvňujú 

životaschopnosť protoplastov v prítomnosti katiónov kadmia, pričom k najväčším rozdielom 

v životaschopnosti dochádzalo počas prvých štyroch dní kultivácie. Predpokladáme, že to 

súvisí s oneskorenou tvorbou bunkovej steny v prítomnosti katiónov kadmia, kedy sme 

zaznamenali bunky s regenerovanou bunkovou stenou až na 4. deň. Skoršou tvorbou 

bunkovej steny v prítomnosti katiónov kremíka sa pravdepodobne bunky účinne chránia pred 

negatívnymi účinkami katiónov kadmia. Uvedené výsledky sú základom ďalšieho štúdia 

zaoberajúceho sa objasnením mechanizmu toxického vplyvu katiónov kadmia a  ich 

pôsobenia na tvorbu bunkovej steny. 
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Abstract 
 Monitoring of the potential genotoxic effect of low temperature plasma. 
 Low temperature plasma has become a subject of significant research effort in recent years. It has 
positive impact on the germination and the surface sterilisation of the seeds. It is used in medicine, 
pharmaceutical and food industry, but its potential genotoxic effect is not still fully clarified. Plasma generated in 
the air is able to induce adaptive response, but the effect of plasmas generated in other gases is unknown. Our 
work is focused on the potential genotoxic effect of the plasmas generated in oxygen and nitrogen using the 
method of comet assay. 
 

Keywords: low temperature plasma; comet assay; Pisum sativum L.; genotoxicity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Plazma je forma hmoty definovaná ako navonok kvázineutrálny ionizovaný plyn, 

ktorý je tvorený množstvom častíc v neustálej interakcii. Tento termín zaviedol už v roku 

1928 Irving Langmuir a označil ním vnútornú časť elektrického oblúka, na ktorú nemali 

vplyv elektródy a steny výbojky.  

 Medzi častice, ktoré tvoria plazmu patria negatívne a pozitívne nabité ióny, elektróny, 

fotóny, radikály, atómy a molekuly. Plazma teda obsahuje elektrické náboje a preto je 

elektricky vodivá. Práve elektrická vodivosť je jednou z najvýznamnejších vlastností plazmy, 

ktorá ju predurčuje na rôzne technické aplikácie [1]. Nízkoteplotná alebo nerovnovážna 

plazma (NTP) sa v laboratóriu bežne získava pri nižších tlakoch a vyznačuje sa tým,  

že elektróny, ktoré dosahujú vysoké teploty, vstupujú do plazmochemických reakcií, zatiaľ čo 

ťažké častice, ako sú neutrálne častice a ióny, majú nízku teplotu a nespôsobujú teda 

poškodenie materiálu, s ktorým sú v kontakte [2 – 3]. V súčasnosti sa čoraz viac uplatňuje 

NTP generovaná pri atmosférickom tlaku vo vzduchu najmä preto, lebo pri jej generovaní nie 

sú potrebné vákuové komory a čerpacie zariadenia na získavanie nízkeho tlaku. Preto je 

vhodná na použitie aj pri kontinuálnej úprave povrchov rôznych materiálov, napr. skla, 

polymérov, kremíka, kovov, dreva a i. Pôsobením plazmy je možné odstrániť rôzne nečistoty 

organického pôvodu na povrchu, zvýšiť povrchovú energiu a zlepšiť adhézne vlastnosti [4]. 
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 Už dnes sa môžeme v bežnom živote s plazmou stretnúť v žiarivkách, 

vysokotlakových výbojoch a výbojkách. Okrem toho sa plazma využíva v elektrotechnickom, 

mikroelektronickom, textilnom a papierenskom priemysle, ale aj pri zváraní kovových 

materiálov, na likvidáciu škodlivých látok a degradáciu farmaceutík [1; 5 – 6]. V medicíne sa 

NTP využíva na sterilizáciu tkaniva a medicínskych nástrojov, pri zrážaní krvi a liečbe 

rozličných ochorení [7 – 8]. Nízkoteplotná plazma sa využíva aj na povrchovú sterilizáciu 

rôznych potravín a na úpravu rôznych prírodných materiálov. V poľnohospodárstve môžu byť 

práve tieto metódy účinnou náhradou za tradičné ošetrene semien chemickými látkami, ktoré 

sú častokrát škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Niektoré práce už preukázali,  

že ošetrenie semien NTP stimuluje ich klíčenie a vedie k potlačeniu bakteriálnych  

a plesňových patogénov rastlín [9 – 10]. Ďalšie práce demonštrujú pozitívny vplyv plazmy na 

moduláciu genotoxického účinku po pôsobení rôznych stresorov [11 – 12]. Stále však nie je 

celkom objasnený potenciálny genotoxický účinok plazmy, čomu sme sa venovali v našej 

práci. Sledovali sme vplyv NTP generovanej v kyslíku a dusíku v kombinácii s inými 

stresormi. 

 

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 v kyslíku alebo dusíku pri atmosférickom tlaku s využitím difúzneho 

koplanárneho povrchového barierového výboja (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge, 

DCSBD) [13]. Opracovanie semien NTP bolo realizované na Katedre experimentálnej fyziky 

FMFI UK v Bratislave, pričom semená boli NTP ošetrené rôznymi expozičnými dávkami (15, 

30, 60, 180, 300 s).  

Po ošetrení semien hrachu NTP, sme v niektorých experimentoch klíčence hrachu 

ovplyvňovali 1 h v roztokoch s rôznymi koncentráciami zeocínu (100, 200 a 300 μg.ml-1). 

Ako negatívnu kontrolu sme použili klíčence, ktoré neboli ovplyvnené žiadnym roztokom  

a ako pozitívnu kontrolu sme použili klíčence, ktoré boli 1 h ovplyvnené 400 µM H2O2. Pri 

inkubácii semien s roztokmi zeocínu 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 

potenciálneho genotoxického účinku industriálnych chemikálií, biocídov, agrochemikálií 

a liečiv. Bunky s poškodenou DNA vykazujú zvýšenú migráciu chromozomálnej DNA 
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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 [14]. 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 [15]. 

 

Výsledky a diskusia 

 V našich experimentoch sme sledovali potenciálny genotoxický účinok NTP, ktorá bola 

generovaná v dusíku pri rôznych expozičných časoch (Obr. 1.). Poškodenie DNA sme 

pozorovali na koreňoch a embryách. Vo všetkých vzorkách bol nárast percentuálneho 

poškodenia signifikantný oproti negatívnej kontrole (0 s). Navyše, poškodenie DNA vzoriek, 

ktoré sme získali z koreňov bolo vyššie ako vo vzorkách, ktoré sme získali z embryí.  

 

 

 
Obr. 1. Grafické znázornenie poškodenia DNA v nukleoidoch koreňov a embryí Pisum sativum L.  

po ošetrení semien nízkoteplotnou plazmou generovanou v dusíku pri expozičných časoch 15, 30 a 60 s. 

Tmavšou zelenou farbou sú označené vzorky DNA izolovanej z koreňov, svetlejšou zelenou sú označené vzorky 

izolované z embryí. Signifikantné rozdiely v každej vzorke ošetrenej NTP vzhľadom k negatívnej kontrole (0 s) 

izolovanej z rovnakej časti rastliny sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭; p٭٭٭≤ 

0,001. 
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 Pri vyšších expozičných časoch dokonca semená hrachu nevyklíčili (Obr. 2.), čo 

dokazuje negatívny vplyv NTP generovanej v dusíku na semená Pisum sativum L. 

Domnievame sa, že negatívny vplyv takto generovanej plazmy spočíva vo väčšom množstve 

reaktívnych foriem dusíka v porovnaní s reaktívnymi formami kyslíka, ktoré sa nachádzajú 

v NTP generovanej vo vzduchu alebo kyslíku. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2. Petriho misky s klíčencami alebo semenami Pisum sativum L. po ošetrení semien NTP 

generovanou v dusíku pri expozičných časoch 60, 180 a 300 s (zľava doprava).  
 

 
Obr. 3. Grafické znázornenie poškodenia DNA v nukleoidoch Pisum sativum L. po ošetrení semien NTP 

generovanou v kyslíku pri expozičnom čase 0, 60 a 180 s a ich následnom ovplyvnení zeocínom 1 h 
v porovnaní s kontrolnými semenami, ktoré neboli ošetrené NTP. 

NK- neovplyvnené jedince, PK- jedince ovplyvnené H2O2, A- 100 μg/ml zeocínu, B- 200 μg/ml zeocínu, C- 300 
μg/ml zeocínu. Svetlo oranžovou farbou sú označené vzorky, ktoré neboli o šetrené NTP, červenou farbou sú 

označené vzorky, ktoré boli ošetrené NTP pri čase 60 s a silno bordovou farbou sú označené vzorky, ktoré boli 
ošetrené NTP pri čase 180 s. 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 ďalších experimentoch sme sledovali účinok NTP generovanej v kyslíku na DNA 

koreňov Pisum sativum L. pri expozičných časoch 0, 60 a 180 s a ich následnom ovplyvnení 

zeocínom na 1 h (Obr. 3.). Všetky vzorky, ktoré boli najprv ošetrené NTP vykazovali nižšie 

poškodenie DNA ako vzorky, ktoré NTP ošetrené neboli. Jedinou výnimkou bola pozitívna 

kontrola, pri ktorej bolo poškodenie DNA vo všetkých vzorkách približne rovnaké.  

 Sledovanie poškodení DNA vplyvom nízkoteplotnej plazmy bolo v minulosti 

predmetom viacerých štúdií, ktoré dokázali, že NTP generovaná vo vzduchu dokáže navodiť 

adaptívnu odpoveď po ovplyvnení meďou, kadmiom alebo zeocínom, a tým znížiť možný 

vznik poškodení DNA [11 – 12]. Podobný účinok sme zaznamenali aj pri NTP generovanej 

v kyslíku. Naopak, NTP generovaná v dusíku mala výrazne negatívny vplyv na semená, ktoré 

nevyklíčili už pri 180 s expozícii. 

 

Záver 

 Nízkoteplotná plazma generovaná v kyslíku mala pozitívny vplyv na zníženie 

percentuálneho poškodenia DNA v Pisum sativum L. po ovplyvnení zeocinom. Tento typ 

plazmy by teda mohol byť vhodným stresorom vo fáze predovplyvnenia v adaptívnej 

odpovedi. Nízkoteplotná plazma generovaná v dusíku však pôsobila na semená Pisum 

sativum L. ako príliš silný stresor, ktorý pri nižších expozičných časoch spôsobil vysoké 

poškodenie DNA a pri vyšších expozičných časoch semená usmrtil. Naše výsledky 

prispievajú k pochopeniu účinku NTP na rastlinný materiál, potrebné sú však ďalšie 

experimenty, v ktorých budú sledované ďalšie typy plazmy generované v ďalších plynoch. 
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Abstract 
Interaction of solution pH and silicon in sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] 
Inappropriate solution pH can be as many other abiotic factors viewed as a stress. Although plants 

have many different mechanisms how to manage stress conditions and alleviate the damage, solution pH has 
other unavoidable effects on plants. The pH changes the availability of elements for plants. It can change the 
oxidative state of toxic elements making them more accessible for plants, but also decrease availability of 
essential compounds by binding them in complexes. In this work we have observed how the extreme pH affects 
the absorption of silicon (Si) by roots of sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench]. The aim of the work was also 
to survey and gather the information about how pH influences the growth, morphology and vitality of plants 
cultivated in substrate with Si. 
 

Keywords: availability; growth, morphology; silicon (Si); solution; sorghum; vitality. 

 

Úvod a formulácia cieľa: 

Rastliny sú veľmi citlivé na zmeny vnútrobunkového i extracelulárneho pH. Vytvorili si 

rozličné mechanizmy, ako posun pH vyrovnávať a udržovať približne na rovnakej hladine [1]. 

Na nepriaznivé pH reagujú najmä vakuoly a apoplasmický priestor a to aktívnym príjmom, 

hromadením, či výdajom iónov. V prípade, že prichádza k zmene celkového metabolizmu, na 

regulácii pH sa podieľajú aj iné organely [2]. Hodnotu vnútrobunkového pH zachovávajú aj 

protónové pumpy, ktoré využívajú nadbytočné H+ ióny na tvorbu energie, čím znižujú 

okyslenie [3]. V rámci rastlinného organizmu majú jednotlivé orgány tendenciu udržovať si 

pH v určitom rozmedzí. Napríklad apoplasm koreňov i listov má síce kyslý charakter, ale 

rozdiel pH medzi jednotlivými zónami listov je vyšší ako v koreňoch. Je to v dôsledku 

procesov prebiehajúcich pri fotosyntéze [4 – 6]. Posun vo vnútrobunkovom pH a celkovom 

metabolizme rastliny môže nastať i vplyvom pH substrátu. Odchýlky od optimálneho pH 

potom ovplyvňujú rast a vývin. 

Biodostupnosť prvkov pre rastliny je úzko spätá s pH substrátu. Rastliny prijímajú 

živiny zo substrátu v iónovej forme buď ako katióny (draslík) alebo ako anióny (fosfor). 

Veľmi nízke pH substrátu (menej ako 5,0) zvyšuje biodostupnosť mikronutrientov, ktoré 

môžu byť v nesprávnej koncentrácii pre rastlinu toxické. V niektorých rastlinných druhoch 

môže nadmerný príjem týchto prvkov vyvolávať stresové prejavy a celkovo poškodzovať 

vitalitu organizmu [7]. V prípade, že pH dosahuje hodnoty vyššie ako 6,2, niektoré rastlinné 
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druhy neprijímajú dostatočné množstvo železa či bóru. Efekt zásadného nedostatku týchto 

prvkov sa prejavuje chlorózami a nekrózami [8]. 

Veľa prác sa zaoberá Si ako prospešným prvkom podporujúcim rastlinu v prekonaní 

biotických i abiotických stresov. Rastliny prijímajú Si vo forme kyseliny kremičitej s pH 9. 

Kyselina kremičitá po prechode xylémom polymerizuje na nSiO2 a ukladá sa v pletivách 

rastlín i v podobe mikroteliesok (fytolitov) [9, 10]. 

V práci sme sledovali rýchlosť rastu, zmeny morfológie a vitalitu nadzemnej 

a podzemnej časti rastlín vystavených extrémnym hodnotám pH substrátu s prídavkom Si. 

Ďalším cieľom bolo zistiť, aký vplyv má rozdielne pH na veľkosť tvoriacich sa kremíkových 

mikroteliesok.  

 

Materiál a Metódy 

Rastlinným materiálom, ktorý sme využívali v experimentálnej práci bol cirok 

dvojfarebný [Sorghum bicolor (L.) Moench], kultivar Gadambalia. Povrchovo sterilizované 

semená v roztoku SAVO : dH20 v pomere 1 : 1 sme predkultivovali 3 dni a následne sme 

korene klíčencov odmerali a rastliny nasadili do polystyrénových plavákov (10 rastlín na 

variant). Rastliny sme pestovali 7 dní v ½ Hoaglandovom živnom roztoku v 1 l kadičkách 

v rastovej komore KFR Prif UK. Do každého roztoku sme pridali 400 µl Na2O(SiO2)x · 

XH2O (2,5 mM) a pH upravili na hodnoty: 3 (3pH); 4,5 (4,5pH); 5,8 (5,8pH); 7 (7pH); 8,5 

(8,5); 10 (10pH). Hodnotu pH sme upravovali zriedenou HCl a 1 M roztokom KOH. Živný 

roztok sme vymieňali každý tretí deň s každodennou úpravou pH. 

Po 7-dňovej kultivácii sme podzemnú i nadzemnú časť ciroku odmerali (merali sme 

dĺžku hlavného seminálneho koreňa a dĺžku celej nadzemnej časti) a rastliny sme zbavili 

zvyškov zrna. Pri koreňoch sme pozorovali rozdiel v dĺžke medzi začiatkom a koncom 

kultivácie. Následne sme odvážili korene rastlín jedného variantu (stanovenie čerstvej 

hmotnosti), zabalili ich do hliníkovej fólie a 3 dni nechali sušiť v sušičke (70 °C). Po vysušení 

sme rastlinný materiál opäť odvážili (stanovenie suchej hmotnosti). 

Kremíkové mikrotelieska sme pozorovali pomocou fluorescenčnej mikroskopie [11]. 

Fytolity sme sledovali v hlavnom seminálnom koreni asi 2,5 cm od bázy. Na koreni rastliny 

kultivovanej 1 deň v substráte s Si sme urobili žiletkou/skalpelom jemný zárez tak aby sme 

nepoškodili stredný valec. Následne sme stiahli z koreňa rizodermu a odstránili časť vonkajšej 

primárnej kôry, čím sme obnažili endodermu [12]. Asi 0,5 cm segmenty sme uložili na 

podložné sklíčko a prekryli vrstvou NaOH (pH 12). Veľkosť priemeru fytolitov sme zisťovali 

po 7-dňovej kultivácii programom Lucia (v. 4.8, LIM, Praha).  
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Výsledky sme štatisticky spracovávali programom Statgraphics Centurion XV.II a 

Microsoft Excel. Experimenty sme vyhodnocovali pomocou analýzy rozptylu ANOVA 

a Student‘s t-testom (dvojvýberovým) s hladinou preukaznosti α = 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Rastové parametre, morfológia a vitalita rastlín 

Po siedmych dňoch kultivácie sme zaznamenali rozdiely v celkovej dĺžke 

i v morfológii rastlín jednotlivých variantov. Rastliny pestované v extrémne kyslom pH (3pH) 

mali výrazne zredukovanú biomasu a rast koreňov týchto rastlín sa zastavil v skorom štádiu 

kultivácie, dĺžka koreňov sa dokonca zmenšovala. Tento fakt možno vysvetliť 

pravdepodobnou stratou H2O. Podobne totiž na kyslé pH reagovali koreňové bunky cvikle. 

Pri kyslom pH substrátu dochádzalo k strate vo vode rozpusteného betacyanínu [13]. Niektoré 

rastliny variantu 4,5pH mali podstatne dlhšiu nadzemnú i podzemnú časť, ako rastliny 

niektorých iných variantov. Pravdepodobne takéto pH pôsobilo pozitívne na predlžovanie, 

keďže kyslé prostredie je pre rast buniek do dĺžky nevyhnutné. Rovnako reagovali listy 

kukurice, keď boli bunky elongačnej zóny vystavené tlmivému roztoku s pH 4,5 [14]. 

Rýchlosť rastu a tvorba vedľajších koreňov exponenciálne rástla so zvyšovaním pH po 

hodnotu pH 7, kedy bola najvyššia (obr. 1, A). Vedľajšie korene sa vôbec netvorili 

v rastlinách variantu 3pH a pri pH 8,5 a 10 bola ich dĺžka viditeľne menšia ako 

v rastlinách iných variantov. Rastliny kultivované v substráte s pH v zásaditej oblasti taktiež 

vykazovali redukciu rastu podzemnej časti. Dĺžka nadzemnej časti rástla so zvyšujúcim sa pH 

až po hodnotu pH 5,8. Od pH 5,8 hodnoty rovnomerne klesali a pri extrémne zásaditom pH 

(10pH) sa dĺžka nadzemnej časti podstatne znížila (obr. 1, B). Jednotlivé varianty sa líšili 

i v morfológii nadzemnej časti. Prejavilo sa to rozdielom v zafarbení listov rastlín 

pestovaných pri extrémnych hodnotách pH 10 a 3. Listy mali tmavšiu zelenú farbu a pri 10pH 

sa pri niektorých rastlinách objavilo i fialkasté zafarbenie – hromadenie antokyánov ako 

reakcia na stres. Cirok je obilnina, ktorá aktívne hromadí antokyány v pletivách, pretože sú 

súčasťou antioxidačných mechanizmov [15]. Pri štatistickej analýze ako kontrola slúžil 

variant 5,8pH. Rozdiely v dĺžke koreňov boli štatisticky preukazné pri variantoch 3pH, 7pH 

a 10pH. Podobné výsledky sme zaznamenali aj v prípade nadzemnej časti pri variantoch 3pH, 

4,5pH, 8,5pH a 10pH. Rozdiel prírastku/úbytku dĺžky koreňa oproti pH5,8 sa prejavil pri 

variantoch 3pH, 7pH a 10pH.  
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Obr. 1. Rozdiel v dĺžke koreňa medzi začiatkom a koncom kultivácie (A) a dĺžka nadzemnej časti rastlín 
(B), v grafoch je vyznačená stredná chyba priemeru. Štatisticky sme varianty porovnávali s kontrolou (5,8pH) na 

hladine α = 0,05  
 

Podobný trend, ako rýchlosť rastu nadzemnej a podzemnej časti, sa prejavil aj pri 

náraste čerstvej (fresh weight – FW) a suchej (dry weight – DW) hmotnosti koreňov. So 

stúpajúcim pH sa zvyšovala FW aj DW, pričom pri pH 10 obe hodnoty výrazne klesli 

(obr. 2, A) . Zaujímavým výsledkom sa javí rapídny nárast čerstvej hmotnosti koreňov rastlín 

variantu 4,5pH oproti iným variantom. Avšak po zistení podielu DW/FW (obr. 2, B) možno 

pravdepodobne prudký rast rastlín variantu 4,5pH vysvetliť ako reakciu na stres [16] v spojení 

s indukciou predlžovania [15]. Tomu nasvedčuje aj zistenie, že podiel DW/FW rastlín 

pestovaných v extrémnych pH podmienkach bol najvyšší. Rastliny kultivované v substráte 

s hraničnými hodnotami pH prijímali a ukladali do pletív Si, ktorý tvoril veľký podiel suchej 

hmotnosti.   

  

  

 

 

 

 

 

 
Obr. 2. Čerstvá a suchá hmotnosť koreňov v (mg) (A) a percentuálny podiel sušiny (DW) v čerstvej 

hmotnosti (FW) (B), hodnoty FW a DW udávajú celkovú hmotnosť koreňov 10 rastlín jedného variantu. Na 
grafe A sú hodnoty na osi x v logaritmickom vzťahu 
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Veľkosť fytolitov  

V rastlinách pestovaných 1 deň v roztoku s Si sme pozorovali prítomnosť 

kremíkových mikroteliesok. Ich množstvo a veľkosť sa zväčšovala so zvyšujúcim sa pH 

(obr. 3). V koreňoch rastlín variantu 3pH sa v prvých 0,5 cm segmentoch fytolity 

nevyskytovali. Vyskytli sa až v segmentoch, ktoré boli asi 4 cm od bázy. Boli však viditeľne 

menšie ako v koreňoch rastlín iných variantov. Najpravidelnejšie usporiadanie fytolitov 

v koreňových bunkách sa vyskytovali v rastlinách variantu 7pH, a no najväčšie mikrotelieska 

mali rastliny variantu 10pH. Priemer fytolitov stúpal rovnomerne od pH 5,8 až po pH 10, 

kedy bol najvyšší. Kremík sa transportuje v podobe molekuly, ktorej pH je v zásaditej oblasti 

[9]. Nadmerne kyslé/zásadité pH substrátu predstavuje pre rastliny stres, ktorý sa snažia 

prekonať práve príjmom a akumuláciou Si [16]. Vo variantoch s kyslým pH (3pH;4,5pH) sme 

namerali vyššie hodnoty priemeru ako vo variante 5,8. Tento výsledok sa však zhoduje 

s pozorovaním, že v 3pH a 4,5pH je fytolitov menej a nie sú pravidelne usporiadané, no majú 

vyšší priemer, kým vo variante 5,8pH sú usporiadané pravidelne a je ich viac. Štatisticky 

preukazné rozdiely v priemere fytolitov oproti kontrole (5,8pH) sme zaznamenali pri 

variantoch 3pH, 4,5pH, 8,5pH a 10pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Vizualizácia fytolitov v endoderme koreňa ciroku. a – 3pH; b – 7pH; c – 10pH. Mierka: 100 µm 
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Záver 

Naše výsledky naznačujú, že extrémne hodnoty pH negatívne vplývajú na rast a vývin 

rastlín – redukujú množstvo vedľajších koreňov, spomaľujú rast hlavného koreňa a znižujú 

biomasu. Rastliny pestované v substrátoch s hraničnými hodnotami pH sú menej vitálne, majú 

zakrpatený rast a v pletivách listov zhromažďujú antioxidačné látky. Zo získaných výsledkov 

vyplýva, že cirok ukladá kremík v podobe fytolitov v závislosti od pH substrátu. Čím 

zásaditejšie je pH substrátu, tým sa viac Si mikroteliesok deponuje do endodermy.  
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Abstract 
Induction of CCL2 and CCL5 in lungs of influenza virus- infected mice. 
Primary target of the influenza virus is respiratory epithelia where the virus is detected by the host 

immune system. Influenza infection is accompanied by production of a wide range of proinflammatory cytokines 
and chemokines. The NS1 protein of the influenza virus suppresses expression of interferons which belong to the 
cytokine family.  NS1 80 deletion virus with truncated end was used to study expression pattern of cytokines 
CCL2 and CCL5 in the lungs of infected mice. Expression of CCL5 observed in lungs of infected mice correlated 
with virus titre and was not influenced by NS1. Expression of CCL2 in lungs of mice infected with control virus 
raised in time regardless of virus titre. However, expression of CCL2 correlated with NS1 80 virus titre and 
descended after 48 hours.  
 

Keywords: influenza A virus, cytokines, CCL2, CCL5 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírus chrípky typu A majú široký okruh hostiteľov a okrem ľudí infikujú cicavce a 

vtáky. Primárne infikuje epitelové bunky dýchacieho traktu. Pri infekcii sezónnym vírusom 

chrípky sa vírus vo väčšine prípadov replikuje v horných dýchacích cestách (nosová dutina, 

farynx a larynx). Vo výnimočných prípadoch môže vírus preniknúť aj do dolných dýchacích 

ciest (trachea, priedušky, pľúcne alveoly), kde môže spôsobiť vírusový zápal pľúc, ktorý je vo 

väčšine prípadov smrteľný. Do boja proti chrípkovej infekcii sa zapájajú vrodené aj získané 

obranné mechanizmy imunitného systému [1,2]. 

Cytokíny sú proteíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré majú v organizme 

regulačnú a signalizačnú funkciu. Na základe funkčnej podobnosti sa cytokíny delia na 

interleukíny, interferóny, faktory nekrotizujúce nádor, rastové faktory a chemokíny. 

Chemokíny spĺňajú úlohu chemoatraktantov regulujúcich migráciu buniek. Medzi 

prozápalové chemokíny patria aj CCL2 (MCP-1, JE) a CCL5 (RANTES) pôsobiace ako 

chemoatraktanty pre bunky imunitného systému. Migrácia monocytov, T lymfocytov, 

bazofilov a eozinofilov je ovplyňovaná cytokínom CCL5/RANTES. Cytokín CCL2/MCP-1 

špecificky pôsobí na monocyty a produkuje ho široké spektrum buniek napr. monocyty, 
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makrofágy, endotelové bunky rozličných orgánov, fibroblasty a epitelové alveolárne bunky 

typu I a II.  

Infekcia vírusom chrípky je sprevádzaná produkciou prozápalových cytokínov, 

antivírusových cytokínov a chemokínov. V niektorých prípadoch môže dôjsť k 

sekrécii extrémne vysokej hladiny cytokínov čo vedie k tzv. cytokínovej búrke spôsobujúcej 

vážne komplikácie [3,4,5]. 

NS1 proteín vírusu chrípky potláča expresiu interferónov a je pravdepodobné, že 

okrem interferónov bude mať vplyv aj na expresiu iných cytokínov. Preto sme použili delečný 

vírus NS1 80, ktorý exprimuje proteín NS1 bez efektorovej domény na štúdium  zmeny 

v expresii cytokínov CCL2 a CCL5 v pľúcach myší počas infekcie vírusom chrípky.   

 

Materiál a metódy 

Vírusy 

NS1 80 – delečný vírus chrípky exprimujúci skrátenú formu NS1 proteínu  

Kontrolný vírus a vírus NS1 80 boli pripravené metódou reverznej genetiky [6] a množené na 

bunkovej línii Vero. Titer vírusov bol stanovený metódou ELISA 

Bunkové línie 

Vero – stabilná bunková línia izolovaná z obličiek opice Cercopithecus aethiops 

Bunková línia bola kultivovaná v médiu DMEM s obsahom 10% FBS. 

Infekcia BALB/c myší 

BALB/c myši v slabej narkóze boli infikované intranazálne kontrolným vírusom 

a delečným mutantom NS1 s rovnakým infekčným titrom v objeme 40μl. Myši sme rozdelili 

do dvoch skupín podľa vírusu použitého na infekciu. V časových intervaloch 0, 6, 24, 48, 72 

a 96 hodín sme odobrali pľúca a pripravili pľúcne homogenáty. 

Stanovenie titra vírusu v pľúcach infikovaných BALB/c myší 

Časť pľúcneho homogenátu sme centrifugovali 2 minúty pri 3381 rcf v získanom 

supernatante sme následne stanovili  titer vírusu metódou ELISA na Vero bunkách.  

Stanovenie koncentrácie proteínov a hladiny cytokínov v pľúcach BALB/c myší 

Zo zvyšného homogenátu sme pripravili pľúcny lyzát, v ktorom sme stanovili 

koncentráciu proteínov pomocou kitu Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific). Na 

stanovenie expresie cytokínov v získanom pľúcnom lyzáte sme použili kit Mouse Cytokine 

Array Panel A (R&D Systems), pričom sme sa riadili inštrukciami výrobcu. Intenzitu signálov 

na autorádiografickom filme sme analyzovali softvérom Gene Tools (Sygene). 
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Výsledky a diskusia 

 BALB/c myši boli infikované kontrolným a delečným NS1 80 vírusom chrípky s 

rovnakým infekčným titrom. Pľúca myší sme odoberali v časových intervaloch 0, 6, 24, 48, 72 

a 96 hod. po infekcii a následne sme ich zhomogenizovali. V získaných homogenátoch sme 

stanovili infekčný titer namnoženého vírusu a hladinu cytokínov CCL2 a CCL5. 

  Delečný vírus NS1 80, ktorý exprimuje iba RNA väzobnú doménu proteínu NS1 sa v 

pľúcach BALB/c myší množil 625-krát horšie než kontrolný vírus (Obr.2). Titer kontrolného 

vírusu dosiahol maximum v časovom rozmedzí 48 až 72 hod. po infekcii (Obr.1). Titer 

delečného vírusu NS1 80 výrazne stúpol 48 hod. po infekcii a následne prudko klesol (Obr.2). 

 
Obr.1. Titer kontrolného vírusu chrípky v pľúcach BALB/c myší. Jednotlivé stĺpce predstavujú titre 

kontrolného vírusu v pľúcach BALB/c myší v čase 6, 24, 48, 72 a 96 hod. po infekcii, ktoré boli stanovené 
ELISA testom na Vero bunkách. 

 

 
Obr. 2. Titer delečného NS1 80 vírusu chrípky v pľúcach BALB/c myší. Jednotlivé stĺpce predstavujú titre 
delečného NS1 80 vírusu chrípky v pľúcach BALB/c myší v čase 6, 24, 48, 72 a 96 hod. po infekcii, ktoré boli 

stanovené ELISA testom na Vero bunkách. 
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 Pomocou kitu Mouse Cytokine Array sme v homogenáte pľúc myší infikovaných 

kontrolným a delečným vírusom  sledovali zmeny expresie cytokínov CCL2 a CCL5.  

 Hladina cytokínu CCL2 v pľúcach myší infikovaných kontrolným vírusom narastala 

s časom. V časovom intervale 96 hod. po infekcii dosiahla až 90% nárast oproti hodnote 

nameranej v čase 0 hod. V pľúcach neinfikovaných myší bola stanovená minimálna hladina 

CCL2. Po 6 hodinách sa začala hladina CCL2 v pľúcach myší nainfikovaných kontrolným 

vírusom zvyšovať a signifikantne sa zvyšovala až do 96 hod. po infekcii. Pretože sme nerobili 

ďalšie časové intervaly, nevieme, či sa hladina CCL2 po 96 hod. zvyšovala alebo znižovala. V 

pľúcach myší infikovaných vírusom NS1 80 korelovala hladina CCL2 s titrom vírusu. 

Maximum, takmer 73% nárast sme zaznamenali 48 hod. po infekcii a potom hladina CCL2 

prudko klesla (Obr.3) 

 
Obr. 3. Expresia CCL2/MCP-1 v pľúcach BALB/c myší infikovaných kontrolným a delečným vírusom 

chrípky. Jednotlivé stĺpce zodpovedajú relatívnym množstvám CCL2 v pľúcach BALB/c myší, ktoré boli 
stanovené pomocou proteome profiler array. Pľúca boli odoberané v časových intervaloch 0, 6, 24, 48, 72 a 96 

hod. po infekcii. Relatívne množstvá daného cytokínu sú uvádzané v %. 
 

 Na rozdiel od CCL2, hladina CCL5 v pľúcach myší infikovaných kontrolným vírusom 

postupne stúpala a po 72 hod. po infekcii začala pomaly klesať. V pľúcach kontrolných myší 

stúpla hladina CCL5 takmer o 62%. Najväčšie množstvo CCL5 v pľúcach myší infikovaných 

delečným vírusom sme zaznamenali 48 hod. po infekcii, pričom došlo k takmer 43% nárastu 

oproti neinfikovaným myšiam (Obr.4). V oboch prípadoch zmena hladiny CCL5 korelovala 

s infekčným titrom vírusu v pľúcach myší. 
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Obr.4. Expresia CCL5/RANTES v pľúcach BALB/c myší infikovaných kontrolným a delečným vírusom 

chrípky. Jednotlivé stĺpce zodpovedajú relatívnym  množstvám CCL5 v pľúcach BALB/c myší, ktoré boli 
stanovené pomocou proteome profiler array. Pľúca boli odoberané v časových intervaloch 0, 6, 24, 48, 72 a 96 

hod. po infekcii. Relatívne množstvá daného cytokínu sú uvádzané v %. 
 

Záver 

Expresia CCL5 v pľúcach infikovaných myší koreluje s titrom vírusu chrípky 

v pľúcach a NS1 proteín nemal vplyv na indukciu tohto chemokínu. Expresia CCL2 

v pľúcach myší infikovaných kontrolným vírusom stúpala v čase a nebola závislá od titra 

vírusu v pľúcach, kým expresia CCL2 v pľúcach myší infikovaných delečným mutantom NS1 

80 korelovala s množstvom vírusu v pľúcach a po 48 hod. začala klesať. Domnievame sa 

preto, že NS1 proteín by mohol ovplyvňovať expresiu tohto cytokínu, ale bude potrebné 

spraviť ďalšie experimenty, aby sa tento predpoklad potvrdil.  
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Abstract 

Delta opioid receptors play role in modulation of neuronal excitability in rat hippocampal neurons. 
Delta opioid receptors play important role in emotional processing, mood regulation and pain. They are 

expressed in different brain structure, include hippocampus. To identify if and how δ-opioid receptors affect 
excitability of hippocampal pyramidal neurons; we examined the effects of an agonist SNC80 on the firing 
activity and ion currents in hippocampal pyramidal neurons. Application of SNC80 inhibited by depolarization 
activated series of action potentials (AP) in all tested concentrations (100 nM, 1 μM, 10 μM a 100 μM). 
Spontaneous activity was supressed with concentrations 1 μM and 10 μM, while concentration 100 μM increased 
it. Also concentration 100 nM decreased the maximal amplitude of sodium currents and increased the maximal 
amplitude of potassium currents. We suggest that δ-opioid receptors play role in modulation of excitability in 
hippocampal neurons isolated from newborn rats. 
 

Keywords: SNC80; hippocampal excitability; δ-opioid receptors 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hipokampus je mozgová štruktúra podieľajúca sa na procesoch učenia, pamäte  

a priestorovej navigácie. Je to oblasť, ktorá býva zasiahnutá v neurodegeneratívnych a/alebo 

neurologických poruchách, akými sú Alzheimerova choroba, epilepsia temporálneho laloka 

alebo schizofrénia. V hipokampe sú exprimované všetky štyri typy opioidných receptorov: μ-, 

δ-, κ- a ORL opioidné receptory. Opioidné receptory môžu ovplyvňovať hipokampálnu 

excitabilitu dvojakým spôsobom. Po prvé, priamym pôsobením na hipokampálne pyramidálne 

neuróny, kedy inhibíciou signálnej dráhy adenylátcykláza  ̶ cyklický adenozínmonofosfát  ̶ 

proteínkináza A inhibujú neuronálnu excitabilitu [1]. Po druhé, nepriamo, pôsobením na 

GABAergické interneuróny prostredníctvom inhibície uvoľnenia inhibičného 

neurotransmiteru kyseliny γ-aminomaslovej (GABA) zvyšujú excitabilitu pyramidálnych 

hipokampálnych neurónov [2]. V našej práci sme sa zamerali na vplyv δ-opioidných 

receptorov na excitabilitu hipokampálnych neurónov izolovaných z novorodených potkanov. 

 

Materiál a metódy 

Hipokampálne neuróny boli izolované z novorodených potkanov kmeňa Wistar 
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metódou modifikovanou podľa Geier a kol. [3]. Bunky boli kultivované v upravenom 

Dulbeccom modifikovanom Eaglovom médiu (DMEM) s vysokým obsahom glukózy 

obohatenom o L-glutamín, obsahujúcom 10% tepelne inaktivované fetálne teľacie sérum 

(FBShi), 2 mM MgCl2, 10 nM progesterón, 10 mM putrescín, 12,5 mg/ml inzulín-transferín-

sodík selén suplement (ITSS), 0,75% alebo 0,25% penicilín/streptomycín (P/S) a 125 μg/ml 

plazmocín. Bunky boli vysádzané na Petriho misky v hustote 70 000 buniek/sklíčko. Neuróny 

boli inkubované v programovateľnom CO2 termostate so zvlhčenou atmosférou obsahujúcou 

5% CO2 a 95% vzduchu pri teplote 37°C. Na druhý deň po izolácii bolo médium obsahujúce 

0,75% P/S vymenené za médium obsahujúce 0,25% P/S. Všetky chemikálie okrem ITSS 

(Roche, Švajčiarsko) boli zaobstarané zo Sigma-Aldrich, USA. 

Excitabilita hipokampálnych neurónov bola meraná v konfigurácii „z celej bunky“ 

(„whole-cell“) metódou terčíkového zámku („patch-clamp“) s EPC-10 zosilňovačom (HEKA 

Electronic, Lambrecht, Nemecko). Na meranie evokovanej série akčných potenciálov (AP)  

a spontánnej aktivity bol použitý kúpeľový roztok obsahujúci (v mM): 130 NaCl, 3 KCl,  

10 HEPES, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 D-glukóza; pH 7,40 (s NaOH) a pipetový roztok obsahujúci 

(v mM): 120 K-glukonát, 2 Na2ATP, 10 HEPES, 20 KCl, 2 MgCl2, 0,25 Na2GTP; pH 7,4  

(s KOH). Na meranie sodíkových (INa) prúdov v neurónoch bol použitý kúpeľový roztok 

obsahujúci (v mM): 105 NaCl, 10 HEPES, 2 CaCl2, 0,5 MgCl2, 25 tetraetylamónium chlorid 

(TEA-Cl) a 10 D-glukóza; pH 7,4 (upravené s NaOH) a pipetový roztok obsahujúci (v mM): 

3 Na2ATP, 10 HEPES, 3 kyselina etylén glykol tetraoctová (EGTA), 2 MgCl2, 135 CsCl,  

0,4 Na2GTP a 20 TEA-Cl; pH 7,4 (upravené s CsOH). Na zablokovanie draslíkových prúdov 

(IK) boli použité TEA-Cl a CsCl pridané do kúpeľového a/alebo pipetového roztoku. Na 

meranie IK bol použitý kúpeľový roztok obsahujúci (v mM): 115 NaCl, 4 KCl, 10 HEPES,  

2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 D-glukóza; pH 7,4 (upravené s NaOH) a pipetový roztok obsahujúci  

(v mM): 120 K-glukonát, 2 Na2ATP, 10 HEPES, 20 KCl, 2 MgCl2, 0,25 Na2GTP; pH 7,4 

(upravené s KOH). Na zablokovanie sodíkových prúdov bol použitý tetrodotoxín (TTX; 

Abcam, Izrael) v koncentrácii 1 μM pridaný do kúpeľového roztoku. Osmolarita pipetových 

roztokov bola približne 300 mOsm. Osmolarita kúpeľových roztokov bola o 2-3 mOsm 

nižšia, ako osmolarita daného pipetového roztoku. Mikropipety použité na merania boli 

vyrobené z borosilikátového skla (Sutter Instrument, Novato, CA) s odporom od 3 do 4 MΩ. 

Kapacita meraných buniek bola v rozmedzí 33±3 pF. Agonista δ-opioidných receptorov 

SNC80 v koncentráciách 100 nM, 1 μM, 10 μM a 100 μM bol rozpustený v kúpeľovom 

roztoku a aplikovaný perfúznym systémom do tesnej blízkosti meranej bunky. Ak nie je 

uvedené inak, chemikálie boli zo Sigma-Aldrich, USA. 
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Séria AP bola meraná 300 ms trvajúcimi prúdovými depolarizačnými pulzami so 

stúpajúcou amplitúdou. Vyhodnocovaná bola druhá nadprahová séria AP. Pokojový 

membránový potenciál bol počas merania udržiavaný na približne -70 mV. Spontánna aktivita 

bola meraná po dobu 5 minút pri injektovaní prúdu 0 pA. Pri meraní INa bol Vmem udržiavaný 

na -90 mV. Sodíkové prúdy boli aktivované 5 ms trvajúcimi depolarizačnými pulzami  

s amplitúdami od -70 mV do +70 mV. Pri meraní IK bol Vmem udržiavaný na -80 mV. 

Draslíkové prúdy boli aktivované 400 ms trvajúcimi depolarizačnými pulzami s amplitúdami 

od -40 mV do +80 mV. Namerané dáta boli vyhodnocované v programoch FitMaster (HEKA 

Electronic, Nemecko) a Origin 8.1. 

Štatistické analýzy boli robené v programe Origin 8.1. Výsledky sú prezentované ako 

priemer ± SEM. Štatistické odlišnosti medzi skupinami boli určené parametrickým párovým 

t-testom. Pravdepodobnosť *p<0.05 bola považovaná za štatisticky signifikantnú. 

 

Výsledky a diskusia 

Evokovanú sériu AP sme merali v deň 8 až deň 10 in vitro. Kontrolné skupiny 

hipokampálnych neurónov generovali priemerne 7 AP v sérii. Po aplikácii agonistu (SNC80) 

v koncentrácii 100 nM sa priemerný počet generovaných AP signifikantne znížil na približne 

3 AP v sérii, kým v koncentráciách 1 µM, 10 µM a 100 µM sa počet generovaných AP v sérii 

znížil na v priemere 5 AP (Obr. 1). Aktivácia receptorov agonistom potláča evokovanú sériu 

AP. Paradoxne, inhibícia klesá s rastúcou koncentráciou. 
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Obr. 1. Počet akčných potenciálov (AP) vygenerovaných v evokovanej sérii (čierne kruhy) a počas 

spontánnej aktivity (biele štvorce) zobrazený ako % počtu AP generovaných v kontrolných podmienkach. 
Boli použité štyri koncentrácie SNC80: 100 nM; 1 μM; 10 μM a 100 μM. Počet (n) je uvedený v grafe 

a predstavuje počet izolácií. V rámci jednej izolácie bolo zmeraných štyri až päť buniek. Výsledné hodnoty sú 
vyjadrené ako priemer ± SEM. *p<0,05 (parametrický párový t-test). 
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Spontánnu aktivitu sme merali v deň 13 po izolácii, kedy už väčšina neurónov bola 

spontánne aktívna. Merali sme počet AP vygenerovaných po dobu 5 minút. Aj v tomto 

prípade je pozorovaný efekt závislý na koncentrácii. Na rozdiel od evokovanej série AP sa pri 

koncentrácii 100 nM počet generovaných AP oproti kontrole takmer nezmenil. Po aplikácii 

SNC80 v koncentrácii 1 µM a 10 μM sme zaznamenali pokles aktivity. Naopak, pri 

koncentrácii 100 µM sa spontánna aktivita zvýšila takmer trojnásobne (Obr. 1). To je v súlade 

s pozorovaniami, že vo vysokých koncentráciách môže SNC80 spôsobovať abnormálnu 

elektrickú aktivitu v mozgu (epileptické záchvaty) charakterizovanú nadmernou excitáciou 

neurónovej siete [4]. Vysvetlenie rozdielnych účinkov SNC80 na spontánnu a evokovanú 

aktivitu môže byť v komplexnom účinku tejto látky na napäťovo závislé iónové kanály. 

Pre meranie iónových prúdov sme zvolili koncentráciu SNC80 100 nM, keďže mala 

najvyšší efekt na evokovanú sériu AP. Maximálna amplitúda sodíkových prúdov po aplikácii 

SNC80 signifikantne klesla (Obr. 2A). Naopak, maximálna amplitúda draslíkového prúdu sa 

po aplikácii SNC80 zvýšila (Obr. 2B). 

 

 
 

Obr. 2. Maximálna amplitúda sodíkových a draslíkových prúdov meraná v kontrolných podmienkach 
(čierny stĺpec) a v prítomnosti 100 nM SNC80 (červený stĺpec). A Maximálna amplitúda (Imax) sodíkového 

prúdu. B Maximálna amplitúda (Imax) draslíkového prúdu. Výsledné hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM. 
Počet (n) je uvedený v grafoch a predstavuje počet izolácií. V rámci jednej izolácie bolo zmeraných štyri až päť 

buniek. *p<0,05 (parametrický párový t-test). 
 

Sodíkový prúd aktivuje jednotlivé AP. Jeho inhibícia môže vysvetliť pokles aktivity. 

Draslíkové prúdy zodpovedajú za repolarizáciu, a teda ich zvýšenie umožňuje rýchlejší štart 

následného AP. Stimulácia IK teda môže byť základom zvýšenej aktivity. 
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Záver 
Delta opioidné receptory sú v hipokampálnych pyramidálnych neurónoch 

exprimované vo vysokej koncentrácii. Ukázali sme, že tieto receptory sa podieľajú na 

modulácii excitability hipokampálnych pyramidálnych neurónov izolovaných z novorodených 

potkanov. Pre svoju schopnosť regulovať hipokampálnu excitabilitu sú δ-opioidné receptory 

a ich agonista SNC80 potenciálnym cieľom pre štúdium v súvislosti s ochoreniami 

centrálneho nervového systému. 
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Abstract 
Preperation Candida utilis strain capable of extracelular heterologous protein expression 
Yeasts have emerged as an excellent host for heterologous expression since they combine the ease of 

genetic manipulation and fermentation of a microorganism with the capability to secrete and modify foreign 
protein according to eukaryotic scheme. However, secretory expression of heterologous protein in yeast is often 
limited by the properties of the target protein, the host strain, leader sequence and vector system. Selection of the 
most suitable host is an initial step, which helps to overcome drawbacks that may occur as a result of specific 
secretory pathways. The yeast Candida utilis represents industrially important yeast which is used as a whole-
cell food aditive and as a recombinant host for production of heterologous proteins. The absence of proteolytic 
enzymes in its secretome makes this unconventional yeast a suitable host for extracellular expression.  

 

Keywords: Candida utilis expression system; secretory pathway; 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Eukaryotické kvasinky sa stali obľúbenými hostiteľmi na heterologickú expresiu, 

nakoľko kombinujú výhody jednobunkových mikroorganizmov so schopnosťou 

eukaryotických posttranslačných modifikácii. Naviac, kvasinky sú pomocou týchto 

posttranslačných modifikácií schopné sekrétovať heterologické eukaryotické proteíny v 

natívnej, biologicky funkčnej forme. Aj napriek tomu, že intracelulárna expresia zvyčajne 

vedie k vysokým výťažkom proteínov, sekrécia produktov do média je želaná z viacerých 

dôvodov, medzi ktoré patrí zjednodušenie purifikačných procesov pri priemyselnej veľko 

objemovej produkcii heterologických proteínov [1]. 

 Okrem výhod, ktoré kvasinky poskytujú, ich využitie pri extracelulárnej expresii má aj 

svoje limitácie. Medzi faktory ovplyvňujúce úroveň sekrécie patria vlastnosti cieľového 

proteínu, výber hostiteľského kmeňa, dostupnosť vhodných vektorov, výber promótora, 

optimalizácia kodónov v géne kódujúcom cieľový proteín, translačné signály ako aj skladanie 

proteínu do aktívnej formy.[2]. Z hľadiska sekrécie je veľmi dôležitá sekrečná signálna 

sekvencia, ktorá zabezpečuje a kontroluje vstup proteínu do sekrečných dráh [3]. Z týchto 

dôvodov sa mnohé štúdie zamerali na optimalizáciu fermentačných procesov a génové 

modifikácie hostiteľských kmeňov s cieľom zvýšenia proteínového výťažku a špecifickej 

produkcie buniek. V súčasnosti sú však mnohé proteíny stále produkované na pomerne nízkej 
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úrovni aj v prípade, že transkripcia či translácia je na úrovni cieľového proteínu 

optimalizovaná na vysokú úroveň expresie. Jednou z možností ako prekonať tieto problémy je 

kmeňové inžinierstvo, kedy sa pomocou genetických modifikácii môže zvýšiť špecifická 

produktivita buniek. Výber vhodného hostiteľského organizmu je dôležitý krok, ktorý môže 

znížiť limitácie vznikajúce v dôsledku špecifických sekrečných dráh [4]. 

 Candida utilis patrí medzi priemyselne významné kvasinky, využíva sa najmä 

v potravinárskom priemysle. Výhodou kvasinky Candida utilis je, že narozdiel od iných 

zástupcov rodu Candida, ktoré prekladajú kodón CUG na serín, prekladá tento kodón podľa 

klasického genetického kódu na leucín, čo značne uľahčuje optimalizáciu kodónov pri 

heterologickej expresii. Sekretóm Candida utilis nie je veľmi známy, avšak neprítomnosť 

proteolytických proteínov v jej sekrétome predurčuje túto kvasinku ako vhodný hostiteľský 

organizmus pre extracelulárnu expresiu [5].  

 Našim cieľom je príprava kmeňa Canida utilis, v ktorom dosiahneme extracelulárnu 

expresiu heterologického proteínu, pričom signálna sekvencia bude štiepená enterokinázou 

ukotvenou v membráne endoplazmatického retikula (ER).V tejto práci sa zaoberáme 

prípravou plazmidových konštruktov, ktoré umožnia ukotvenie enterokinázy do membrány 

ER tak, že aktívny C-terminálny koniec tejto proteázy smeruje do luménu ER. Súčasťou práce 

je aj príprava detekčného plazmidu, pomocou ktorého budeme detekovať správnu 

inkorporáciu enterokinázy, teda či bude správne situovaná do luménu ER a či si bude aj v 

tejto konštalácii zachovávať proteolytickú aktivitu. 

 

Materiál a metódy 
 

Tab. 1. Použité bakteriálne kmene Escherichia coli, ich genotyp a zdroj 
 

Kmene E.coli Genotyp Zdroj 

XL1 
endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 
lac glnV44 F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq 
Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK

- mK
+) 

Stratagene 

 
Tab. 2. Použité kvasinkové kmene,ich genotyp a zdroj 

 
Kvasinkový kmeň Genotyp Zdroj 
C. utilis CCY 39-38-18 divý kmeň Institute of chemistry, SAS Bratislava 
C. utilis ΔglcF Δαglc loxP [7] 

 

Polymerázová reťazová reakcia: Reakcie sme pripravovali do objemu 50 μl. Reakčná 

zmes obsahovala 1 μl Pfu II HS Fusion DNA polymerázy, 5 μl 10-krát koncentrovaného 

tlmivého roztoku s obsahom MgCl2 dodávaného s polymerázou, 0,5 μl 12,5 mmol.dm-3 
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dNTP, 1 μl 10 μmol.dm-3 primeru F a R, 0,5-1 μl teplátovej DNA s koncetráciou 50-100 ng 

a objem sme doplnili ultra pure vodou. Reakcie prebiehali v Biometra's T-Personal Thermal 

Cycler. Jendotlivé programy PCR záviseli od dĺžky amplifikovanej DNA, pričom sme 

vychádzali z protokolu dodávaného s polymerázoou.  
 

Tab. 3. Teplotný cyklus amplifikácie jednotlivých  častí konštruktu ACT1, STE5 a pGLC-mal8 
 

Krok Tepl
ota 

Čas 

Počiatočná 
denaturácia 

96°C 2 min 

 
35 cyklov 

96°C 20 s 
50°C 20 s 
72°C 15 s/kb 

Záverečná 
polymerizácia 

72°C 3 min 

 

Fúzna polymerázová reťazová reakcia: Reakcie sme pripravovali do objemu 50 μl. Pri 

fúzii jednotlivých častí konštruktov ACT1, STE 5 a pGLC-mal8 sme používali Pfu II HS 

Fusion DNA polymerázu. Pri konečnej fúzii dvoch častí konštruktov ACT1 a STE5 sme 

používali TaKaRa LA Taq® DNA polymerázu.Množstvá DNA1 a DNA2 záviseli od ich 

koncentrácie, pričom výsledný molárny pomer v reakcii bol 1:1. Reakcie prebiehali v 

Biometra's T-Personal Thermal Cycler. Jendotlivé programy PCR záviseli od dĺžky 

amplifikovanej DNA, pričom sme vychádzali z protokolu dodávaného s polymerázou. 
 

Tab. 4. Teplotný cyklus fúznych PCR pomocou Pfu II HS Fusion DNA polymerázy 
 

Krok Teplota Čas 
Počiatočná denaturácia 96°C 2 min 

 
35 cyklov 

96°C 20 s 
50°C 20 s 
72°C 15 s/kb 

Záverečná polymerizácia 72°C 3 min 
 

Výsledky a diskusia 

Príprava konštruktov in silico: Na základe celogenómovyých porovnávaní Candida 

utilis s ďalšími kvasinkovými druhmi, vrátane Saccharomyces cerevisie, Candida albicans, 

Candida tropicalis, Kluveromyces lactis, sme in silico navrhli konštrukty ACT1 a STE5, 

pomocou ktorých chceme docieliť zabudovanie enterokinázy do membrány ER. Expresia 

entrokinázy je v oboch konštruktoch pod kontrolou konštitutívnych promótorov Act1 a Ste5. 

V prípade konštruktu ACT1 sme použili Act1 promótor, ktorý je súčasťou genómu C. utilis. 
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 Konštrukt STE5 obsahuje regulačnú oblasť ste5 génu, ktorý sa nachádza v 

Saccharomyces cerevisiae. Celogenómovým porovnaním C. utilis a S. cerevisiae sme 

identifikovali jeho homológ na 1. chromozóme C. utilis a oblasť upstream od tohto homológu, 

sme použili ako prómotor. Nakoľko chceme docieliť inkorporáciu enterokinázy do membrány 

ER, je potrebný sekrečný signál, ktorý umožní presun proteínu z cytoplazmy do ER. Ako 

sekrečný signál sme si zvolili invertázový sekrečný signál o veľkosti 81 bp, ktorý sa nachádza 

na 3. chromozóme C. utilis. Ukotvenie enterokinázy do membrány ER docielime pridaním 

sekvencie transmembránovej domény za invertázový sekrečný signál. Sekvenciu 

transmembránovej domény sme odvodili od Kex2 proteázy ukotvenej v membráne ER C. 

albicans. Celogenómovým porovnaním C.albicans a C. utilis sme identifikovali homológ 

tejto proteázy na 7. chromozóme C. utilis. Pomocou programu trans-membrane - ExPASy 

sme v tomto homológu identifikovali dve transmembránové domény. Tú, ktorej orientácia 

bola C-terminálnym koncom smerom do luménu ER, sme použili ako kotvu pre enterokinázu. 

Čo sa týka terminátora, v oboch konštruktoch sme použili 200 bp dlhú oblasť nachádzajúcu sa 

za kódujúcou sekvenciou act1 génu, ktorá sa prirodzene nachádza na 3. chromozóme C. utilis. 

Konštrukty ACT1 a STE5 sú zobrazené na obr. 1. 

 

 
 

Obr.1. ACT1 a STE5 konštrukt 
 

 Na identifikáciu správnej inkorporácie enterokinázy sme navrhli detekčný plazmid, 

ktorý obsahuje modifikovaný α-glukozidázový gén pod kontrolou indukovateľného 

glukozidázového (GLC) promótora. Modifikácia α-glukozidázy spočíva v pridaní štiepneho 

miesta pre enterokinázu, pričom rozpoznávacia sekvencia pozostáva z aminokyselín DDDK. 

Za túto rozpoznávaciu oblasť sme navrhli sekvenciu kódujúcu 6 His-tag pre budúcu analýzu 

pomocou Western blotu. Na základe porovnaní proteínových sekvencií pre α-glukozidázu v 

C. utilis, Saccharomyces cerevisiae, Kluveromyces lactis, Candida albicans, Candida 

tropicalis a Wickerhamomyces ciferii sme identifikovali variabilnú oblasť, ktorú sme si 

vybrali ako miesto pre spomenuté modifikácie. Pomocou PCR reakcie sme modifikovanú α-
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glukozidázu predĺžili o štiepne miesto pre restrikčnú endonukleázu SalI a invertázový signál, 

ktorý slúži na presun proteínu do sekrečných dráh. Terminátor sme predĺžili o rozpoznávacie 

miesto pre SnaBI restriktázu. Restrikčnými endonukleázami SalI a SnaBI sme taktiež štiepili 

plazmid pGLC-LacZ-d3 [6], do ktorého sme cez tieto miesta vložili modifikovanú α-

glukozidázu. Detekčný plazmid je zobrazený na obr. 2. 

 

 
Obr. 2. Detekčný plazmid 

 

Príprava konštruktov: Sériou PCR reakcií sme amplifikovali jednotlivé časti 

konštruktu ACT1. Postupnými fúznymi PCR reakciami sme získali cieľový fragment ACT1 a 

STE5. Pomocou restrikčnej endonukleázy BglII sme dané pcr fragmenty cirkularizovali a 

následne transformovali do buniek E. coli XL1. Selekciou na zeocíne sme získali pozitívne 

klony ACT1 23 a 25, ktoré sme overili kontrolným štiepením pomocou restrikčných 

endonukleáz BglII a PvuII (obr. 3), a sekvenovaním. Čo sa týka konštruktu STE 5, doteraz sa 

nám nepodarilo získať pozitívne klony. Ďalším cieľom je integrácia konštruktu ACT1 do 

chromozómu C. utilis . 

 

 
 

Obr. 3. Overenie ACT1 23 a 25 štiepením - Dráha č.1. ladder, 2. ACT1 23, 3. ACT1 23/BglII, 4. ACT1 
23/BglI a PvuII, 5. ACT1 25, 6. ACT1 25/BglII, ACT1 25/BglII a PvuII 

 

Pomocou PCR reakcií sme pripravili modifikovanú α-glukozidázu, ktorú sme cez 

štiepne miesta SalI a SnaBI vložili do plazmidu pGLC-LacZ-d3 [6]. Detekčný plazmid sme 

elektroporáciou transformovali do buniek E. coli XL1. Na selekciu pozitívnych klonov sme, 
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rovnako ako pri konštruktoch ACT1 a STE5, zvolili zeocínovú rezistenciu. Po sérii 

kontrolných štiepení a PCR sme vybrali klon pGLC-mal8, ktorý sme následne osekvenovali. 

Po potvrdení správnej sekvencie modifikovanej α-glukozidázy, sme detekčný plazmid pGLC-

mal8 (obr.4) linerizovali pomocou restriktázy ScaI a transformovali do buniek C. utilis ΔglcF. 

Správnu integráciu pGLC-mal8 do chromozómu kvasinky sme overili PCR reakciou. 

 

 
 

Obr. 4. Detekčný plazmid - Dráha č.1. pGLC-LacZ-d3, 2. pGLC-mal8 
 

Záver 

 Podarilo sa nám pripraviť konštrukt ACT1, ktorý budeme linearizovať a 

transformovať do Candida utilis ΔglcF.V súčasnosti pracujeme na príprave konštruktu STE5. 

Rovnako sa nám podarilo pripraviť detekčný plazmid, ktorý už máme natransformovaný do 

Candida utilis ΔglcF. Ďalším cieľom našej práce je meranie α-glukozidázovej aktivity v 

médiu. 
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Abstract 

Evidence of rickettsia in biological material collected from dogs of Slovakia. 
Rickettsiae are obligate intracellular gram–negative bacteria. In Slovakia, the most important vectors of 

rickettsiae are ixodid ticks. Typical host spectrum of ticks 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 rickettsiaein blood and serum of dogs collected from different areas of Slovakia. A total 179 ticks 
were screened for the presence of rickettsiae using PCR. Rickettsial DNA was detected in 5% tested ticks. Out of 
227 collected samples were 61.7 % positive for the presence of antibodies against R. akari, R.conorii, R. slovaca. 
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; tick 

Úvod a formulácia cieľa 

Rickettsie patria do skupiny malých obligátnych intracelulárnych Gram negatívnych 

baktérií, z ktorých niektoré vyvolávajú závažné ochorenia. Prenášajú sa prostredníctvom krv 

cicajúcich článkonožcov, medzi ktoré patria kliešte, vši, blchy a roztoče. Patogenita druhov 

rodu Rickettsia spp., ale aj niektoré ďalšie fenotypové vlastnosti boli základom pre ich 

rozdelenie do skupiny škvrnitých horúčok a týfusovej skupiny[1 - 2]. 

Dodnes bola pozornosť sústredená hlavne na vyšetrenie hlodavcov a lovnej zveri ako 

potenciálnych hostiteľov rickettsií. Úloha psov v cirkulácií tohto patogénu v prírodných 

ohniskách nebola doteraz dostatočne preskúmaná. Psy patria medzi domáce zvieratá, ktoré 

žijú v blízkosti hospodárskych zvierat a ľudí. Tieto vzťahy môžu byť dôvodom prenosu 

rickettsióz a iných ochorení. Práve preto je dôležité poznať zastúpenie rickettsiálnych druhov 

vyskytujúcich sa v psoch. Ich detekcia a identifikácia je veľmi dôležitá, najmä pre poznanie 

distribúcie daných infekcií vo vyšetrovaných oblastiach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo 

nákazy aj človeku [3 - 4].  

Aj krajiny strednej a severnej Európy zaznamenali v posledných rokoch zvýšený 

výskyt rickettsií. V roku 2015 sa Wächter a kolektív venovali sérologickej analýze 

prítomnosti protilátok voči R. helvetica, R. raoultii, R. slovaca, R. monacensis a R. 

416



felisv rôznych oblastiach Nemecka. Dokázalo sa, že vhodným ukazovateľom diferenciácie 

SFG rickettsií boli práve psy. Prostredníctvom ELISA a imunofluorescencie vyšetrili 605 sér, 

z ktorých bolo až 568 pozitívnych aspoň na jeden druh rickettsiae. V 66% sér boli 

zaznamenané protilátky proti R. helvetica, v  2,8% proti R. raoultii a v  1,6% proti R. slovaca. 

Protilátky proti R. monacensis a R. felis neboli jasne dokázané [5].   

Poznatky o tom, že aj zvieratá môžu byť na území Švédska možné rezervoáre týchto 

patogénov, sú stále nedostatočné. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa Elfving a kolektív 

v roku 2015 rozhodli vyšetriť niektoré divé a domáce zvieratá v strednom Švédsku. 

Imunofluorescenčnej analýze boli podrobené aj séra psov, z ktorých boli detegované 

protilátky voči rickettsiám zo skupiny škvrnitých horúčok. Celkovo 23% sér obsahovalo 

protilátky proti rickettsiám. Výsledky analýzy ukázali, že aj v oblasti stredného Švédska sú 

psy možnými rezervoármi rickettsií [6] 

Posledné známe štúdie, ktoré monitorujú infekciu rickettsiami psov na Slovensku sú 

z roku 2006. Je nesporné, že psy hrajú dôležitú úlohu v ekológii SFG rickettsií aj na 

Slovensku. Napriek tomu, v  našej krajine vieme iba málo o prítomnosti protilátok voči týmto 

patogénom. Z 391 psích sér bolo pozitívnych na rickettsiae a C. burnetii až 45 (11,5%). 

Následná imunofluorescencia 45 ELISA - pozitívnych sér potvrdila protilátky proti R. 

conoriia R. slovacav 12 vzorkách a v piatich sérach kmeňa „IRS 4“. Výsledky danej štúdie 

potvrdili, že psy môžu byť šíriteľmi rickettsiálnej infekcie aj na Slovensku [7]. 

Cieľom našej štúdie je dôkaz rickettsiísérologickými a molekulárnymi metódami, 

vyšetrením sér, krvi a kliešťov, získaných zo psov. Potvrdením prítomnosti protilátok 

protirickettsiám a rickettsiálnej DNA sme vyhodnotili riziko disseminácie infekcií, v nami 

sledovaných lokalitách na Slovensku. 

Materiál a metódy 

 Na prítomnosť rickettsií zo vzoriek sme použili v experimente molekulárne 

a sérologické metódy.  

Krvný koláč a kliešte sme použili na izoláciu DNA pomocou kituQiAmp DNA Mini 

Kit 250 (Qiagen). 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 merali na nanodrope. Prítomnosť rickettsií v materiáli 

sme analyzovali použitím PCR [8], ktoráamplifikuje fragment gltAgénu. PCR produkty sme 

následne separovali a vizualizovali na 1% agarózovomgéli zafarbenom etídiumbromidom. 

Očakávaná veľkosť PCR produktu bola 380 bázových párov (bp). V každej reakcii sme 
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použili pozitívnu (R.akari zo zbierky Oddelenia rickettsiológie) a negatívnu kontrolu (miliQ 

voda). Všetky vzorky, ktoré nám vyšli PCR detekciou pozitívne boli odoslané na 

sekvenovanie (Microsynth, Švajčiarsko).  

Prostredníctvom imunofluorescenčného testu sme vyšetrili všetky získané psie séra. 

Do každého mikrosklíčka na preparáte sme pomocou pera naniesli tri antigény: R. akari, R. 

conorii  R. slovaca vo forme malých bodiek. Pridaním primárnej (psie séra 1:128) 

a sekundárnej protilátky Fluoresceinisothiocyanate (FICT) - labelledrabbitanti - 

dogimmunoglobulin G (1:32) na antigén, sme na sklíčkach pod fluorescenčným mikroskopom 

pozorovali imunokomplexy.  

Vybraté vzorky sér sme analyzovali na prítomnosť IgG protilátok vytvoreným proti 

SFG rickettsiám aj pomocou kituCanineSpottedFeverRickettsia EIA IgGAntibodyKit 

(Fullerlaboratories, USA). Kit obsahoval mikroplatničku, steny ktorej boli pokryté vrstvou 

povrchových proteínov R. rickettsii. Postupovali sme podľa protokolu výrobcu niekoľko 

násobným premývaním, pridávaním príslušných reagentov a inkubáciou. Hodnoty 

absorbancie sme merali na spektrofotometri pri vlnovej dĺžke 450 nm.  

V štatistickom teste pomocou programu PAST version 2.17c. smepracovali s troma 

hladinami pravdepodobnosti:p < 0,05 je štatisticky významná, p < 0,01 je štatisticky veľmi 

významná, p > 0,05 nie je štatisticky 

Výsledky a diskusia 

Za obdobie december v roku 2014 až november v roku 2015 sme zozbierali 636 

vzoriek krvi, krvného séra a kliešťov z 396 psov žijúcich v lokalitách južného, západného, 

stredného a severného Slovenska. Z celkového množstva 179 získaných kliešťov 

(Ixodesricinus (n=150), Dermacentorreticulatus (n=9), Haemaphysalisconcina (n=1), 

Dermacentorspp. (n=15) a Haemaphysalis spp. (n=1) tvorili samice 74,86 %, samce 12,85 % 

a 12,29 % nymfy a kliešte bez určeného pohlavia. Výsledky z PCR analýzy kliešťov sme 

odoslali na sekvenovanie a získané sekvencie sme upravili v programe MEGA 6.1 [9] 

a porovnali s databázou sekvencií obsiahnutých v GenBank [10] pomocou BLAST 

(basicaligmentsearchingtool) [11], ktorý nám potvrdil zhodu s 3 druhmi rickettsií. Druhy R. 

helvetica a R. monacensis boli detegované v kliešťoch druhu I. ricinus.R. raoultii bola 

zaznamenaná v kliešti rodu Dermacentorsp. S porovnaním jednotlivých okresov Slovenska 

najvyššiu prevalenciu pozitívnych kliešťov (44,4%, 4/9) sme zaznamenali v Bratislave 

(Ružinov), ale aj v lokalitách južného Slovenska (Dunajská streda) a západného Slovenska 

(Trnava) (Tab.1). Dané lokality sa nachádzajú v Podunajskej nížine, ktorá je trávnatým 
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porastom vytvárajúcim vhodné prostredie pre kliešte. Oblasť je aj z minulosti známa ako 

lokalita, v ktorej bol zaznamenaný výskyt viacerých druhov ako napríklad R. slovaca, R. 

helvetica, R. monacensis, R. raoultii a iných neidentifikovaných izolátov [14]. 

Tab. 1. Druhová špecifikácia rickettsií v kliešťoch, určená pomocou molekulárne biologických metód 
Legenda tabuľky: F= (samica), M= (samec), x= (informácia chýba). 

 
Druh 
rickettsie 

Rod a druh 
kliešťov Lokalita Iné informácie o psovi Obdobie zberu 

kliešťov 
R. helvetica Ixodes ricinus Bratislava (Ružinov) Baza, kríženec, F apríl 2015 
R. monacensis Ixodes ricinus Bratislava (Ružinov) Liam, kríženec, M apríl 2015 
R. monacensis Ixodes ricinus Bratislava (Ružinov) Liam, kríženec, M apríl 2015 
R. helvetica Ixodes ricinus Bratislava (Ružinov) Liam, kríženec, M apríl 2015 
R. helvetica Ixodes ricinus Tomášov (Senec) Askin, kríženec, M apríl 2015 
R. helvetica Ixodes ricinus Bratislava (Ružinov) Gabona, kríženec, F máj 2015 
R. raoultii Dermacentorsp. Dunajská streda x, kríženec, x máj 2015 
R. raoultii Dermacentorsp. Bratislava x, kríženec, x apríl 2015 
R. helvetica Ixodes ricinus Dunajská streda Tinka, amer. koker, F apríl 2015 

 

 Zo všetkých 227 vyšetrených sér bolo na rickettsie pozitívnych 140 (61,7%). V sérach 

boli potvrdené protilátky proti R. akari (29,7%, 42/140), R. conorii (28,3%, 40/140) a R. 

slovaca (42%, 58/140). Niektoré vzorky vykazovali protilátky proti jednému druhu baktérie, 

ale vo väčšine prípadoch bola zaznamenaná prítomnosť viacerých rickettsiálnych druhov.  

Pozitívne séra boli zaznamenané vo viacerých okresoch južného, západného, stredného a 

severného Slovenska (Obr. 1). Najvyšší počet pozitívnych psov sme detegovali v okrese 

Bratislava. V porovnávaných oblastiach nebol preukázaný žiadny štatisticky významný 

rozdiel pre R. akari (p >0,05), R. conorii (p >0,05) a R. slovaca (p >0,05). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1. Séroprevalencia pozitívnych vzoriek testovaných na prítomnosť protilátokprotirickettsiám 

v štyroch lokalitách Slovenska 
 

Vo všetkých sledovaných lokalitách najvyššie percento protilátok v sérach mala R. 

slovaca. Jej výskyt bol potvrdený detekciami z kliešťov na južnom a strednom Slovensku 
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[12]. Posledné štúdie, ktoré boli zamerané na detekciu R. slovaca potvrdili prítomnosť 

protilátok proti baktérií v sérach získaných zo psov [7]. Môžeme poznamenať, že od 

posledných štúdií sa celkové percento protilátok proti R. slovaca u psov výrazne zvýšilo. 

Dôvodom môže byť narastajúci počet infikovaných kliešťov v daných oblastiach. Keďže R. 

slovaca patrí medzi pôvodcu ochorenia SENLAT (scalpescher and necklymphadenophaty), v 

nami sledovaných lokalitách hrozí riziko nákazy nie len pre zvieratá, ale aj pre ľudí. 

R. conorii je pôvodca mediteránnej škvrnitej horúčky. Vyskytuje sa v stredomorských 

oblastiach a na východe Európy. Prenášaná je prostredníctvom kliešťa druhu 

Riphicephalussanguineus, ktorý parazituje hlavne na psoch [12]. Hoci sa tento druh kliešťa na 

Slovensku bežne nevyskytuje, v minulosti bola R. conorii u nás detegovaná sérologickými 

metódami v sérach psov [7]. Celkové zastúpenie protilátok protiR. conorii tvorilo 3,1% na 

rozdiel od našich výsledkov, kde bolo potvrdených celkovo28,3% protilátok proti tejto 

baktérií. 

R. akari je agens rickettsiálnych kiahní, prenáša sa prostredníctvom roztočov. Na 

Slovensku sa tento druh rickettsie nevyskytuje. Z našich výsledkov vyplýva, že percentuálne 

zastúpenie protilátok protiR. akari  je v nami sledovanýmičastiach Slovenska 29,7%.  

Výsledky pri detekcií protilátok obidvoch rickettsiálnych druhoch mohli byť 

ovplyvnené viacerými aspektmi: klimatickými zmenami a posunom vhodných vektorov 

k naším hraniciam, prenosom vektorov na naše územie prostredníctvom voľne žijúcej zveri, 

citlivosťou metódy, použitím kombinácie ELISA a IFA metód, ale aj krížovou reaktivitou 

antigénu. 

Celkovo 41 imunoflourescenčne testovaných sér sme analyzovali aj pomocou 

ELISAkitu na prítomnosť IgG protilátok voči SFG rickettsiám. Prostredníctvom ELISA sa 

protilátky potvrdili v 33 (80,5%) sérach, pričom imunoflourescenčne sme detegovali 

protilátky iba v 25 (60,9%) vzorkách. Sérologické testovanie patrí k citlivým metódam, pri 

ktorých je veľmi dôležité zvoliť správny antigén. Nižšiu špecifickosť a citlivosť pri detekcií 

protilátok môže byť vysvetlená tým, že bol použitý antigén R. rickettsii, pretožetento druh 

rickettsie nie je na našom území endemický.  

Prítomnosť rickettsialnej DNA sme nezaznamenali v žiadnej krvnej vzorke. Materiál 

bol zozbieraný v období, kedy je aktivita kliešťov výrazne znížená, preto sa nám infekciu v 

krvi nepodarilo zachytiť. 
 
Záver 

Z celkového množstva 179 zozbieraných kliešťov cicajúcich na psoch bola 
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rickettsiálna DNA detegovaná v 9 (5%) testovaných kliešťoch druhu I. ricinus a rodu 

Dermacentor. Zaznamenané boli tri druhy rickettsií: R. helvetica (I. ricinus), R. monacensis 

(I. ricinus) a R. raoultii (Dermacentor).Vyšetrených bolo na prítomnosť protilátok proti SFG 

rickettsiám 227 krvných sér získaných zo psov. Celkovo 140 (61,7%) analyzovaných vzoriek 

vykazovalo protilátky voči  trom rickettsiálnym druhom: R. akari (29,7%), R. conorii (28,3%) 

a R. slovaca(42%). V žiadnej zo skúmaných vzoriek sme nedetegovali prítomnosť baktérie 

molekulárnymi metódami.  
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Abstract 
Determination of bull spermatozoa capacitation state 
Capacitation is an obligatory sperm maturational process leading to the development of the active 

fertilization-competent state. Ejaculated spermatozoa undergo this process either in vivo in the female 
reproductive tract or under defined conditions in vitro. The activated spermatozoon interacts with the egg zona 
pellucida and subsequently undergoes the acrosome reaction which enables its penetration into the oocyte and 
fertilization. To assess the functional status of bovine sperm incubated in vitro we aimed to establish an 
immunofluorescence labeling assay with an anti-phosphotyrosine antibody whereas massive phosphorylation on 
tyrosine residues is required for sperm capacitation. The percentage of capacitated sperms reacting with anti-
phosphotyrosine antibody in comparison with freshly ejaculated distinguished significantly. Our results indicate 
that this method which uses anti-phosphotyrosine antibody P-Tyr-01 is applicable to evaluate the sperm 
capacitation state.  

 

Keywords: spermatozoa; capacitation; anti-phosphotyrosine antibody 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kapacitácia je proces, ktorý zahŕňa sériu biochemických a biofyzikálnych zmien 

spermie vedúcich k jej aktivácii. U cicavčích spermií je tento jav sprevádzaný zvýšením 

fluidity a permeability plazmatickej membrány, spôsobenej efluxom cholesterolu [1]. 

Následne sa zvyšuje intracelulárna koncentrácia iónov Ca2+ a HCO3
- [2], ktorými je 

aktivovaná adenylátcykláza, ktorej pôsobením vzniká cyklický adenozínmonofosfát (cAMP) 

[3]. Zvýšená hladina intracelulárneho cAMP pozitívne reguluje aktivitu proteínkinázy A 

katalyzujúcej fosforyláciu rôznych cieľových proteínov, pri ktorých sa predpokladá, že 

spúšťajú signálne dráhy vedúce k zvýšeniu motility spermií [4], čo je sprevádzané 

polymerizáciou aktínu [5]. Aktivované spermie sa môžu viazať na zónu pellucidu vajíčka, kde 

dochádza k akrozómovej reakcii (AR), čo umožňuje ich penetráciu cez zónu pellucidu 

a následnú fúziu odhalenej vnútornej akrozómovej membrány s plazmatickou membránou 

oocytu a oplodnenie [6]. 

Ejakulované spermie kapacitujú buď v samičom reprodukčnom trakte alebo 

v podmienkach in vitro, ktoré imitujú prostredie samičieho oviduktálneho rezervoáru, a to 

prítomnosťou sérového albumínu ako akceptora cholesterolu, vápenatých a bikarbonátových 

iónov, príp. vhodnou koncentráciou CO2 [7].  
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Kapacitácia spermie je proces nevyhnutný pre následnú AR a schopnosť spermie 

oplodniť oocyt. Z hľadiska štúdia proteínov lokalizovaných na povrchu spermií a ich funkcie 

v procese fertilizácie, je stanovenie kapacitačného stavu spermií dôležitou súčasťou 

experimentov, nakoľko počas kapacitácie dochádza k reorganizácii proteínového zloženia 

plazmatickej membrány spermie. Keďže počas kapacitácie dochádza v býčích pohlavných 

bunkách k masívnej fosforylácii proteínov [8], cieľom tejto práce bolo overiť spoľahlivosť 

imunofluorescenčnej metódy s využitím monoklonovej anti-fosfotyrozínovej protilátky, ktorá 

sa viaže na peptidy s fosforylovanými tyrozínovými zvyškami, na stanovenie kapacitácie 

býčích spermií. 

 

Materiál a metódy 

Spermie sme získali zo Slovenských biologických služieb a.s. v Lužiankach.  

Stimulácia kapacitácie býčích spermií: Čerstvo ejakulované spermie sme oddelili 

od semennej plazmy 10 min centrifugáciou pri laboratórnej teplote pri 200 x g. Spermie boli 

po dvojnásobnom premytí tlmivým roztokom PBS rozsuspendované v kapacitačnom médiu 

SP-TL (Minitube, Nemecko), predinkubovaným pri 37 °C 2 h, vo výslednej koncentrácii 

1.107 buniek.ml-1. Následne boli spermie inkubované 4 h v inkubátore BINDER C150 pri 

39 °C vo vlhkej atmosfére s 5 % obsahom CO2. Akrozómovú reakciu sme indukovali 

vápnikovým ionoforom A23187 (ICN Biomedicals Inc., USA) s výslednou koncentráciou 

1.10-6 mol.l-1. Po jeho pridaní sme spermie inkubovali 1 h v inkubátore BINDER C150 pri 

39 °C vo vlhkej atmosfére s 5 % obsahom CO2. 

Nepriamy imunofluorescenčný test: Nátery pripravené nanesením 10 µl suspenzie na 

podložné sklíčka boli po vysušení fixované 30 s v 100 % metanole (vymrazenom na -20 °C) 

vo vertikálnej kyvete. Na nátery sme navrstvili po 50 µl anti-fosfotyrozínovej protilátky P-

Tyr-01 (Thermo Scientific, USA) riedenej v PBS v pomere 1 : 200 a inkubovali 1 h pri 37 °C 

vo vlhkej komôrke. Po premytí náterov 3 x 5 min v PBS sme navrstvili 50 µl anti-myšacieho 

prasacieho IgG značeného fluoresceínizotiokyanátom (FITC) (Vector Laboratories Inc., USA) 

riedeného v PBS v pomere 1 : 300. Po 30 min inkubácii pri laboratórnej teplote v  nádobe 

vystlanej navlhčeným filtračným papierom umiestnenej v tme, boli všetky nátery znovu 

premyté v PBS. Pre overenie akrozomálneho statusu spermií sme navrstvili po 50 µl 

konjugátu lektínu (Peanut agglutinin lectin, PNA) s tetrametylrodamínizotiokyanátom 

(TRITC) (Vector Laboratories Inc., USA) riedeného v PBS v pomere 1 : 300 a inkubovali 

30 min pri laboratórnej teplote vo vlhkej nádobe v tme. Nátery sme opäť premyli v PBS a 
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nechali vyschnúť pri laboratórnej teplote. Na každý náter sme naniesli 10 µl Vectashield® 

Mounting Medium obsahujúceho 4',6-diamidin-2-fenylindol (DAPI) (Vector Laboratories 

Inc., USA), prikryli ho krycím sklíčkom a okraje sme zalakovali. Imunofluorescenčné reakcie 

sme vyhodnocovali fluorescenčným mikroskopom Leica DM5500 B s epifluorescenciou pri 

400-násobnom zväčšení. Snímky boli zaznamenané digitálnou kamerou Leica DFC340 FX 

a spracované v programe Leica Advanced Fluorescence. 

Štatistická analýza: Percentuálny podiel ejakulovaných spermií reagujúcich s anti-

fosfotyrozínovou protilátkou bol porovnaný s percentom reagujúcich kapacitovaných spermií. 

Na overenie štatistickej významnosti rozdielov sme použili Studentov t-test s využitím 

štatistického softwaru Sigma Plot 11.0 (Systat Software Inc., San Jose, CA, USA). Na 

hodnotenie reakčných vzorov v troch kategóriách bolo vo všetkých vzorkách počítaných 

minimálne 200 spermií, pričom experiment bol zopakovaný trikrát. 

 

Výsledky a diskusia 

Reakcia anti-fosfotyrozínovej protilátky na spermiách (zelená) sa v hodnotených 

skupinách spermií odlišovala. U väčšiny buniek v populácii ejakulovaných spermií sme 

nepozorovali buď žiadny fluorescenčný signál alebo slabý signál v akrozomálnej oblasti 

hlavičky spermie. V populácii kapacitovaných spermií prevažoval reakčný vzor, v ktorom bol 

silný zelený fluorescenčný signál v apikálnej oblasti spermie siahajúci až po ekvatoriálnu 

oblasť, zatiaľ čo u akrozómovo reagovaných spermií sa slabý signál objavil iba v spojovacom 

oddieli bičíka (Obr. 1). 

 
          ejakulované spermie    kapacitované spermie                          spermie po indukcii AR  

 
 
Obr. 1. Reaktivita anti-fosfotyrozínovej protilátky na ejakulovaných, kapacitovaných a akrozómovo reagovaných 

spermiách. 400-násobné zväčšenie. Anti-fosfotyrozínová P-Tyr-01 protilátka detegujúca fosforylované 
tyrozínové zvyšky (zelená), lektínový konjugát PNA-TRITC vizualizujúci akrozóm (červená), DAPI vizualizuje 

DNA (modrá). Obrázky a–c znázorňujú reakčný vzor P-Tyr-01-FITC a PNA-TRITC počas kapacitácie 
a akrozómovej reakcie (AR), t.z. v kapacitovanej spermii s celistvým akrozómom (a) dochádza po indukcii AR 

k fúzii plazmatickej a vonkajšej akrozómovej membrány (b), vyvrcholením čoho je odlúčenie akrozómu (c). 
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Percentuálne zastúpenie týchto reakčných vzorov sa výrazne líšilo medzi 

ejakulovanými a kapacitovanými spermiami (Tab. 1.). V populácii kapacitovaných spermií 

sme zaznamenali štatisticky významný nárast výskytu reakčných vzorov s evidentným 

zeleným fluorescenčným signálom detegujúcim zvýšenú tyrozínovú fosforyláciu (kategória 1, 

2) oproti ejakulovaným spermiám (*P < 0,05). U reakčného vzoru kategórie 3, t. z. bez 

zeleného fluorescenčného signálu, bol u kapacitovaných spermií pozorovaný signifikantný 

pokles jeho výskytu oproti ejakulovaným  spermiám (*P < 0,05). 

 
Tab. 1. Zmena reakčného vzoru s anti-fosfotyrozínovou protilátkou – ejakulované vs. kapacitované býčie 

spermie. 
*P < 0,05. 

 

Kategória 
spermií 

Ejakulované (%) 
(priemer ± stredná chyba 

priemeru) 

Kapacitované (%)  
(priemer ± stredná chyba 

priemeru) 

1. 

 

4,72  ±2,09 14,36 ±1,20* 

2. 

 

35,23 ±1,45 51,15 ±2,81* 

3. 

 

60,01 ±3,21 33,87 ±3,91* 

 

Kapacitačný stav spermií sme zároveň overili po indukcii AR, nakoľko len 

kapacitovaná spermia je schopná podstúpiť AR (v našich experimentoch kategória 1 a 2). S 

využitím PNA-TRITC, lektínu viažuceho sa preferenčne na vonkajšiu akrozómovú membránu 

býčích spermií sme  detegovali prítomnosť resp. neprítomnosť akrozómu. Akrozómovo 

reagovaných spermií (bez signálu PNA-TRITC) sme zaznamenali 54,71 %, čo predstavuje 

83,51 % kapacitovaných spermií (kategórie 1 a 2). 

V našich experimentoch sa reakčný vzor anti-fosfotyrozínovej protilátky na čerstvých 

ejakulovaných a kapacitovaných spermiách značne líšil, čo je v súlade s výsledkami Naresh 

a kol. (2015), ktorí využili anti-fosfotyrozínovú protilátku na pozorovanie fosforylácie 

proteínov počas kapacitácie spermií byvola [9]. Podobné rozdiely boli pozorované aj na 
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kančích spermiách [10]. Získané výsledky teda potvrdzujú, že imunofluorescenčná metóda 

s využitím anti-fosfotyrozínovej protilátky je vhodná na stanovenie a kvantifikáciu populácie 

kapacitovaných spermií. 
 

Záver 

Imunofluorescenčná analýza s využitím anti-fosfotyrozínovej protilátky P-Tyr-01 je 

vhodná na stanovenie kapacitačného stavu býčích spermií.  
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Abstract 
 The Floristic Spectrum of the National Nature Reserve Bielska skala  

The National Nature Reserve Bielska skala situated in klippen area is one of the 15 small protected 
areas in the Orava region, declared as a national nature reserve. We recorded 2 endangered, 13 vulnerable , 11 
near threatened species, 2 Western Carpathian endemic, 1 Carpathian subendemic, 1 Western Carpathian 
subendemic, 1 subendemic of Tatra Mountains and 1 Pannonian subendemic species. It is characterized by 
community of termophilic, xerotermophyts with its northernmost occurrence in the Orava region. The presence 
of xeroterm vegetation refuses the presence of only cryophilic taxons in that region. There is a alpine aster (Aster 
alpinus) on the steep walls of the klippen area with its remarkable occurrence.  
 
Keywords: NNR Bielska skala; floristic spectrum; xerotermophyts 
 

Úvod a formulácia cieľa 

 V priebehu vývoja ekosystému Oravy bola vegetácia ovplyvňovaná mnohými 

činiteľmi. Podmienky prostredia v procese fylogenézy zanechali určitý vplyv aj na súčasné 

rastlinné taxóny. Zemepisná šírka, klíma a nadmorská výška ovplyvnili diverzifikáciu 

súčasných populácií do takej podoby, kedy sú fyziologicky a morfologicky prispôsobené 

faktorom pôsobiacich na tomto území. 

 Popri vegetácií, ktorá je adaptovaná na mierne chladnú klimatickú oblasť tu majú 

jedinečný výskyt xerotermofyty výslnných stanovíšť [1, 2, 3, 4]. Hoci patrí táto oblasť do 

izolínie s najnižšími priemernými ročnými sumami globálneho žiarenia, ktoré nepresahujú 

hodnoty nad 1050 kWh.m-2 a oblasti s priemernou ročnou teplotou vzduchu len 6 – 7 oC [3]. 

 Cieľom predkladanej práce bol floristický prieskum národnej prírodnej rezervácie 

Bielska skala, kde sme zhodnotili výskyt vzácnych a chránených taxónov uvedených v 

červenom zozname, alochtónnych taxónov rastúcich v Národnej prírodnej rezervácií Bielska 

skala. Týmto sme doplnili chýbajúce záznamy charakteru vegetácie tejto lokality. 

 

Materiál a metódy          

 Počas jedného vegetačného obdobia (2014) bola sledovaná a zaznamenávaná 

prirodzená flóra lokality bradlového pásma Oravskej vrchoviny (Vonkajšie Západné 
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Karpaty), národnej prírodnej rezervácie Bielská skala. Tvorená je karbonátovými 

sedimentami, ktoré sú obstúpené hlavne málo priepustnými až nepriestupnými súvrstviami 

zložených ílovcov a slieňovcov [5]. GPS súradnice najvyššieho bodu: N 49, 2957; E 19, 4935; 

v blízkosti obce Podbiel. Táto obec sa nachádza v západnej časti okresu Tvrdošín (Žilinský 

kraj). Územie NPR Bielska skala sa nachádza v 5. stupni ochrany. 

Terénny výskum (2014) bol vykonaný 19. apríla – 30. augusta. Registrované druhy 

počas tohto obdobia boli určené na mieste a neidentifikované taxóny boli zozbierané. 

Zachytený bol jarný, letný a jesenný aspekt cievnatých rastlín skúmaného územia. Následne 

bol zozbieraný materiál určovaný a zaradený do jednotlivých taxónov [1, 2]. Latinský a 

slovenský názov bol upravený podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska [6]. 

Zhodnotený bol výskyt ohrozených a chránených vzácnych taxónov [7], ekologicky 

významných xerotermofytov ako aj alochtónnych druhov [8, 6, 9]. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky floristického výskumu NPR Bielska skala sú doteraz najúplnejším 

prehľadom druhového bohatstva tohto územia. Na tomto území sme pozorovali 470 taxónov 

cievnatých rastlín. Z literárnych údajov bol v rôznych zväzkoch Flóry Slovenska publikovaný 

výskyt 27 taxónov najmä od Futáka a Májovského v edícií Flóra Slovenska [10]. Vicherek 

zaregistroval vo svojom príspevku 62 taxónov [11], Chrtek a Křísa 5 taxónov [12, 13]. Z 

rukopisu Cvachovej sme získali údaje o výskyte 62 taxónov [14] a D. Bernátová nám poskytla 

vlastné údaje z terénnych záznamov s výskytom 51 taxónov [10]. Okrem 14-tich taxónov 

(Carex michelii, Anthriscus caucalis, Cephalanthera rubra, Cotonoaster melanocarpus, 

Dentaria enneaephyllos, Knautia x posoniensis, Orchis pallens, Orobanche mayeri, 

Orobanche reticulata, Sorbus austriaca, Sorbus semipinnata a Thymus alpestris) boli všetky 

doteraz publikované údaje z rukopisu potvrdené. Podarilo sa nám zdokladovať 328 taxónov, 

ktoré doposiaľ neboli zistené inými autormi v NPR Bielska skala a v jej bezprostrednom 

okolí. 

V študovanej lokalite sme zaznamenali 2 západokarpatské endemity Crocus discolor 

G. Reuss, Dianthus praecox Kit subsp. praecox, 1 západokarpatský subendemit Knautia 

kitaibelii (Schult.) Borbás, 1 karpatský subendemit Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. ex 

Willd., 1 tatranský subendemit Cerastium arvense L. subsp. glandulosum (Kit.) Soó, a 1 

panónsky subendemit Jovibarba globifera (L.) J. Parn. subsp. glabrescens (Sabr.) Letz. 

Na lokalite NPR Bielska skala sme zaregistrovali viaceré druhy rastlín, ktoré sú na 

Slovensku ohrozené a vzácne, na základe čoho boli niektoré zaradené aj do kategórie 
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chránených druhov. V rámci kategórie ohrozenosti a vzácnosti [7] sme zaznamenali 2 

ohrozené druhy (EN) Orchis pallens L., Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb., 13 

zraniteľných druhov (VU) Aster alpinus L., Cephalanthera damasonium (Mill.) Drucei, 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cerastium arvense L. subsp. glandulosum (Kit.) Soó, 

Clematis alpina (L.) Mill., Dianthus praecox Kit subsp. praecox, Gymnadenia conopsea (L.) 

R. Br., Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., Listera ovata (L.) R. Br., Molinia caerulea (L.) 

Moench, Orchis mascula (L.) L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Valeriana simplicifolia 

(Rchb.) Kabath. A 11 menej ohrozených taxónov (LR). Z nich je u nás 11 chránených druhov 

[10]. 

Flóru skúmanej lokality obohacuje a spestruje výskyt 55 xerotermofytov, ktoré 

prenikli širokou dolinou rieky Orava na toto územie napr. Aurinia saxatilis (L.) Desv., 

Cerinthe minor L. subsp. minor, Hylotelephium maximum (L.) Holub, Knautia kitaibelii 

(Schult.) Borbás, Lithospermum purpurocaeruleum L.  

 Zdokladovli sme podľa dostupnej literatúry 63 alochtónnych taxónov, z ktorých 4 

druhy boli invázne a to Ambrosia artemisifolia L., Galinsoga parviflora Cav., Galinsoga 

urticifola (Humb., Bonpl. Et Kunth) Benth., Matricaria discoidea DC. Najmenej 7 taxónov 

(Matricaria discoidea DC., Onobrychis viciifolia Scop., Veronica persica Poir.) sme zaradili 

do skupiny neofytov (sú na našom území od 15. storočia), 3 sú splanené druhy, 16 taxónov 

má nejasnú dobu etablovania na našom území. Podľa dostupnej literatúry pojednavajúcej o 

xenofytoch v oblasti Slovenska zvyšné zistené druhy nie sú z hľadiska dĺžky pobytu u nás 

zatiaľ dostatočne preskúmané. Sú zaradené medzi archeofyty, ktoré sa tu už relatívne dlho 

vyskytujú  a sú vo väčšine etablované na našom území, ak nie sú narúšané lokálnymi 

disturbanciami [6, 8, 9]. 

 

Záver  

Týmto floristickým výskumom sme na území NPR Bielska skala vo vegetačnom 

období 2014 doplnili chýbajúce poznatky o výskyte taxónov a zosumarizovali všetky 

dostupné záznamy botanických výskumov na tejto lokalite. Podarilo sa nám zozbierať 

poznatky z rokov 1946, ktoré boli publikované v knižnej edícií Flóra Slovenska až po 

posledné známe nepublikované botanické výstupy z vegetačného obdobia roku 2012.  
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Abstract 
 Modulation of the alternative pathway of the renin- angiotensin system in the skeletal muscle of Zucker 
rats 
 Local renin-angiotensin system (RAS) in the skeletal muscle is of physiological relevance since it can 
affect muscle structure and performance, as well as insulin-stimulated glucose uptake by skeletal muscle. 
Overactivity of the Ang II/AT1 pathway may impair insulin signalling cascade. Angiotesin 1-7 (Ang 1-7) 
antagonises the deleterious effects of Ang II on insulin signalling and glucose transport activity in the skeletal 
muscle. The major limitation of exogenous administration of Ang 1–7 is that it is a peptide, with a very short 
biological half-life, low oral bioavailability and is very low stability. AVE 0991, a non-peptide Mas-receptor 
agonist with a longer biological half-life has been reported to mimic the action of Ang 1-7. The aim of our study 
is to evaluate the effect of AVE 0991 application on the metabolic parameters, the expression of the RAS 
component and markers of oxidative stress in the skeletal muscle of obese Zucker rats. 
 

Keywords: angiotensin II; obesity; insulin resistance; skeletal muscle; AVE 0991 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Renín-angiotenzínový systém (RAS) v klasickom ponímaní je kľúčovým regulátorom 

krvného tlaku a homeostázy elektrolytov. Expresia komponentov RAS bola dokázaná v 

rôznych tkanivách, včítane kostrového svalu in vitro a in vivo. Lokálny RAS v kostrovom 

svale odpovedá na rôzne fyziologické stimuly, má schopnosť syntézy angiotenzínu II de novo 

a môže fungovať nezávisle od systémového RAS [1]. Okrem klasickej dráhy RAS, kde 

hlavným efektorovým peptidom je Ang II poznáme aj alternatívnu dráhu. Angiotenzín 

konvertujúci enzým 2 (ACE2) štiepi angiotenzín I (Ang I) a Ang II za vzniku angiotenzínu 1-

7 (Ang 1-7), ktorý sa viaže na Mas receptor, a má antagonistické účinky voči Ang II [2]. 

Relatívne novo objavenou dráhou je pôsobenie renínu a prorenínu ako hormónu väzbou na 

renínový receptor (ReR). Po naviazaní renínu na ReR sa zvýši jeho katalytická aktivita 4- až 

5-násobne. Navyše prorenín, ktorý bol považovaný za inaktívny prekurzor renínu, získa 

renínu podobnú enzymatickú aktivitu po väzbe s ReR. Aktivácia ReR okrem zvýšenia 
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produkcie Ang II má profibrotické a proliferačné účinky, inhibuje apoptózu, a stimuluje 

produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) [3].  

Viaceré štúdie poukazujú na to, že dysregulácia RAS sa podieľa na rozvoji inzulínovej 

rezistencie. Angiotenzín II môže narušiť inzulínovú signalizačnú kaskádu [4–5]. Na druhej 

strane, Ang 1-7 dokáže zlepšiť inzulínovú citlivosť v kostrovom svale in vitro a in vivo [2]. 

Hlavným limitujúcim faktorom pre exogénne podávanie Ang 1-7 je, že z chemického 

hľadiska je to nestabilný peptid s krátkym polčasom rozpadu, a má nízku orálnu biologickú 

dostupnosť. AVE 0991 je nepeptidický agonista Mas receptora, so stabilnejšou molekulou a 

s dlhším polčasom rozpadu než Ang 1-7 [6]. 

Obézne Zucker potkany sú vhodným modelom na štúdium pre-diabetického stavu, 

ktorý je charakteristický poruchou inzulínom-stimulovaného vychytávania glukózy 

kostrovým svalom [7]. V dôsledku obezity dochádza k rozličným zmenám v expresii 

jednotlivých komponentov RAS v kostrovom svale a k zhoršeniu metabolického profilu 33-

týždňových obéznych potkanov kmeňa Zucker [8]. 

Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv podania AVE 0991 na (i) vybrané 

metabolické parametre, (ii) expresiu komponentov RAS (iii) a expresiu markerov oxidačného 

stresu v kostrovom svale obéznych Zucker potkanov. 

 

Materiál a metódy 

Charakteristika experimentálneho modelu 
Samce obéznych potkanov kmeňa Zucker (n=9; vek=33 týždňov) (Harlan, Udine, 

Taliansko) boli chované v podmienkach so svetelným režimom 12D:12L, s prístupom 

k štandardnému krmivu a vode ad libitum. Zvieratá boli rozdelené na kontrolnú skupinu 

(n=5), ktorým bol podávaný vehikulum a experimentálnu skupinu (n=4), ktorým bola 

podávaná látka AVE 0991 v dávke 0,5 mg/kg hmotnosti/deň pomocou osmotickej minipumpy 

po dobu dvoch týždňov (hmotnosť kontrolná skupina= 613±3,64 g; experimentálna 

skupina=621,1±4,29 g; p=0,877). Na posúdenie glukózovej tolerancie bol použitý 

intraperitoneálny glukózový tolerančný test (IPGTT) 2 dni pred usmrtením. Potkanom bola 

odobratá potrava 16 hodín pred vykonaním testu. Zvieratám bol intraperitoneálne podaný 

50% roztok glukózy (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) v dávke 2g glukózy na kg telesnej 

hmotnosti zvieraťa. Glykémia bola meraná pomocou glukometra (Accu-Check Active, Roche 

Diagnostics, Mannheim, Nemecko) na lačno a 30, 60, 90 a 120 minút po podaní roztoku 

glukózy v krvi získanej z chvosta. Potkany mali prístup k vode počas trvania testu a prístup k 
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potrave bol umožnený ihneď po skončení testu. Zvieratá boli odstavené od potravy poslednú 

noc pred dekapitáciou. Odobraté boli vzorky musculus quadriceps na ďašie analýzy. 

Stanovenie expresie génov 

Na izoláciu RNA bol použitý  RNeasy Universal Plus Mini Kit (Qiagen, Valencia, 

CA). 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 by Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA) na termocykléri ABI 7900HT FastReal-Time PCR System (Applied Biosystems 

by Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Dáta boli normalizované vzhľadom na 

expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29). 

 
Tab. 1. Sekvencia primerov použitých v real-time PCR 

 
Gén Forward Reverse 
Agt 5'-CAT GAG TTC TGG GTG GAC AA -3' 5'-AAG TTG TTC TGG GCG TCA CT -3' 

renín 5'-CCA CCT TCA TCC GCA AGT TC -3' 5'-TGC GAT TGT TAT GCC GGT C -3' 
Ace 5'-ATG GTA CAG AAG AAG GGC TGG AA -3' 5'-TTG TAG AAG TCC CAC GCA GA -3' 

Ace2 5'-TCA GAG CTG GGA TGC AGA AA -3' 5'-GGC TCA GTC AGC ATG GAG TTT -3' 
AT1 5'-TCT CAG CAT CGA TCG CTA CCT -3' 5'-AGG CGA GAC TTC ATT GGG TG -3' 
AT2 5'-ACC TTT TGA ACA TGG TGC TTT G -3' 5'-GTT TCT CTG GGT CTG TTT GCT C -3' 

Mas1 5'-TGA CCA TTG AAC AGA TTG CCA -3' 5'-TGT AGT TTG TGA CGG CTG GTG- -3' 
Nep 5'-GCA GAA ATC AGA TCG TCT TCC CCG -3' 5'-CTG AGT CCA CCA GTC AAC GAG GT -3' 
Rer 5'-TGG CCT ATA CCA GGA GAT CG -3' 5'-AAT AGG TTG CCC ACA GCA AG -3' 
Plzf 5'-GCG AAG AAG AAG AGG ACC GTA AG-3' 5'-CCG GAA TGC TTC GAG ATG AA-3' 

NOX4 5'-CTG CAT CTG TCC TGA ACC TCA A-3' 5'-TCT CCT GCT AGG GAC CTT CTG T -3' 
P22phox 5'-TGG CCT GAT CCT CAT CAC AG -3' 5'-AGG CAC GGA CAG CAG TAA GT -3' 
Rps29 5'-GCT GAA CAT GTG CCG ACA CT-3' 5'-GGT CGC TTA GTC CAA CTT AAT GAA-3' 

 

Štatistické vyhodnotenie 
Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM). Na zistenie 

rozdielov medzi dvoma skupinami bol použitý Studentov t-test pomocou softvéru SigmaStat 

3.5. Za hladinu štatistickej významnosti bola považovaná*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

Výsledky a diskusia 

Liečba obéznych Zucker potkanov látkou AVE 0991 nemá žiaden signifikantný účinok 

na sledované metabolické parametre v krvi, t.j. na glykémiu nalačno (obézne 6,42±0,1 

mmol/l; AVE0991 6,15±0,22 mmol/l; p=0,261), hladinu inzulínu (obézne 10,28±1,06 ng/ml; 

AVE0991 10,14±0,32 ng/ml; p=0,914), cholesterolu (obézne 6,1±0,35 mmol/l; AVE0991 

7,13±0,82 mmol/l; p=0,254) a triglyceridov (obézne 3,59±0,69 mmol/l; AVE0991 5,16±1,05 

mmol/l; p=0,236). Avšak podávanie AVE 0991 signifikantne zlepšuje glukózovú toleranciu u 
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obéznych Zucker potkanov (Obr.1). Tieto výsledky sú v súlade s našimi očakávaniami, keďže 

Ang 1-7 dokáže zvrátiť proces inzulínovej rezistencie [5]. Okrem toho, podávanie AVE 0991 

má priaznivý vplyv na metabolizmus glukózy a lipidov u diabetických potkanov [6]. 

 

 
 

Obr. 1. Intraperitoneálny glukózový tolerančný test (IPGTT) - u kontrolných obéznych Zucker potkanov 
(n=5) a po aplikácii AVE 0911 (n=4). AUC- plocha pod krivkou. Výsledky, uvedené ako priemer ± stredná 

chyba priemeru (SEM) boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej významnosti *p < 
0,05; **p < 0,01. 

 

V našej predchádzajúcej štúdii sme zaznamenali dysreguláciu expresie jednotlivých 

komponentov RAS v kostrovom svale Zucker potkanov v dôsledku obezity, čo sa môže 

podieľať na rozvoji metabolických porúch pozorovaných u týchto jedincov [8].  Expresia 

komponentov klasickej i alternatívnej dráhy sa nemenila v kostrovom svale obéznych Zucker 

potkanov vplyvom podávania AVE 0991 (angiotenzinogén: obézne 1,29±0,22; AVE0991 

1,07±0,04; p=0,405; renín: obézne 1,25±0,26; AVE0991 0,88±0,16; p=0,303; angiotenzín-

konvertujúci enzým: obézne 1,13±0,06; AVE0991 1,22±0,07; p=0,375; angiotenzín-

konvertujúci enzým 2: obézne 1,22±0,24; AVE0991 1,0±0,16; p=0,416; AT1 receptor: obézne 

1,22±0,09; AVE0991 1,26±0,13; p=0,796; AT2 receptor: obézne 1,78±0,30; AVE0991 

1,06±0,11; p=0,082; Mas receptor: obézne 1,19±0,12; AVE0991 1,43±0,20; p=0,309; 

neutrálna endopeptidáza: obézne 1,24±0,08; AVE0991 1,29±0,09; p=0,685;) s výnimkou ReR 

a PLZF. 

V predošlom experimente sme dokázali aj existenciu ultra- krátkej negatívnej 

spätnoväzobnej slučky ReR/PLZF [8]. Aktivovaný ReR priamo interaguje s transkripčným 

faktorom PLZF (z angl. "promyelocytic zinc finger protein"), ktorý väzbou na promótorovú 

oblasť génu pre ReR inhibuje jeho transkripciu [9]. Expresia ReR na úrovni mRNA je 

signifikantne znížená vplyvom obezity v kostrovom svale Zucker potkanov [8]. Po podaní 

AVE 0991 obéznym potkanom sa expresia Rer zvyšuje, teda dochádza k normalizácii 
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expresie. Expresia transkripčného faktoru Plzf  je zvýšená v kostrovom svale Zucker 

potkanov v dôsledku obezity [8], a po podaní AVE 0991 sa ďalej zvyšuje (Obr. 2.). 

 

 
 

Obr. 2. Expresia renínového receptora (Rer), trankripčného faktora Plzf (z angl. "promyelocytic zinc 
finger protein") a NADPH oxidázy 4 (Nox4)  - na úrovni mRNA v kostrovom svale obéznych Zucker 

potkanov v kontrolnej skupine (n=5) a po podaní AVE 0991 (n=4) determinovaná pomocou real time PCR. Dáta 
boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29), ktorého expresia sa 

nemenila vplyvom liečby. Výsledky, uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) boli analyzované 
pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej významnosti *p < 0,05. 

 

Aktivácia ReR má za následok zvýšenú tvorbu ROS [3]. V našej práci sme merali 

expresiu markerov oxidačného stresu. Expresia α-podjednotky NADPH oxidázového systému 

-  p22phox - nebola signifikantne zmenená vplyvom terapie (obézne: 31,072±1,72; AVE 0991: 

42,69±6,5), ale podľa Studentovho t-testu sme zaznamenali tendenciu k nárastu (p=0,09). 

Expresia NADPH oxidázy 4 (Nox4) bola signifikantne zvýšená vplyvom terapie v kostrovom 

svale obéznych Zucker potkanov (Obr. 2). 

Viaceré štúdie poukazujú na to, že nadmerná tvorba ROS prostredníctvom signalizácie 

Ang II/AT1 a následnej aktivácie NADPH oxidázy môže narúšať inzulínovú signalizačnú 

kaskádu [4–5]. Avšak inaktivácia NOX4 spôsobuje inhibíciu inzulínovej signalizácie. To 

znamená, že pre správnu signálnu transdukciu je potrebná prítomnosť určitého množstva 

ROS. Inzulín stimuluje rýchlu tvorbu ROS prostredníctvom aktivácie NOX4 v inzulín 

citlivých tkanivách, ktoré spôsobujú oxidatívnu inhibíciu proteín- tyrozín fosfatáz (PTP). 

Molekula PTP má katalytickú aktivitu, ak jej tiolová skupina je v redukovanej forme. Vtedy 

pôsobí inhibične na inzulínovú signalizačnú kaskádu. Inhibíciou PTP pomocou ROS sa teda 
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uľahčí signálna transdukcia inzulínovej signalizačnej kaskády [10]. Naše výsledky poukazujú 

na to, že v dôsledku aplikácie AVE 0991 dochádza k "upregulácii" expresie ReR a NOX4, čo 

v konečnom dôsledku môže prispievať k oxidatívnej inhibícii PTP a k následnému uľahčeniu 

inzulínovej signalizácie.  

 
Záver 
 Potvrdili sme priaznivý vplyv podávania agonistu Mas receptora - AVE 0991 - 

obéznym potkanom na glukózovú toleranciu. Liečba normalizuje expresiu ReR a zvyšuje 

expresiu PLZF a NOX4 v kostrovom svale obéznych Zucker potkanov. Na objasnenie presnej 

úlohy ReR a NOX4 v inzulínovej signalizačnej kaskáde a zlepšenej glukózovej tolerancii sú 

potrebné ďalšie štúdie. 
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Abstract  
Brain connectivity changes after striatal injury 
Loss of striatal neurons caused by injury can induce stuttering in humans. Similarly, injury in striatal 

nucleus Area X in adult songbirds caused stuttering-like behavior. In this study we wanted to clarify whether the 
changed behavior is associated also with changes in neuronal connectivity. To find differences in water diffusion 
which can reflect an altered neuronal connectivity, diffusion tensor imaging (DTI) method was applied. We 
created bilateral neurotoxic lesions of Area X and monitored by DTI the potential changes at different time 
points before and after the injury. We found the expected changes in the injured Area X, but also changes in the 
area of the thalamic nucleus connected with Area X. Surprisingly, DTI revealed diffusion alteration of water 
molecules also in cerebellum. These results indicate that the changed or renewed neural network can facilitate 
behavioral changes induced by the striatal injury. 
 

Keywords: MRI; diffusion tensor imaging; zebra finch; striatal injury, regeneration 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Spevavce sa stali jedným z najpoužívanejších modelov pre výskum reči, resp. naučenej 

vokálnej komunikácie, pretože s človekom zdieľajú mnohé podobnosti v štruktúre mozgu, 

vokálnej produkcii a učení, ale aj v neurogenéze [1]. Systém sprostredkujúci spev v mozgu 

spevavcov zahŕňa dve základné dráhy - prednú dráhu učenia spevu a zadnú dráhu produkcie 

spevu. Súčasťou dráhy učenia je striatálna oblasť Area X [2]. Lézie tejto oblasti u mladých 

jedincov, ktorí nemajú kryštalizovanú pieseň, narušujú proces učenia [3]. Lézie Area X 

u dospelých jedincov spôsobujú okrem zmeny tempa piesne aj zvýšenie opakovania niektorej 

slabiky piesne, tzv. koktanie [4, 5]. Takéto zmeny v opakovaní slabiky u spevavca zebričky 

červenozobej (Taeniopygia guttata) nenastávajú ihneď po porušení mozgu, ale neskôr, keď 

zároveň dochádza k vyššej inkorporácii novovzniknutých neurónov do poškodenej Area X 

a k jej regenerácii. Nie je však jasné, či a kedy sú tieto novo generované neuróny začlenené do 

nervových okruhov regulujúcich spev.  

MRI je neinvazívna technika zobrazovania mozgu in vivo, ktorá ponúka rôzne druhy 

metodík zameriavajúce sa na anatomické zobrazovanie, funkčné zobrazovanie alebo 

mapovanie zmeny v konektivite [6]. Výhodou MRI je použitie relatívne malého počtu zvierat 
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(v porovnaní s histologickými technikami), a tiež možnosť opakovaného merania u toho 

istého jedinca. Cieľom tohto experimentu bolo zistiť, či a ako sa zmení neuronálna 

konektivita v mozgu zebričky červenozobej počas obdobia regenerácie po striálnej lézii. 

Najvhodnejšou neinvazívnou metódou pre zodpovedanie tohto cieľa je v súčasnosti metóda 

difúzne vážených obrazov (difusion tensor imaging, DTI), ktorá pomáha detegovať zmeny 

v konektivite pomocou zmien v pohybe molekúl vody v mozgu. Je charakterizovaná 

skalárnymi veličinami ako frakčná anizotropia (FA), hlavná difuzivita (MD) alebo axiálna 

difuzivita (AD) [7]. 

 

Materiál a metódy 

Použili sme 10 dospelých samcov zebričky červenozobej vo veku 4-12 mesiacov. 

Každému jedincovi sme s použitím stereotaxického aparátu vytvorili bilaterálnu léziu 

vokálnej oblasti Area X pomocou neurotoxínu kyseliny iboténovej (1 %, pH=7; Sigma, USA). 

Zvieratá boli uspaté pomocou inhalačnej anestézy s obsahom izofluránu v zmesi s kyslíkom 

(koncentrácia 1,3 - 2,5 %; prietok 0,8 – 1  l/min; Nicholas Piramal, USA). Polohu Area X sme 

stanovili podľa koordinát 4,5 - 5,0 mm rostrálne, 1,3 mm laterálne a 3,5 mm ventrálne od 

nulového bodu nachádzajúceho sa na rozvetvení hemisfér a mozočka. Neurotoxín sme 

injikovali prístrojom Nanoject II (Drummond Scientific, USA), a to 138 nl do každej 

hemisféry troma vpichmi po 46 nl. Počas operácie sme na udržanie teploty tela použili 

výhrevnú podložku nastavenú na 39 °C. Po vytvorení lézií v oboch hemisférach sme lebku 

uzavreli. Vtáci sa zotavovali pod infračervenou lampou. 

MRI merania boli uskutočnené 7 T horizontálnym skenerom (PharmaScan 70/16, 

Bruker Biospin GmbH, Nemecko) doplneným kvadratúrnou objemovou cievkou, lineárne 

usporiadanou sekundárnou cievkou a 400 mT/m gradientovou vložkou (Bruker Biospin, 

Nemecko). Počiatočná dávka anestézy bola 2,5 % inzofluránu v zmesi s 70% N2O a 30 % O2 

pri prietoku 0,6 l/min, udržiavacia dávka bola 1,3 - 1,7 % izofluránu pri nezmenenom 

prietoku. Telesná teplota bola sledovaná a regulovaná na 40 ± 0,2 °C kloakálnym snímačom 

(MR-compatible Small Animal Monitoring and Gating system, SA Instruments, USA) 

pripojeným na automaticky regulovaný ohrievač vzduchu. Dychová frekvencia bola neustále 

monitorovaná podložkou citlivou na tlak (MR-compatible Small Animal Monitoring and 

Gating system, SA Instruments, USA). Celý MRI protokol obsahoval dve základné sekvencie: 

difúzne vážené obrazy získané pomocou spinového echa v epi móde (SE-EPI) a trojrozmerné 

3D RARE (Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement) skenovania. Difúzne vážené 
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obrazy pozostávali zo 60 difúzne vážených smerov, FOV (20x15) mm2, TE 22 ms, TR 7000 

ms, veľkosť matrix 105 x 79, rovina rozlíšenia (0,19 x 0,19) mm2, hrúbka rezu 0,24 mm, B- 

hodnota 670 s/mm, δ 4 ms, ∆ 12 ms. 21 b = 0 y/mm² obrazy (7 B0 na 20 difúzne vážených 

obrazov). Sekvencia bola opakovaná dvakrát. 3D RARE sekvencia mala parametre TE 44 ms, 

TR 3000 ms, RARE faktor 8, FOV (16 x 14 x 14) mm³. Celý protokol trval 2 h a 45 min. 

Jedincov sme skenovali pred operáciou (-1D), jeden deň po operácii (1D), dva týždne (2W), 

jeden mesiac (1M), tri (3M) a štyri mesiace (4M) po operácii. Všetky vtáky sa zotavovali pod 

infračerveným svetlom. 

Difúzne vážené obrazy boli spracované pomocou softvéru SPM 

(StatisticalParamerticMapping, verzia 8; http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/ext/). Prvá 

interpolácia prebehla medzi prvými B0 obrazmi a všetkými ostatnými difúznymi obrazmi 

získanými počas jedného merania. Ďalším krokom bolo prispôsobiť difúzne obrazy každého 

jedinca tzv. ko-registráciou (vzájomnou výmenou informácií) s 3D RARE obrazmi v jednom 

dátovom súbore. 3D RARE dátová sada bola priestorovo normalizovaná podľa 3D MRI atlasu 

zebričky červenozobej [8]. Potom bola matrix priestorovej normalizácie aplikovaná na 

rekonštrukciu už ko-registrovaných difúzne vážených obrazov. Následne bol určený tenzor 

difúzie a difúzna mapa, z ktorej sme boli schopní určiť všetky DTI parametre. Nakoniec boli 

všetky DTI parametre upravené podľa Gaussian kernel (FWHM = 0,38mm x 0,38 mm). 

Použili sme dvoj párový t-test pre všetky parametre DTI mapy FA, MD, AD. 

 

Výsledky a diskusia 

Meraním pomocou DTI sme odhalili zmeny v mozgu, ktoré nastávajú už po jednom 

mesiaci od vytvorenia bilaterálnej lézie Area X. Zmena v FA počas prvých dvoch týždňov až 

jednom mesiaci v paliálnej časti mozgu, teda v mieste vpichu, značí o dočasnom povrchovom 

narušení, ktoré po čase vymizne. Nedetegovali sme však zmeny v MD. Zvýšenie FA (Obr. 1) 

sme zaznamenali aj v oblasti Area X, ktorá sa líšila od hodnoty nameranej pred operáciou 

signifikantne vo všetkých časových obdobiach po operácii. Oblasť v mieste Area X 

vykazujúca zvýšenie FA tvorila v priemere 59 voxelov, čo je v prepočte 0,5 mm3 Area X 

z celkovej veľkosti asi 1,1 - 1,2 mm3. Zvýšenie hodnôt FA naznačuje zmenu v štruktúre 

tkaniva. DTI však nie je dostatočne senzitívna metóda na určenie konkrétnej zmeny 

v mikroštruktúre [6]. Mnohí autori zmenu v FA považujú za zmenu v plasticite axónov 

pripisovanú regenerácii mozgu [9] alebo glióze [10]. Z našich predchádzajúcich štúdií 

vyplýva, že Area X regeneruje v priemere na 80 % asi 1 mesiac po operácii, pričom nové 
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neuróny sa nachádzajú hlavne v okraji lézie [5]. Domnievame sa teda, že FA odhalila stred 

lézie tvorený najmä gliovou jazvou [10]. 

 

 
 

Obr. 1. Zmena FA v oblasti Area X Obrázok znázorňuje tri pohľady - axiálny, sagitálny a horizontálny. Zmena 
v difúzii je na povrchu mozgu v mieste vpichu mikropipety a najmä v oblasti Area X. Najväčšia zmena je 

reprezentovaná na farebnej škále bielou farbou. Zvýraznené sú len voxle, ktorých zmena bola štatisticky väčšia 
ako 0,05. 

 

 
 

Obr. 2. Zmena MD (A) a AD (B). X Obrázok znázorňuje tri pohľady - axiálny, sagitálny a horizontálny na 
zmenu v hlavnej difuzivite (A) a axiálnej difuzivite (B), kde prienik modrých priamok označuje rovnaké miesto 

v troch pohľadoch. V obrázku (A) je prienikom zobrazená zmena v časti mozočka, v obrázku (B) je zmena 
v oblasti talamu. Najväčšia zmena je reprezentovaná na farebnej škále bielou farbou. Zvýraznené sú len voxle, 

ktorých zmena bola štatisticky väčšia ako 0,05. 
 

Zmena v MD naznačuje hlavne zmenu v smere prúdenia molekúl vody a je 

charakterizovaná pomocou troch hodnôt pre smer v osiach x, y a z [6, 7]. V našich meraniach 

sme zistili zmenu MD hlavne v okolí talamu (Obr. 2A), ktorý je eferentne spojený s Area X. 

Tu je však nutné podotknúť, že zmeny MD sa nemusia striktne týkať zvýšenej axonálnej 

denzity, ale môže ísť aj o axonálnu prestavbu [7]. Najneočakávanejšou zmenou v MD (Obr. 

2A,B) a aj AD (Obrázok 2A,B) sme odhalili vplyv striatálnej lézie na mozoček. Mozoček nie 

je štruktúra, ktorá by bola často spájaná so spevom u spevavcov. Z predchádzajúcej štúdie 
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s použitím anterográdnych a retrográdnych značkovačov však vieme, že mozoček je prepojený 

so striatom [11]. Otázkou ostáva objasniť jeho funkciu v produkcii vokálnej komunikácie. 
 

 
Záver 

Pomocou metódy DTI sa nám podarilo zaznamenať zmeny v difúzii molekúl vody ako 

hlavného ukazovateľa štrukturálnych zmien mozgu zebričky červenozobej po bilaterálnej lézii 

striatálnej oblasti Area X. Tieto merania naznačujú zmeny v eferentnom spojení Area X a 

nucleus dorsolateralis medialis v talame. Zmeny namerané v mozočku môžu naznačovať jeho 

významnú úlohu v produkcii spevu, avšak na potvrdenie tejto hypotézy sú potrebné ďalšie 

experimenty. 
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Abstract 
Study of Histone-like proteins HU and IHF from Acetobacter orleanensis and their interactions with 

replication proteins. 
Initiation of bacterial replication is a process that needs presence of replication proteins like DnaA or 

DnaB. Additional proteins HU and IHF are also present at replication origin. These histone-like proteins are 
responsible for DNA bending, which allows other replication proteins to assemble at replication origin. There is a 
possibility, that they also interact with these replication proteins. In E. coli it was proven, that HU protein 
interacts trough its α domain with N-terminal domain of DnaA protein. In this study we try to prove this 
interaction in Acetobacter orleanensis. Additionally, we will try to identify its interaction with DnaB protein. 
Also we will study protein-protein interactions of IHF protein with DnaA, DnaB and HU. Because of sequence 
homology between IHF and HU proteins, it is possible to find similar protein-protein interactions. 
 

Keywords: HU protein; IHF protein; replication; histone-like protein; interactions  

 

Úvod a formulácia cieľa 

HU a IHF proteíny patria do skupiny NAP proteínov, ktoré majú kľúčovú úlohu v 

organizácii, replikácii, segregácii, oprave a expresii bakteriálnych chromozómov. Tieto dva 

proteíny sú malé, v bunke často sa vyskytujúce proteíny, ktoré majú signifikantnú homológiu. 

IHF a HU sú považované za prokaryotické ekvivalenty histónových proteínov. 

E. coli sa používa ako modelový organizmus na popísanie všeobecného mechanizmu 

replikácie. Iniciácia chromozómovej replikácie sa začína v oriC. Počiatok replikácie u E. coli 

pozostáva z dvoch funkčných oblastí. Prvou je AT bohatý región, druhou DnaA väzobná 

oblasť [1], kde sú prítomné aj špecifické väzobné miesta pre histónom podobné proteíny. Na 

tvorbe otvoreného replikačného komplexu sa zúčastňuje niekoľko proteínov, medzi ktoré patrí 

najmä DNA polymeráza III, DnaA, DnaB a DnaC. Navyše pri jeho tvorbe asistujú aj pomocné 

proteíny ako napríklad HU, Fis a IHF.  

IHF stimuluje iniciáciu v oriC, navyše stimuluje aj naviazanie DnaA  na molekulu 

DNA. Z toho vyplýva, že IHF proteín napomáha vzniku iniciačného replikačného komplexu. 

Proteíny IHF a HU, vysoká koncentrácia ATP a vysoká teplota podporujú rozpletanie 

molekuly DNA, na druhej strane Fis proteín má negatívny efekt na túto reakciu [2]. HU 
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proteín sa zúčastňuje na vytvorení pre-replikačného komplexu, kde je jeho úlohou stimulovať 

funkciu DnaA proteínu. Túto funkciu vykonáva α podjednotkou, ktorá interaguje s N-

terminálnym koncom DnaA [3].   

IHF a HU sú prokaryotické ekvivalenty histónových proteínov, avšak nevytvárajú 

stabilnú nukleozómovú štruktúru. Mutanty deficientné na tieto gény sú síce životaschopné, ale 

majú narušenú koordináciu replikácie z oriC. Purifikované HU a IHF nie sú samé schopné 

rozpliesť oriC. A nie je jasné, či IHF a HU stimulujú rozpletanie oriC rovnakým 

mechanizmom. Taktiež sa odlišne viažu na DNA, IHF má unikátne väzobné miesta na ľavej 

strane oriC, zatiaľ čo HU sa viaže nešpecificky. Väzba IHF spôsobuje redistribúciu DnaA na 

nízko afinitné miesta v oriC. V prípade HU k tejto redistribúcii nedochádza. V rýchlorastúcej 

bunke E. coli sa IHF nachádza na oriC len v čase iniciácie chromozomálnej replikácie [4].    

Bola dokázaná interakcia medzi α podjednotkou HU a N-terminálnou oblasťou DnaA 

E. coli [3]. Cieľom našej práce je zistiť, či aj v Acetobacter orleanensis dochádza k tejto 

konkrétnej interakcii a či daný proteín interaguje aj s inými iniciačnými proteínmi ako sú 

DnaB a IHF. Ďalej budeme sledovať proteín proteínové interakcie IHF proteínu 

s replikačnými proteínmi ako sú DnaA, DnaB a HU. Vďaka veľkej sekvenčnej homológii IHF 

proteínu s HU by mohlo k podobným interakciám dochádzať aj v prípade tohto proteínu.  

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene a plazmidy  

V práci sme použili bakteriálne kmene Acetobacter orleanensis CCM 3610 a 

Acetobacter pasteurianus LGM 1513, expresný vektor pET28a+, vektory bakteriálneho 

dvojhybridného systému pUT18C a pKT25. Pracovali sme s bunkami Escherichia coli XL1 

Blue s expresnými bunkami E. coli BL21 (DE3) a s bunkami pre dvojhybridný systém E. coli 

BTH101. 

Optimalizácia podmienok nadexpresie proteínov 

Nadexpresiu HU a IHF génov sme uskutočnili v bunkách E. coli BL21(DE3) , ktoré 

sme transformovali pripravenými konštruktmi pET28-ihfα, pET28-ihfβ, pET28-hu, a bunky E. 

coli BTH101 plazmidmi pKT-DnaA3610, pKT-DnaB3610, pUT-ihfα, pUT-ihfβ, pUT-hu. Na 

indukciu expresie sme použili koncentrácie od 0,1 až 1 mM IPTG. Expresiu proteínov sme 

uskutočnili v LB médiu, TB médiu, ZYM-5052 médiu a v M9 médiu. 
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Purifikácia HU a IHF proteínu 

Bunky E. coli BL21(DE3) s nadprodukovanými proteínmi 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) [5]. 

Pull-down 

Pull-down je in vitro metóda používaná na určenie fyzických interakcií medzi dvoma 

a viacerými proteínmi. Je to forma afinitnej purifikácie podobná imunoprecipitácii. S 

tým rozdielom, že namiesto protilátky sa používa bait proteín. V Pull-down je bait proteín 

naviazaný (tagged) na pevnej matrici používaný na purifikáciu iných proteínov (prey), ktoré 

interagujú s daným bait proteínom. 

Bakteriálny adenylátcyklázový dvojhybridný systém (BACTH) 

Metóda je založená na rekonštitúcii adenylát cyklázovej aktivity sprostredkovanej 

interakciou skúmaných proteínov. Pozostáva z dvoch komplementárnych fragmentov T25 

a T18, ktoré ak sú sfúzované s interagujúcimi proteínmi X a Y, heterodimerizácia týchto 

hybridných proteínov umožní funkčnú komplementáciu T25 a T18 fragmentov. Vďaka čomu 

sa obnoví syntéza cAMP.  

 

Výsledky a diskusia 

HU proteín sa podieľa spolu s DnaA proteínom na vytvorenie otvoreného replikačného 

komplexu v počiatku replikácie oriC. Väzba DnaB na otvorený oriC je závislá na 

prítomnosti DnaA proteínu. Predpokladá sa, že by mohla byť závislá aj na prítomnosti HU 

proteínu, ktorý podporuje naviazanie DnaA a DnaC proteínov na počiatok replikácie. Pri 

štúdiu replikačných proteínov v bunkách E. coli  v in vitro  podmienkach sa ukázalo, že 

pridaním väčšieho množstva HU proteínu sa v počiatku replikácie naviaže väčšie množstvo 

DnaA a DnaB proteínu [3]. To však nemusí znamenať jeho priamu interakciu s DnaB, lebo 

HU proteín je potrebný na stabilizáciu väzby DnaA proteínu, ktorý je potrebný na naviazanie 

DnaB a vytvorenie pre-replikačného komplexu.  
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Obr. 1. Pull-down HU proteín  – a) Interakcia HU s DnaA proteínom: 1. Ladder, 2. Lyzát HU proteínu s His-

Tagom, 3. Lyzát DnaA proteínu s GFP, 4. Premývanie, 5.-6. Elúcia. b) Interakcia HU s DnaB proteínom: 1. 
Ladder, 2. Lyzát HU proteínu s His-Tagom, 3. Lyzát DnaB proteínu s GFP, 4. Premývanie, 5.-6. Elúcia. 

 

Pull-down metódu sme využili pri štúdiu interakcie Hu proteínu s DnaA iniciátorom 

replikácie a helikázou DnaB. Pri štúdiu interakcie Hu3610 proteínu z A. orleanensis CCM 3610 

sme potvrdili interakciu s DnaA3610 z buniek A. orleanensis CCM 3610, čo dokumentuje obr. 

1a. Rovnaký výsledok sme dosiahli pri štúdiu Hu3610 proteínu s DnaB3610 z A. orleanensis 

CCM 3610, čo dokumentuje obr. 1b.  To potvrdzuje vyššie uvedenú teóriu, že prítomnosť HU 

proteínu ovplyvňuje množstvo DnaB v bunke.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2. Pull-down IHF proteín  –Interakcia IHF s DnaA proteínom: 1. Ladder, 2. Lyzát IHFα proteínu s His-
Tagom, 3. Lyzát DnaA proteínu s GFP, 4. Premývanie, 5. Elúcia.  
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Hlavnou úlohou IHF proteínu v procese iniciácie replikácie je meniť konformáciu 

molekuly DNA v počiatku replikácie tak, aby DnaA proteíny naviazane na DnaA boxoch 

mohli vzájomne interagovať, čím iniciujú replikačný proces. Pull-down analýza ukázala, že 

pri iniciácii replikácie nedochádza k priamej interakcii medzi DnaA3610 proteínom 

a komplexom IHFα3610 a IHFβ3610 komplexom (obr.2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 3. BACTH  IHF – 1. Pozitívna kontrola, 2. Negatívna kontrola, 3. IHFα pKT25 s IHFβ pUT18C, 4. IHFα 
pKT25 s IHFα pUT18C, 5. IHFα pKT25 s DnaA pUT18C, 6. IHFα pKT25 s DnaB pUT18C 

 

Výsledky získané metódou Pull-Down pre IHF3610 proteín sa nám podarilo overiť 

pomocou bakteriálneho dvojhybridného systému. Vektormi pKT-DnaA3610, pKT-DnaB3610 

pUT-ihfα, pUT-ihfβ sme transformovali bunky E. coli BTH101. Transformanty sme nechali 

rasť na médiu LB-X-gal a sledovali sme ich rast pri teplote 28 oC. Overili sme, že IHFα 

neinteraguje s DnaA3610 proteínom, ani s DnaB3610 proteínom. Naďalej neočakávame 

interakciu IHFβ s danými proteínmi. Taktiež sa nám podarilo overiť predpokladaný pozitívny 

výsledok interakcie IHFα proteínu s IHFβ z A. orleanensis CCM 3610 (obr. 3). 

Všetky výsledky pre HU proteín získané pomocou metódy Pull-down v budúcnosti 

taktiež overíme pomocou bakteriálneho adenylátcyklázového dvojhybridného systému. 
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Záver 

Pomocou metódy Pull-down sa nám podarilo overiť už z E. coli známu interakciu HU 

proteínu s DnaA proteínom a aj interakciu HU s DnaB helikázou. Tieto výsledky overíme 

druhou nezávislou metódou pomocou bakteriálneho dvojhybridného systému. 

V prípade IHF proteínu k týmto proteínovým interakciám nedochádza. HU proteín pri 

svojej úlohe ohýbania DNA priamou interakciou pomáha DnaA proteínu nasadať na svoje 

miesta na DNA. Zatiaľ čo IHF proteín počas ohýbania DNA s replikačnými proteínmi 

neinteraguje. Výsledky interakcií IHF proteínu s replikačnými proteínmi sme potvrdili 

bakteriálnym dvojhybridným systémom. 
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Abstract 
Functional analysis of the Kluyveromyces lactis ERG6 gene 
In the yeast Saccharomyces cerevisiae, the sterol C24 – methyltransferase, encoded by ERG6 gene, 

converts zymosterol to fecosterol in the ergosterol biosynthetic pathway. The aim of this work was to analyse the 
function of the ERG6 gene in the yeast Kluyveromyces lactis. The first task  was the construction of the K. lactis 
Klerg6∆ deletion mutant. Then we have analysed its phenotype in the presence of various antifungal agents. The  
Klerg6∆ deletion mutant of K. lactis showed higher susceptibility to azole drugs and higher resistance to 
polyenes compared to its isogenic wild type strain. The results obtained show that the ERG6 gene could play a 
role in controlling K. lactis cells´s resistance to xenobiotics, most probably due to the changes in lipid 
composition of the cytoplasmic membrane. 

 
Keywords: Kluyveromyces lactis; gene ERG6; ergosterol, multidrug resistance   
 

Úvod a formulácia cieľa 

Fenomén mnohonásobnej rezistencie (multidrug resistance - MDR) chráni bunky 

kvasiniek pred účinkom antifungálnej látky, a preto predstavuje veľký problém nielen 

pri liečbe mikrobiálnych ochorení, ale  aj pri liečbe rakoviny [1, 2].  

Lipidy predstavujú základné molekuly, ktoré majú štrukturálne a signalizačné funkcie  

v bunkách rôznych organizmov. V posledných rokoch sa objavuje značné množstvo dôkazov 

o tom, že lipidy plazmatickej membrány sú dôležitými faktormi patogenity a virulencie 

mikroskopických húb. Prispievajú k rezistencii buniek kvasiniek voči liečivám a k tvorbe 

biofilmu u patogénnych kvasiniek z rodu Candida. Okrem toho, lipidy ovplyvňujú aj 

mechanické vlastnosti cytoplazmatickej membrány tvorbou lipidových mikrodomén, ktoré sú 

tvorené najmä sfingolipidmi a sterolmi [3]. Ergosterol patrí medzi jeden z hlavných sterolov 

buniek kvasiniek. Svojou štruktúrou sa podobá sterolu u cicavcov - cholesterolu. Rozlišuje ich 

prítomnosť metylovej skupiny na uhlíku C-24  a dve dvojité väzby medzi C7-C8 a C22-C23 

[4]. Ergosterol je lokalizovaný v  membránach kvasiniek, kde zabezpečuje mechanickú 

odolnosť membrán voči osmotickému stresu. Taktiež je nevyhnutný pre reguláciu 

permeability  resp. fluidity cytoplazmatickej membrány a v neposlednom rade pre reguláciu 

aktivity membránových transportérov [5, 6]. 

C24 sterol – metyltransferáza, produkt  génu ERG6, je zodpovedná za prenos jednej 

alebo dvoch metylových skupín na C24 v postrannom reťazci sterolov [7]. Citlivosť 
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mutantných buniek kvasiniek S. cerevisiae Scerg6∆ voči antifungálnym látkam bola 

pripisovaná zmenám v permeabilite cytoplazmatickej membrány, ku ktorým dochádza 

následkom zmien v jej sterolovom zložení [8, 9, 10]. Delécia génu ERG6 udeľuje bunkám 

kvasiniek S. cerevisiae citlivosť voči cykloheximidu a azolovým antimykotikám, odolnosť 

voči nystatínu a spôsobuje tiež znížený príjem tryptofánu [6, 11]. Citlivosť voči azolovým 

liečivám je pravdepodobne dôsledkom zmien v aktivite membránových transportérov 

delečných mutantov S. cerevisiae Scerg6∆ [6].   

S ohľadom na príbuznosť hemiaskomycétnych kvasiniek by mohol mať gén ERG6 

podobné vlastnosti u  rôznych druhov kvasiniek. Výsledky získané  štúdiom génu ERG6 v K. 

lactis možno  aplikovať na príbuzné druhy patogénnych kvasiniek a mohli by tak napomôcť 

pri diagnostike (?) a výrobe nových antifungálnych liečiv. 

 

Materiál a metódy 

Použitý kmeň K. lactis a plazmidy 

Kluyveromyces lactis CBS2359 ku80Δ (MATa, ku80Δ). 

pRS306K/KlERG6 (8880 bp) – multikópiový kyvadlový vektor nesúci gén KlERG6 pod 

kontrolou vlastného promótora, f1(+), KARS2, ARS1, URA3, AmpR, MCS; schopný 

replikácie v K. lactis, S. cerevisiae a E. coli. 

pUG6 (4009 bp) – vektor nesúci kanamycínovú kazetu. 

Použité kultivačné média 

Na kultiváciu kvasiniek boli použité nasledovné médiá: komplexné YPD, syntetické 

YNB médium s glukózou 

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) slúžila na amplifikáciu kanamycínovej kazety 

a na amplifikáciu delečnej kazety Klerg6::KanMX 

Transformácia kvasiniek K. lactis elektroporáciou sa použila na transformáciu 

hostiteľského kmeňa K. lactis ku80Δ s delečnou kazetou Klerg6::KanMX  

Analýza citlivosti kvasiniek na antifungálne látky 

Citlivosť/rezistencia testovaných kmeňov kvasiniek bola stanovovaná diskovou difúznou 

metódou na YPD médiu hodnotením priemeru inhibičnej zóny vytvorenej okolo 

antimykotického disku (ITEST® plus). Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) inhibítorov 

boli u jednotlivých kmeňov stanovené kvapkovým testom na YPD médiu. Použité 

antimykotiká: ketokonazol, mikonazol, itrakonazol, nystatín, pimaricín, amfotericín B.  
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Výsledky a diskusia 

S cieľom bližšie analyzovať úlohu génu KlERG6 v mnohonásobnej rezistencii 

kvasiniek K. lactis sme pripravili mutantný kmeň K. lactis s prerušeným génom KlERG6. 

Prerušenie sa uskutočnilo nahradením kódujúcej sekvencie génu KlERG6 kanamycínovou 

kazetou (Klerg6::KanMX) v kvasinkách K. lactis ku80Δ. Prípravu disrupčnej kazety, ktorá sa 

použila na transfomáciu hostiteľského kmeňa K. lactis ku80Δ znázorňuje obrázok č. 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1. Schéma prípravy disrupčnej kazety Klerg6::KanMX 

 

Z dôvodu zvýšenia pravdepodobnosti homologickej rekombinácie dôležitej pre 

špecifickú integráciu DNA, obsahovala disrupčná kazeta 589 a 486 bp dlhé sekvencie priľahlé 

k upstream a downstream sekvencii génu KlERG6. Vzniknuté transformanty sa selektovali na 

základe schopnosti rásť na YPD médiu s geneticínom (200 µg/ml). Zo získaných geneticín-

rezistentných transformantov sa vyizolovala chromozomálna DNA, správnosť špecifickej 

integrácie disrupčnej kazety Klerg6::kanMX do chromozómu kvasiniek K. lactis sa overila 

metódou PCR.  

S cieľom stanoviť, aký vplyv má prerušenie génu KlERG6 v bunkách K. lactis na 

citlivosť buniek kvasiniek na vybrané antifungálne látky, sa porovnávala citlivosť/odolnosť 
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štandardného kmeňa K. lactis ku80∆, izogénneho delečného mutana Klerg6∆, ale aj 

transformanta, ktoré obsahoval gén KlERG6 na multikópiovom plazmide. 

Prvé analýzy fenotypov diskovou difúznou metódou poskytli očakávané výsledky.  

Delečný mutant K. lactis Klerg6∆ vykazoval vyššiu  citlivosť voči ketokonazolu a zvýšenú 

odolnosť voči nystatínu v porovnaní s izogénnym štandardným kmeňom K. lactis ku80∆ (wt) 

ako aj transformantom K. lactis Klerg6∆ +pRS306K/KlERG6 (obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Diskový difúzny test. Použité kmene K. lactis KU80∆ (wt), delečný mutant K. lactis Klerg6∆ 
a transformant K. lactis Klerg6∆ nesúci gén KlERG6 na multikópiovom plazmide. 

 

Výsledky získané  diskovým difúznym testom sme potvrdili aj kvapkovými testami, 

kde sme okrem nystatínu a ketokonazolu  testovali aj iné látky zo skupiny polyénov a azolov 

(obr.3). 
 

A. 

 
 
B. 

 
 

Obr. 3. Delécia génu KlERG6 zvyšuje odolnosť kvasiniek K. lactis voči polyénom (A) a zároveň zvyšuje 
citlivosť voči antifungálnym látkam (B). 
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Záver 

 Z výsledkov vyplýva, že delécia génu KlERG6 spôsobuje v bunkách kvasiniek  

K. lactis zvýšenú citlivosť voči azolovým antifungálnym látkam a zároveň zvyšuje odolnosť 

buniek mutanta voči polyénom. Podobné zmeny v citlivosti voči vybraným látkam boli 

zaznamenané aj u delečného mutanta v géne ScERG6 u kvasinky S. cerevisiae [6]. Uvedené 

poznatky by mohli naznačovať na účasť génového produktu KlErg6p v modulácii zloženia 

cytoplazmatickej membrány buniek kvasiniek K. lactis. Absencia KlErg6p a následné zmeny 

vo vlastnostiach cytoplazmatickej membrány môžu byť zodpovedné za pozorovanú zvýšenú 

citlivosť/odolnosť kvasiniek voči antifungálnym látkam. 
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Abstract 

Analysis of skeletal remains from crypt of the former church of St. Catherine near Dechtice (Trnava 
district) exhumed in 2013 and 2014 

The analyzed skeletal remains came from one of three crypts located in the St. Catherine church. Three 
aristocratic families, the Labsánszkys, the Erdödys and the Apponyis, were buried there during the 17th–18th 
century AD. Skeletal remains were incomplete and badly preserved. Based on the number of femurs, the 
minimum of 26 individuals were buried in the crypt. Only five incomplete skeletons were found in anatomical 
positions. All these skeletons belonged to males. Three males died in the age of maturus (40–60), two males 
were adults and the more accurate age at death was not possible to determine. Two males suffered from the 
Forestier disease (DISH). 
 

Keywords: anthropological analysis; sex and age at death determination; paleopathology 

 

Úvod  

Kláštorný komplex sv. Kataríny pochádza zo 17. storočia a leží približne 20 km 

od Trnavy, v blízkosti obcí Dechtice a Naháč. Kláštor bol založený 21. decembra 1618 

na príkaz grófa Krištofa Erdödyho. Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej však pochádza 

zo 14. storočia a ide o pôvodne gotickú stavbu. Kláštor mal slúžiť františkánskym mníchom, 

neskôr ho prestavali na väčší komplex. V kostole boli pochovávaní členovia rodín 

Erdödiovcov, Apponiovcov a Labšánskych. V roku 1786 vydal Jozef II. rozhodnutie o zrušení 

kláštorov, ktoré nevykonávajú charitatívnu ani vzdelávaciu funkciu  a kláštor zanikol [1]. 

Projekt Katarínka realizuje občianske združenie Katarínka v spolupráci s viacerými 

odbornými pracoviskami. Okrem záchranných prác, realizovaných od roku 1994, prebieha na 

lokalite archeologický, pamiatkový, historický, antropologický a geofyzikálny výskum [2]. 

V kostole sv. Kataríny by sa mali nachádzať tri šľachtické krypty. Krypta lokalizovaná 

najbližšie ku vchodu kostola (K1), ktorá patrila zrejme rodine Labšánskych, bola preskúmaná 

v rokoch 2000 – 2001 [3]. V rokoch 2013 a 2014 bola odkrytá druhá krypta (K2), ktorá bola 

lokalizovaná v juhovýchodnom rohu lode kostola (obr. 1) [2; 4]. V  krypte K2 boli hroby 

usporiadané v dvoch radoch nad sebou, pričom hrobové miesta tvorili kolumbáriá (obr. 2). 
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Obr. 1. Pôdorys kostola s pôdorysom krypty 

odkrytej v rokoch 2000 – 2001 (S-III/2000-2001) 
a sondami 13 a 14 

Obr. 2. Rozloženie hrobov v krypte 
odkrytej v rokoch 2013 – 2014 

 

Materiál a metódy 

Nakoľko exhumované kostrové pozostatky boli vo veľmi zlom stave, boli samostatne 

hodnotené lebky a samostatne kosti postkraniálneho skeletu. Vzhľadom na to, že väčšina 

pozostatkov sa nachádzala v zásypových vrstvách, pri odkrývaní krypty nebolo možné presne 

určiť počet pochovaných jedincov. Cieľom práce, okrem antropologickej a paleopatologickej 

analýzy, bolo preto stanovenie minimálneho počtu jedincov, a to na základe maximálneho 

počtu jedného druhu kosti z jednej strany [5]. V anatomickej polohe sa našli kostry len piatich 

jedincov, aj tie však boli neúplné a poškodené.  

Kostrový materiál bol spracovaný štandardnými morfoskopickými a morfometrickými 

metódami [6; 7]. Pohlavie bolo odhadnuté na základe morfoskopických znakov podľa metód 

Brůžeka (2002) [8] a Novotného (1986) [9] a metrických znakov podľa Černého (1980) [10] 

a Černého a Komendu (1980) [11]. Na základe stupňa rozvoja morfologických znakov bol 

vypočítaný stupeň sexualizácie (DS) podľa Acsádiho a Nemeskériho (1980) [12].  

Vek dožitia bol odhadnutý podľa obliterácie švov endokránia a ektokránia, podľa 

morfologických zmien na facies symphysialis panvových kostí a vekových zmien vnútornej 

štruktúry hlavíc ramenných a stehnových kostí [12; 13; 14].  

Na základe hrobovej výbavy boli kostrové pozostatky datované do 17. – 18. stor. n. l. 

 

Výsledky a diskusia 

V tab. 1 je uvedené zastúpenie jednotlivých kostí rozdelených podľa laterality. Na 

základe počtu pravostranných stehnových kostí možno predpokladať, že v krypte bolo 
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pochovaných minimálne 26 jedincov. Počet lebiek bol nižší, boli v rôznom stupni zachovania, 

väčšinou však vo fragmentárnom stave. Zachovalo sa sedem lebiek bez sánky (calvarium) 

a fragmenty minimálne 13 ďalších lebiek. To, že počet lebiek a ostatných kostí bol nižší ako 

počet stehnových kostí, môže byť spôsobené opakovaným vykrádaním hrobov, presúvaním 

pozostatkov a ich vyhadzovaním z hrobových miest.  

 
Tab. 1. Počet kostí postkraniálneho skeletu 

 
 Dexter Sinister Neurčené Spolu 

Clavicula 16 15 0 31 
Humerus 15 22 2 39 
Radius 13 17 2 32 
Ulna 14 16 5 35 

Sacrum   24 
Os coxae 8 11 7 26 
Femur 26 21 4 51 
Patella 13 22 0 35 
Tibia 14 19 1 34 
Fibula 8 8 4 20 

 

Všetky pozostatky, okrem piatich kostier, sa nachádzali premiešané v zásypových 

vrstvách. Kostrové pozostatky štyroch jedincov, ktoré boli nájdené v anatomickej polohe, boli 

uložené len v spodnom rade hrobových miest a to v hroboch 1, 2 a 3 (obr. 2). Jedna kostra 

ležala v chodbe krypty. Pozostatky boli zachované prevažne v zlom stave, kostry všetkých 

jedincov boli nekompletné. 

Jedinec v hrobe 1 bol dospelý jedinec mužského pohlavia (DS = + 0,6) bez presnejšie 

odhadnutého veku. Zachovali sa pravá kľúčna kosť, pravá lopatka, pravá ramenná kosť, telo 

hrudnej kosti, rebrá, stavce, pravá bedrová kosť, obe stehnové kosti a tiež obe píšťaly.  

V hrobe 2 bola kostra, z ktorej sa zachovali ľavá lopatka, obe ramenné a vretenné 

kosti, krížová kosť a kosti dolných končatín okrem drobných kostí nôh. Pohlavie jedinca bolo 

stanovené ako mužské (DS = + 0,67). Vek jedinca bol odhadnutý na základe vekových zmien 

symfýzy a vnútornej štruktúry hlavice femuru na 45 – 55 rokov (maturus I – II). Tento jedinec 

pravdepodobne trpel ochorením DISH. Túto diagnózu nie je možné potvrdiť na základe 

nálezu na stavcoch, nakoľko neboli zachované, ale ochorenie indikujú výrazné osteofyty v 

miestach svalových úponov na panvových a stehnových kostiach a na jabĺčkach.  

V hrobe 3 sa nachádzali pozostatky dvoch jedincov. Jedinec, ktorého pozostatky sa 

nachádzali pri múre (kostra 1), mal zachovanú pravú panvovú kosť, pravé jabĺčko, obe 

stehnové kosti, ľavú píšťalu a ľavú ihlicu. Kostrové pozostatky patrili mužovi (DS = + 1,16) 
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vo veku maturus (40 – 60), ktorý tiež trpel ochorením DISH. Na pravej strane ôsmich 

hrudníkových stavcov bola prítomná pruhovitá osifikácia, ktorá spojila telá stavcov do bloku 

(obr. 3). Výrazné osteofyty, ktoré vznikli v dôsledku tohto ochorenia, boli prítomné aj na 

štyroch driekových stavcoch a na jabĺčku. Z kostry 2, uloženej na opačnej strane hrobu ako 

kostra 1, sa zachovali len krížová kosť, obe stehnové kosti, ľavá panvová kosť, ľavé jabĺčko 

a fragment ihlice a vretennej kosti. Pozostatky patrili dospelému mužovi (DS = + 0,97) bez 

bližšie odhadnutého veku. 

 

 
Obr. 3. Osem hrudníkových stavcov zrastených do bloku. Masívny pruh novovytvorenej  

kostnej hmoty na anterolaterálnej strane tiel vznikol v dôsledku ochorenia DISH. 
 

Zaujímavým a pomerne prekvapivým nálezom je hrob 6, ktorý sa nachádzal v strede 

chodby krypty (obr. 4).  

 

 
 

Obr. 4. Hrob 6 s kostrovými pozostatkami muža vo veku maturus 
 

Pozostatky patrili mužovi (DS = + 1,09) vo veku 45 – 55 rokov (maturus I – II). 

Zachovali sa lebka so sánkou, ľavá lopatka, kľúčna, ramenná, panvová a stehnová kosť, obe 

456



píšťaly, jabĺčka aj ihlice. Jedinec ležal v anatomickej polohe na chrbte, prítomné zvyšky dreva 

svedčia o tom, že bol pochovaný v drevenej rakve. Kostra bola uložená nohami na sever 

a s hlavou orientovanou na juh (smerom k oltáru), pričom pod lebkou boli podložené dve 

tehly. Tento pohrebný zvyk bol charakteristický pre pochovávanie kňazov alebo rehoľníkov. 

Nie je jasné, prečo bol tento jedinec uložený do krypty, v ktorej boli pochovávaní 

pravdepodobne len členovia šľachtickej rodiny, a nie františkáni (dokazuje to aj prítomnosť 

kostrových pozostatkov žien a nedospelých jedincov). Jednou z možností je, že by mohlo ísť 

o jedinca s výnimočným vzťahom k pochovávanej rodine, napr. spovedníka alebo člena 

rodiny. 

Ako už bolo vyššie spomenuté, v rokoch 2000 – 2001 bola preskúmaná krypta K1 

(obr. 1), ktorá sa však od krypty K2 líšila tým, že nemala vybudované kolumbáriá a rakvy so 

zomrelými boli pravdepodobne ukladané vedľa seba, resp. na seba. Obe krypty sa 

vyznačovali tým, že takmer všetky kosti sa nachádzali v zásypových vrstvách. V krypte K1 sa 

v anatomickej polohe našlo len torzo jedného jedinca [15], v krypte K2 to boli neúplné 

pozostatky piatich jedincov. Tento fakt je dôkazom toho, že po zrušení kostola boli obe 

krypty opakovane prekopávané a vykrádané. Zaujímavosťou je, že odhadnutý počet 

pochovaných jedincov bol v oboch kryptách rovnaký. V krypte K1 bol minimálny počet 

pochovaných odhadnutý na základe počtu zachovaných ramenných kostí na 26 [16]. V krypte 

K2 bol minimálny počet jedincov stanovený tiež na 26. Zaujímavé je tiež to, že v oboch 

kryptách sa u viacerých jedincov vyskytlo ochorenie DISH. V krypte K1 bolo ochorenie 

zistené u jedinca, ktorého pozostatky sa našli v anatomickej polohe na dne krypty [15] 

a podozrenie bolo vyslovené u siedmich hrudníkových stavcov, ktoré patrili minimálne 

jednému, maximálne trom jedincom [17]. V krypte K2 bolo ochorenie DISH zistené u dvoch 

jedincov, ktorých pozostatky sa našli v anatomickej polohe. Okrem toho sa v krypte 

nachádzal ešte jeden blok stavcov, ktorý patril jedincovi určite postihnutému ochorením 

DISH. Podozrenie na toto ochorenie bolo vyslovené aj u ďalších siedmich stavcov, ktoré však 

neboli zrastené do bloku a patrili viacerým jedincom. 

 

Záver 

Na základe počtu stehnových kostí bol stanovený minimálny počet jedincov 

pochovaných v krypte na 26. Z nich len kostry piatich jedincov boli uložené v anatomickej 

polohe. Všetky skúmané kostry patrili dospelým mužom, traja z nich boli vo veku maturus. 

Podľa patologických zmien prítomných najmä na hrudníkových a driekových stavcoch dvaja 

z týchto jedincov trpeli ochorením DISH. Podľa zachovaných písomných prameňov by aj táto 
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krypta mala byť šľachtická a pravdepodobne v nej boli pochovávaní členovia rodiny 

Erdödiovcov. Indikuje to predpokladaná poloha krypty pod presbytériom, aj latinský nápis 

nachádzajúci sa na náhrobku Erdödiovcov [1; 18]. 
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Abstract 
The regulation of enzymatic activity of aspartic protease Dionaeasin in digestive fluid of the Venus 
Flytrap (Dionaea muscipula) 
Carnivorous plants have ability to attract, catch and digest animal prey. To this function, they have 

evolved modified leaves called traps. The Venus flytrap (Dionaea muscipula) catches insect prey by very rapid 
trap movement. The inner surface of the trap is covered with digestive glands which are crucial for secretion 
of digestive enzymes and absorption of essential nutrients. The aim of our study was to investigate the regulation 
of enzymatic activity of aspartic protease dionaeasin by mechanical and chemical stimulation, simulating  
the presence of the prey in the trap. The role of jasmonates in regulation of enzyme secretion was also 
investigated. 
 

Keywords: Dionaea muscipula; Dionaeasin; jasmonic acid; proteolytic activity. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Mäsožravé rastliny rastú v pôdach chudobných na živiny. Deficiencia 

makroelementov v pôde bola hybnou silou evolúcie, ktorá viedla k vývinu modifikovaných 

listov tzv. pascí. Ich hlavnou úlohou je predovšetkým lákanie, chytanie a trávenie koristi. 

Pasce mäsožravých rastlín sa vyznačujú prítomnosťou tráviacich žliaz zodpovedných 

za sekréciu tráviacej tekutiny a absorpciu živín z koristi [1]. V tráviacej tekutine sú dôležité 

enzýmy podieľajúce sa na rozkladaní koristi ako aspartát a cysteín proteázy, chitinázy, 

nukleázy, ribonukleázy, serín karboxypeptidázy, glukanázy a iné [2, 3]. 

 Mucholapka americká (Dionaea muscipula) chytá korisť prostredníctvom aktívneho 

pohybu pasce, na ktorej vnútornom povrchu sa nachádzajú spúšťacie trichómy. 

Pri mechanickom podráždení trichómov sa generuje receptorový a následne akčný potenciál, 

vďaka ktorému dochádza k rapídnemu uzatvoreniu pasce. Pri ďalšom dráždení trichómov 

hýbajúcou sa korisťou, sa pasca hermeticky uzavrie a dochádza k sekrécii tráviacej tekutiny. 

Pre rýchly pohyb pasce sú nutné najmenej 2 akčné potenciály [4, 5]. Kyselina jasmónová  

a jej deriváty zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii enzymatickej aktivity mucholapky [5, 6]. 
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Z hľadiska počtu generovaných akčných potenciálov, proteolytická aktivita a akumulácia 

jasmonátov je aktivovaná už po 5-tich podráždeniach [7].  

 Hlavným cieľom našej štúdie bolo preskúmanie proteolytickej aktivity mucholapky 

americkej (Dionaea muscipula) v odpovedi na rôzne typy podráždenia – mechanostimulácia, 

chemostimulácia chloridom amónnym (NH4Cl) a aplikácia kyseliny jasmónovej (JA). 

Zamerali sme sa špeciálne na enzymatickú aktivitu aspartát proteázy dionaeasinu, 

jeho proteolytickú aktivitu ako aj úlohu jasmonátov v jeho regulácii. 

   

Materiál a metódy 

Ako modelový organizmus sme použili mäsožravú rastlinu mucholapku americkú 

(Dionaea muscipula Ellis). Rastliny boli pestované v skleníku Katedry fyziológie rastlín 

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pri experimente sme rastliny premiestnili 

do akvária s vysokou relatívnou vzdušnou vlhkosťou (cca. 100 %).  

Sekréciu tráviacej tekutiny sme stimulovali mechanickým a chemickým podráždením. 

Pri mechanickom podráždení sme použili zaoblené pipetové špičky, ktorými sme dráždili 

trichómy každých 10 – 15 min. počas 3 hodín. Pri chemickom podráždení sme použili 

50 mM chlorid amónny (NH4Cl). Stimuláciu sekrécie enzýmov sme robili prostredníctvom 

nastrihaných pásikov filtračného papiera, ktorých jeden koniec bol ponorený v 2 ml 

eppendorfovej skúmavke s roztokom soli a druhý vložený do pasce. Na druhý deň 

sme papieriky vybrali. Tretím variantom bolo podráždenie pasce 2 mM kyselinou 

jasmónovou s prídavkom 0,001 % Tweenu. Kyselinu jasmónovú sme aplikovali v podobe 

3 kvapiek na každú stranu pasce. Tráviacu tekutinu sme odoberali na tretí deň pomocou 

priloženej pipety k okraju pasce.  

Na analýzu proteolytickej aktivity sme použili 25 µl tráviacej tekutiny v troch 

variantách: bez inhibítora, s 1 mM cysteín peptidázovým inhibítorom E-64 a 1,5 mM aspartát 

proteázovým inhibítorom pepstatínom. Najskôr sme napipetovali 25 µl tráviacej tekutiny, 

do ktorej sme pridali 200 mM glycín-HCl bez BSA (125 µl pre variantu bez inhibítoru,  

121 µl pre E-64, 119 µl pre pepstatín) a inhibítor (4 µl E-64, 6 µl pepstatínu), 

ktorý sme nechali pôsobiť približne 5 minút, aby sa stihol naviazať na aktívne miesto enzýmu. 

Potom sme pridali 150 µl 200 mM glycín-HCl + 2 % BSA, ktorý predstavuje substrát 

pre proteázy. Pri oboch inhibítoroch sme dosiahli výslednú aktívnu koncentráciu 20 µM. 

Vzorky sme inkubovali pri 37 °C 1 hod. a reakciu sme stopli pridaním 5 % TCA. Vzorky 

sme nechali na ľade 10 min. a následne sme ich scentrifugovali (Centrifuge 5430R, 
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Eppendorf, Nemecko) pri 20 000 g, teplote 4 °C po dobu 10 min. V supernatante sme zmerali 

prítomnosť aminokyselín na spektrofotometri Jenway 6705 UV/Vis pri vlnovej dĺžke 280 nm. 

Na imunodetekciu špecifických proteínov sme použili western blot analýzu. Proteíny 

sme rozdelili podľa molekulových veľkostí v redukujúcej SDS denaturujúcej elektroforéze 

a následne sme ich preblotovali na nitrocelulózovú membránu podľa Kruse a kol. (1995) [8]. 

Pri SDS elektroforéze sme si pripravili 12 % separačný a 5 % zaostrovací gél. Vzorky 

sme nanášali podľa koncentrácie proteínov, ktoré sme stanovili prostredníctvom BCA kitu 

(Biochinonic Acid Kit for Protein Determination, Sigma – Aldrich, USA). Obsah proteínov 

sme merali na spektrofotometri pri absorbancii 562 nm. Vzorky sme zahriali na 70 °C 

a následne pridali vzorkový tlmivý roztok s redukčným činidlom (dithiotreitol) v pomere  

1 : 1. Po elektroferéze sme preniesli proteíny na nitrocelulózovú membránu. Preblotované 

proteíny sme inkubovali vo vhodne nariedenej primárnej protilátke, pre aspartát proteázu 

nepenthesin 1 : 1000 a pre cysteín peptidázu dionain 1 : 500. Ako sekundárnu protilátku  

sme použili Goat Anti – Rabbit IgG (H+L)-HRP (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Vyvolávanie 

prebiehalo vo fotokomore, kde sme na membránu naniesli 1 ml Immobilon substrátu 

(Immobilon Western Chemiluminiscent HRP Substrate, Milipore, Billerica, MA, USA) 

a luminiscenčný signál sme zachytávali na RTG papier (AGFA RTG film, BIOCHEMIA, 

Hradec Králove, ČR). 

Pri farbení polyakrylamidových gélov striebrom sme postupovali podľa protokolu 

ProteoSilverTM Silver Stain Kit (Sigma – Aldrich, USA).  

Na štatistické spracovanie výsledkov sme použili jednofaktorovú analýzu rozptylu 

(ANOVA test) s LSD testom.  

 

Výsledky a diskusia 

Pri stimulácii pascí sme zanalyzovali úspešnosť hermetického uzatvorenia pasce 

(obr. 1). Najefektívnejšie stimulované pasce boli pri kyseline jasmónovej (84,6 % ± 2,8 %) 

a mechanostimulácii (69,9 % ± 5,1 %). Naopak, najmenej efektívna stimulácia 

bola pri chemostimulovaných pasciach (43,41 % ± 11,9 %).  

 Meranie proteolytickej aktivity je zobrazené na obr. 2. Najvyššiu proteolytickú 

aktivitu sme zaznamenali v prípade kyseliny jasmónovej, čím sme potvrdili významnú úlohu 

jasmonátov v regulácii tráviacich procesoch rastliny. Pri chemostimulovaných pasciach 

bola aktivita takisto vyššia oproti mechanostimulovaným (obr. 2 – vľavo). Prostredníctvom 

inhibičných experimentov sme cysteín peptidázovým inhibítorom E-64 potlačili enzymatickú 

aktivitu dionainu a aspartát proteázovým inhibítorom pepstatínom aktivitu dionaeasinu. 
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Z výsledkov je zrejmé, že oba enzýmy sú zastúpené v tráviacej tekutine vo vysokej 

koncentrácii a podieľajú sa na trávení koristi (obr. 2 – vpravo). 

 

 
 

Obr. 1. Úspešnosť hermeticky uzatvorených pascí  
Druhy stimulácie – mechanostimulácia (M), chemostimulácia NH4Cl (CH) a kyselina jasmónová (JA) 

 (ANOVA, n = 5 – 9, priemer ± s.e., jednotlivé písmená znamenajú štatisticky preukazný rozdiel pri P < 0,05). 
 

 
 

Obr. 2. Meranie proteolytickej aktivity tráviacej tekutiny  
Proteolytická aktivita pri mechanostimulácii (M), chemostimulácii NH4Cl (CH) 

a kyseline jasmónovej (JA) – vľavo ; proteolytická aktivita s použitím inhibítorov – vpravo 
(ANOVA, n = 2 – 9, priemer ± s.e., jednotlivé písmená znamenajú štatisticky preukazný rozdiel pri P < 0,05). 

 

 Na základe western blotu sme identifikovali aspartát proteázu dionaeasin. 

Koncentrácia enzýmu v tráviacej tekutine bola najvyššia pri exogénnej aplikácii kyseliny 

jasmónovej a stimulácii chloridom amónnym. Molekulová hmotnosť enzýmu je okolo 

63 kDa. Podľa výsledkov, chemická stimulácia NH4Cl a jasmonáty regulujú enzymatickú 

aktivitu tráviacej tekutiny. Pre kontrolné účely sme zároveň identifikovali aj cysteín 

endopeptidázu dionain v inej molekulovej veľkosti (okolo 40 kDa), v odpovedi na aplikáciu 

kyseliny jasmónovej. Intenzita signálu bola značne vysoká. Dionaín má naozaj nižšiu 

molekulovú hmotnosť ako dionaeasin [2], čo potvrdzuje špecificitu nami používaných 

protilátok (obr. 3). 
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Obr. 3. Detekcia aspartát proteázy a cysteín endopeptidázy 
A) farbenie PAGE gélov striebrom, B) detekcia enzýmu dionaeasin, C) detekcia enzýmu dionain. 

 

Záver 

 Našou prácou sme potvrdili významnú úlohu jasmonátov v regulácii tráviacich 

procesov mucholapky americkej, čo naznačuje vysoká proteolytická aj enzymatická aktivita 

pri tomto druhu stimulácie. Je zrejmé, že aj chemostimulácia NH4Cl (NH4
+ ión nachádzajúci 

sa v hemolymfe hmyzu) sa značne podieľa na regulácii enzymatickej aktivity. V našej 

predchádzajúcej štúdii sme zistili, že práve chemická stimulácia spôsobuje vysokú 

akumuláciu jasmonátov v porovnaní s mechanostimuláciou [6]. S tým súvisí energeticky 

šetriaci mechanizmus mucholapky, kedy rastlina aktivuje úplnú expresiu tráviacich enzýmov 

až po chemickej stimulácii už rozkladajúcej sa koristi [6]. Vysoké zastúpenie enzýmov 

cysteín endopeptidázy a aspartát proteázy sa nám podarilo identifikovať prostredníctvom 

inhibičných experimentov a špecifických protilátok. Oba enzýmy zohrávajú dôležitú úlohu  

pri trávení koristi. Western blot analýzou sme zistili vysoké zastúpenie aspartát proteázy 

dionaeasinu v tráviacej tekutine a jeho expresnú reguláciu cez jasmonáty. 

 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporená projektom VEGA 1/0304/15. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Juniper B. E., Robins R. J., Joel D. M. (1989) The Carnivorous Plants. 1st Ed. London, 

Academic Press Ltd., p. 10 

[2] Schulze W. X., Sanggaard K. W., Kreuzer I. et al. (2012) Mol. Cell Proteomics. 11(11),  

p. 1306 

463

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schulze%20WX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22891002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanggaard%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22891002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreuzer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22891002


[3] Hatano N., Hamada T. (2008) Proteome Res. 7(2), p. 809 

[4] Burdon-Sanderson J. (1873) Proc. R. Soc. Lond. 21, p. 495 

[5] Escalante-Perez M., Krol E., Stange A., et al. (2011) PNAS 108(37), p. 15492 

[6] Libiaková M., Floková K., Novák O., et al. (2014) Plos One 9(8), Art. No. e104424  

[7] Böhm J., Scherzer S., Krol E., et al. (2016) Curr. Biol. 26(3), p.286 

[8] Kruse E., Mock H. P., Grimm B. (1995) Embo J. 14(15), p. 3712 

 

 

 

464



Štúdium interakcie génu PDR16 s génmi zodpovednými za toleranciu 
kvasiniek Saccharomyces cerevisiae k azolom 

 
Jakub Masaryk, Vladimíra Džugasová  

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; masarykjakub@gmail.com 
 
 

Abstract 
The study of PDR16 gene interactions with azole tolerance genes in the yeast Saccharomyces cerevisiae 
The PDR16 gene encodes protein involved in the intracellular transport of lipids, membrane biogenesis 

and lipid signalling. Deletion of PDR16 gene leads to increased susceptibility to azoles, changes in membrane 
lipid composition and in intracellular sterol levels. The aim of this study is to detect interactions between PDR16 
gene and genes involved in membrane transport that, as well as Pdr16p, contribute to the azole tolerance 
mechanism. By preparing double mutants and subsequent testing their azole sensitivity, we identified mutants 
with increased sensitivity to azoles (DRS2, UPC2, VPS1 and END3), fluconazole and ketoconazole 
hyperresistant mutant (SCS2), and mutants without change in the azole sensitivity (GCS 1 and VPS34). 
 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae; PDR16; multidrug resistance; gene deletion 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Gén PDR16 u Saccharomyces cerevisiae kóduje proteín zo skupiny tzv. SFH 

proteínov (Sec Fourteen Homologue). Ortológy tohto génu boli identifikované u viacerých 

druhov kvasiniek, vrátane patogénov rodu Candida alebo u druhu Kluyveromyces lactis. Gén 

PDR16 bol identifikovaný skríningom genómu S. cerevisiae, ktorý bol zameraný na 

vyhľadávanie génov regulovaných transkripčným faktorom Pdr1p [1]. Najvýraznejším 

fenotypovým prejavom delécie génu PDR16 je zvýšená citlivosť na azolové antimykotiká. 

Napriek výrazne zvýšenej citlivosti voči azolovým antimykotikám nedochádza k zmene 

citlivosti voči ďalším látkam [1]. Okrem zmien v rezistencii sa mutant ∆pdr16 vyznačuje aj 

zmenou zloženia membrán, a to najmä výrazným poklesom obsahu ergosterolu v membráne 

a miernou zmenou fosfolipidového zloženia membrán v prítomnosti azolov [1]. Naproti 

značnému poklesu obsahu ergosterolu, v bunke výrazne stúpa zastúpenie lanosterolu a 

skvalénu, teda medziproduktov biosyntézy ergosterolu [2, 3]. V dôsledku poklesu obsahu 

ergosterolu a s ním spojenou zmenou fluidity membrány dochádza u mutanta ∆pdr16 

k zvýšenému pasívnemu príjmu látok, čo sa prejavuje vyššou akumuláciou rhodamínu 6G [4] 

aj  rádioaktívne značeného flukonazolu [3]. Špecifikom Pdr16p vrámci rodiny SFH proteínov 

je jeho výskyt v dvoch odlišných konformáciach, a to vo forme monoméru a vo forme diméru 

[5]. Za fyziologicky aktívnu formu sa považuje práve monomér s naviazaným substrátom. 
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Cielenou mutagenézou väzobného miesta Pdr16p bol navodený fenotyp zodpovedajúci delécii 

génu PDR16, čím bolo preukázané, že schopnosť viazať PI je esenciálna pri plnení jeho 

funkcie v rezistencii voči azolom [6]. V súčasnej dobe sa v spojitosti s génom PDR16 uvažuje 

o jeho možnej funkcii pri transporte ergosterolu a jeho prekurzorov medzi membránami 

a biosyntetickými enzýmami, prípadne o možnej funkcii v signálnej kaskáde, kde by proteín 

Pdr16p pôsobil ako senzorický proteín, ktorý v prípade zmien v sterolovom zložení membrán 

pôsobením azolových antimykotík, by prenosom PI na PI-kinázu aktivoval túto signálnu 

dráhu, ktorej odpoveďou je modifikácia metabolizmu sterolov [6]. 

 Cieľom práce je delécia génu PDR16 u mutantov s deléciou v jednom z vybraných 

génov intracelulárneho transportu a biogenézy membrán, následná detekcia zmien 

v susceptibilite voči azolom a diskusia možnej funkcie Pdr16p vo vybraných dráhach. 

 

Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy 

 V práci boli použité delečné mutanty vo vybraných génoch intracelulárneho transportu 

odvodené od kmeňa S. cerevisiae BY4741 (MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 ura3Δ0), 

pochádzajúce zo zbierky European Saccharomyces cerevisiae archive for functional analysis 

(EUROSCARF, Nemecko). 

Amplifikácia delečnej kazety PDR16::natMX4 metódou PCR 

Ako templát pre amplifikáciu delečnej kazety bol použtý gén NAT1 z plazmidu p4339, 

ktorý bunkám udeľuje rezistenciu voči nourseothricínu. Delečná kazeta bola amplifikovaná 

metódou PCR s použitím KOD Hot Start DNA Polymerase spolu s primermi 

PDR16_NatMX_for (5´-CATCCAACAAATAATACAAAACCACTTTATATAAAAAAAATTACA 

AAAGCAAAAAacatggaggcccagaataccct-3´) a  PDR16_NatMX_rev (5´-CTCTTTTATTTATTAT 

ATATTATAGTGCATTATCATTATCTATCTAAATTTGCCTcagtatagcgaccagcattcac-3´). Každý 

z primerov obsahoval na 3´konci 22 nt homologických k okrajovým sekvenciám génu NAT1 

a 55 nt, ktoré sú homologické ku génu PDR16 (Obr. 1.). Zloženie reakčnej zmesi s objemom 

50 μl bolo nasledovné: 50 ng templátu (p4339); 0,2 mM zmes dNTP; 1 pmol/μl každého 

z primerov; 0,2 mM MgSO4; 5 % DMSO; 0,15 U/μl polymerázy v príslušnom tlmivom 

roztoku. Reakčné podmienky PCR boli nasledovné: 15 min 95 °C, (1 min 95 °C, 1 min 62 °C, 

1 min 15 s 72 °C) x 35 cyklov, 10 min 72 °C. Reakcia bola vykonaná v piatich nezávislých 

vzorkách. 
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Obr. 1. Schéme primerov navrhnutých pre amplifikáciu delečnej kazety PDR16::natMX4. 
 

Príprava delečných mutantov 

 Delečná kazeta (~ 1 μg) bola transformovaná do intaktných buniek jednoduchých 

mutantov opracovaných octanom lítnym. Bunky transformantov boli selektované na 

komplexnom YPD médiu s obsahom clonNAT (nourseothricín, koncentrácia 100 μg/ml). 

PCR analýza prerušenia génu PDR16 u dvojitých mutantov 

Analýza správnej integrácie delečnej kazety PDR16::natMX4 a prerušenia génu 

PDR16 bola vykonaná pomocou metódy PCR za použitia dvoch sád primerov: 1. sada 

ScPDR16uF (5´-CATCCCACTCTTGTACATGCAC-3´) a ScPDR16iR (5´-

CAAGTGCTGTACCTGTCTGTG-3´) pre neprerušený gén PDR16, 2. sada ScPDR16uF 

a NatMXiR (5´-GATTCGTCGTCCGATTCGTC-3´) pre prerušený gén PDR16 (Obr. 2.). 

Reakčná zmes (v objeme 20 µl) obsahovala: 1,25 U polymerázy DreamTaq DNA v 

príslušnom tlmivom roztoku, 2 mM dNTP, 40-50 ng gDNA a po 1 pmol/µl každého primeru. 

Reakčné podmienky PCR boli nasledovné: 3 min 95 °C, (30 s 95 °C, 45 s 58 °C, 1 min 72 °C) 

x 30 cyklov, 5 min 72 °C. Produkty reakcie boli analyzované elektroforézou v agarózovom 

géli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Primery použité pre analýzu prerušenia génu ScPDR16. Primery ScPDR16uF a ScPDR16iR pre 
neprerušený gén PDR16; ScPDR16uF a NatMXiR pre prerušený gén PDR16. 

 

Stanovenie susceptibility kvasiniek agarovou dilučnou metódou 

 Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) pre vybrané antimykotiká bola stanovená ako 

koncentrácia, ktorá inhibovala rast buniek v najvyššom riedení. 
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Výsledky a diskusia 

 Amplifikáciou delečnej kazety metódou PCR sme získali produkt s dĺžkou 1229 bp. 

Správnosť priebehu PCR reakcie sme overili elektroforézou v 1 % agarózovom géli (Obr. 3.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Výsledok gélovej elektroforézy metódou PCR amplifikovanej delečnej kazety PDR16::NatMX4. 
dráhy 1-5: päť nezávislých vzoriek, M: marker molekulových hmotností DNA 

 

 Získanou delečnou kazetou PDR16::natMX4 (obsahuje gén NAT1, ktorý bunkám 

udeľuje rezistenciu voči nourseothricínu) boli transformované vybrané jednoduché mutanty 

(Tab. 1.) a následne selektované na YPD médiu s nourseothricinom. U vzniknutých mutantov 

sme predpokladali, že došlo k rekombinácii delečnej kazety na základe homologických 

úsekov a zároveň k prerušeniu génu PDR16. Správnosť integrácie delečnej kazety bola za 

pomoci dvoch sád primerov overená PCR reakciou (Obr. 2.), jej výsledky sme analyzovali 

elektroforézou v 1 % agarózovom géli (Obr. 4.). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Ukážka gélovej elektroforézy PCR produktov získaných v kontrolných PCR reakciách na 
príkladoch mutantov bro1∆, drs2∆, vps1∆ a vps30 s úspešne prerušeným génom PDR16. 
P - PCR reakcie s primermi ScPDR16uF a NatMXiR navrhnutými pre gén PDR16 prerušený delečnou 

kazetou PDR16::natMX4 (veľkosť získaných PCR produktov je 767 bp). 
N - PCR reakcie s primermi ScPDR16uF a ScPDR16iR navrhnutými pre neprerušený gén PDR16. 
K - kontrolná PCR: primermi ScPDR16uF a ScPDR16iR amplifikovaný neprerušený gén PDR16 z 

plazmidu pUKS11-PDR16; veľkosť PCR produktu je 750 bp. 
M - DNA marker molekulových hmotností 

 

 Popísanou stratégiou sa nám podarilo získať dvojité delečné mutanty pre všetky zvolené 

kmene (Tab. 1.), okrem kmeňov s mutáciou v géne VMA1, VPS16 a VPS27. U týchto kmeňov 
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by delécia génu PDR16 v kombinácií s deléciou VMA1, VPS16 alebo VPS27 mohla 

vykazovať synteticky letálny fenotyp. Túto hypotézu v súčasnosti overujeme pomocou 

tetrádovej analýzy. 
 

Tab. 1. Stanovenie susceptibility jednoduchých mutantov a pripravených dvojitých mutantov na azolové 
deriváty. Modro sú vyznačené výrazné zvýšenia citlivosti (hypersenzitívny fenotyp), oranžovo zvýšenie 
rezistencie (rezistentný fenotyp) a žlto sú vyznačené mutanty, ktoré nevykazovali zmenu susceptibility 

v porovnaní s príslušným jednoduchým delečným mutantom. 
 

Genotyp 
Minimálna inhibičná koncentrácia 

Flukonazol 
[µg/ml] 

Itrakonazol 
[µg/ml] 

Ketokonazol 
[µg/ml] 

Mikonazol 
[ng/ml] 

wt 16 64 2 > 50 

pdr16Δ 2 16 0,25 > 50 

arv1Δ 16 32 1 > 50 

arv1Δ pdr16Δ 4 16 0,25 50 

bro1Δ 16 > 64 2 > 50 

bro1Δ pdr16Δ 2 64 0,5 > 50 

drs2Δ 8 1 0,5 10 

drs2Δ pdr16Δ 0,5 < 1 < 0,125 < 2,5 

end3Δ 16 32 2 > 50 

end3Δ pdr16Δ 2 8 < 0,125 20 

gcs1Δ 8 1 0,5 10 

gcs1Δ pdr16Δ 4 16 0,5 > 50 

kes1Δ 16 64 1 > 50 

kes1Δ pdr16Δ 2 8 0,25 30 

rim101Δ 8 > 64 0,5 50 

rim101Δ pdr16Δ 1 16 0,125 30 

scs2Δ 16 > 64 2 > 50 

scs2Δ pdr16Δ > 32 64 > 8 > 50 

upc2Δ 8 32 0,5 > 50 

upc2Δ pdr16Δ 1 4 < 0,125 10 

vps1Δ 8 32 1 40 

vps1Δ pdr16Δ 1 < 1 < 0,125 5 

vps21Δ 16 > 64 2 > 50 

vps21Δ pdr16Δ 2 64 0,5 > 50 

vps30Δ 16 > 64 1 > 50 

vps30Δ pdr16Δ 2 16 0,25 40 

vps34Δ 8 32 1 > 50 

vps34Δ pdr16Δ 4 32 0,5 > 50 

vps36Δ 8 > 64 2 > 50 

vps36Δ pdr16Δ 2 16 0,25 30 
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Pre sledovanie vplyvu delécie génu PDR16 na susceptibilitu buniek k vybraným 

azolom u príslušných delečných mutantov sme použili agarovú zrieďovaciu metódu, tzv. 

kvapkový test. U pripravených dvojitých mutantov sme sledovali susceptibilitu na štyri 

azolové deriváty (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol a mikonazol), pričom sme testovali 

minimálne tri nezávisle získané dvojité mutanty každej kombinácie génov v dvoch 

nezávislých experimentoch. Testovaním zmien susceptibility sa nám podarilo identifikovať 

dvojitých mutantov, u ktorých delécia PDR16 viedla k výraznému zvýšeniu citlivosti (mutanty 

v génoch DRS2, END3, UPC2 a VPS1), mutantov u ktorých viedla k zníženiu citlivosti 

(mutant v géne SCS2) a mutantov, u ktorých delécia PDR16 nemala vplyv na mieru 

rezistencie voči azolom (mutanty v génoch VPS34 a GCS1). 

 

Záver 

Delécia génu PDR16 bola úspešná u všetkých vybraných jednoduchých mutantov, 

s výnimkou mutantov v génoch VMA1, VPS16 a VPS27. Na základe prezentovaných 

výsledkov môžeme len predpokladať, ktorých procesov sa Pdr16p v bunkách S. cerevisiae 

zúčastňuje (napr. dráhy endocytózy, na ktorej participujú produkty 4 analyzovaných génov 

DRS2, END3, VPS1 a VPS34), no objasnenie presného mechanizmu jeho pôsobenia si 

vyžaduje ďalšie experimenty. 
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Abstract 
Influence of antimony (Sb) on selected structural and physiological characteristics of sorghum 
(Sorghum bicolor (L.) Moench). 
Antimony (Sb) is a silver-like breakable metalloid. Antimony most commonly occurs in the oxidative 

state III and V. It is a component of sulphides and oxides and has various industry usages. It is well known that 
antimony is in certain concentrations toxic and this might be dangerous for consumers of the plants growing on 
contaminated soils. The risk is high because Sb is easily absorbed by plants even though it is not an essential 
element. Unfortunately, the mechanisms of Sb absorption and transport are not yet well known. In the present 
work we studied the influence of Sb on sorghum (Sorghum bicolor L. Moench), especially how the stress 
induced by Sb modulated root growth, root and shoot biomass, Sb uptake and physiology (mainly concentration 
of photosynthetic pigments and viability of cells).  

 
Keywords: accumulation; antimonyy (Sb); photosynthetic pigments; sorghum; toxicity. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Antimón je striebrolesklý krehký polokov. Najbežnejšími oxidačnými číslami sú III 

a V. Dobre reaguje s oxidujúcimi kyselinami, halogénmi a sírovodíkom (H2S), pri zvýšenej 

teplote aj s kyslíkom (O2), fosforom (P), sírou (S) či arzénom (As). V prírode sa najčastejšie 

nachádza v podobe sulfidov a oxidov [1 – 2]. Koncentrácia Sb v zemskej kôre dosahuje 

priemerne hodnoty 0,2 – 0,3 ppm [3]. V kontaminovaných oblastiach sa Sb často vyskytuje 

spoločne s As. Oba toxické polokovy majú podobné chemické vlastnosti [4]. Oxid antimonitý 

(Sb2O3) sa používa ako katalyzátor pri výrobe polyetylén tereftalátu (PET) a ako spomaľovač 

horenia pri výrobe plastov, textílií a gumy [5]. Spolu s olovom (Pb) sa využíva i na zvýšenie 

tvrdosti nábojníc [6]. V oblastiach, kde došlo ku kontaminácii prostredia Sb, môže dôjsť 

k akumulácii Sb v jedlých častiach rastlín. Mnohé krmoviny, medicínsky významné rastliny, 

či obilniny pestované v týchto oblastiach vykazovali zvýšenú koncentráciu tohto prvku, 

ohrozujúcu zdravie zvierat a človeka [4, 7, 8]. Napriek tomu mechanizmy príjmu Sb do rastlín 

sú v súčasnej dobe málo objasnené. Transport antimónu do koreňového systému prebieha 

predovšetkým pasívne ale pravdepodobne aj aktívne. Tento aktívny príjem zostáva zatiaľ 

neobjasnený [9].  

Cirok je jednoklíčnolistová C4 rastlina patriaca do čeľade lipnicovité (Poaceae). Je 

charakteristický rýchlym rastom, vyšším potenciálom tvorby biomasy, širšou 

471



prispôsobivosťou rôznym agroklimatickým podmienkam a vďaka jeho kovy-akumulujúcim 

vlastnostiam môže byť východiskovým materiálom vo fytoremediačných technikách [10]. 

V škrobárenskom priemysle sa využíva na výrobu dextrínov, lepidiel, sirupov. 

V potravinárskom priemysle na výrobu krúp. Ďalej sa využíva v pekárskom a cestovinárskom 

priemysle. Zrná ciroku neobsahujú lepok, preto je ciroková múka vhodná aj pre ľudí trpiacich 

celiakiou. V niektorých krajinách sa využíva na výrobu rôznych alkoholických nápojov [11].  

 Cieľom práce je zistiť vplyv rôznych koncentrácií antimónu (SbIII) na tvorbu 

biomasy, mieru akumulácie Sb, štruktúru koreňov a vybrané fyziologické ukazovatele 

pri rastlinách ciroku dvojfarebného pestovaných v podmienkach hydropónie. 

Materiál a metódy 

Pri experimentoch sme používali ako rastlinný materiál cirok dvojfarebný (Sorghum 

bicolor (L.) Moench.) kultivar Gadambalia. Rastliny sme kultivovali 15 dní v hydropónii 

v Hoaglandovom živnom roztoku pri rôznych koncentráciách Sb. Antimón sme do roztoku 

pridávali vo forme hemihydrátu vínanu antimonylo-draselného. Rastliny sme pestovali v troch 

variantoch: 1. C – kontrola, 2. Sb 5 – koncentrácia 5 mg/L Sb, 3. Sb 20 – koncentrácia 

20 mg/L Sb. Hodnotu pH sme upravili na 6,2 použitím zriedenej kyseliny chlorovodíkovej 

(HCl). 

 Jednotlivé rastliny z každého variantu sme po 15 dňoch rozdelili na nadzemnú 

a podzemnú časť, odmerali dĺžku primárneho seminálneho koreňa a čerstvú hmotnosť. 

Rastliny sme nechali v laboratórnej sušičke pri teplote 60 °C a po dosiahnutí konštantnej 

hmotnosti sme odmerali suchú hmotnosť vzoriek. V sušine nadzemnej a aj podzemnej časti 

rastlín z každého variantu sme vykonali analýzu koncentrácie Sb v Analytických 

laboratóriách Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty UK 

v Bratislave pomocou hmotnostnej spektrometrie indukovanej plazmou (ICP – MS). 

Fotosyntetické pigmenty sme stanovili spektrofotometricky pomocou acetónového 

extraktu listových pletív podľa [12].  

Pri pozorovaní viability buniek sme najprv segmenty koreňov každej rastliny 

z jednotlivých variantov ponorili na 15 min do 25 % roztoku Evansovej modrej. Prebytočné 

farbivo sme odstránili premytím v destilovanej vode. Koreňové segmenty sme preniesli 

do 50 % MeOH a 1 % SDS. Následne sme vzorky uložili do vodného kúpeľa na 15 min 

pri 50 °C. Ďalej sme ich centrifugovali 15 min pri 14 000 g a 4 °C a potom zmerali 

absorbanciu pri 600 nm.  
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Štatistické vyhodnotenie výsledkov sme uskutočnili ANOVA testom pomocou 

softvéru MS Excel 2010 a Statgraphics Centurion XV, v. 15.02.05 (StatPointInc., Warrenton, 

USA). Rozdiely pri hladine preukaznosti p < 0,05 boli označené ako štatisticky preukazné. 

 

Výsledky a diskusia 

Celkový habitus rastlín 

Po 15 dňovej kultivácii sme zaznamenali vizuálny pokles rastu nadzemnej časti 

s narastajúcou koncentráciou Sb v roztoku, pričom najväčší rozdiel bol pozorovateľný medzi 

variantmi C a Sb 20. Rovnako sa rozdiel prejavil aj v podzemnej časti, v dĺžke primárneho 

seminálneho koreňa, kde štatisticky preukazný rozdiel sme zaznamenali opäť medzi variantmi 

C a Sb 20. Pokles nadzemnej aj podzemnej časti rastlín vplyvom Sb na rôzne druhy obilnín 

potvrdzujú svojimi experimentmi aj ďalší autori [9,13 – 15].  

 

Čerstvá a suchá hmotnosť nadzemnej časti 

S narastajúcou koncentráciou Sb sme pozorovali výrazný pokles čerstvej hmotnosti 

nadzemnej časti. Klesajúcu tendenciu vykazovala aj suchá hmotnosť nadzemnej časti, avšak 

štatisticky preukazný rozdiel sme pozorovali len medzi variantmi C a Sb 20 (obr. 1.).  

 

 
 

Obr. 1. Čerstvá (A) a suchá (B) hmotnosť biomasy nadzemnej časti  
 

Čerstvá a suchá hmotnosť podzemnej časti 

Pri čerstvej hmotnosti podzemnej časti sme vo variante Sb 5 zaznamenali nárast 

biomasy oproti kontrolnej vzorke. Naopak, vo variante Sb 20 sme namerali najnižšiu hodnotu 

čerstvej biomasy koreňovej sústavy. Podobnú tendenciu sme zaznamenali aj pri suchej 

biomase podzemnej časti, v tomto prípade sú však hodnoty štatisticky nepreukazné (obr. 2.). 
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Obr. 2. Čerstvá (A) a suchá (B) hmotnosť biomasy podzemnej časti 
 

Stanovenie Sb vo vzorkách 

S narastajúcou koncentráciou Sb v roztoku sa zvyšovala aj koncentrácia Sb v pletivách 

rastlín. Množstvo naakumulovaného Sb bolo výrazne vyššie v podzemnej časti ako 

v nadzemnej časti rastlín (Obr. 3.). Pri pokusoch so slnečnicou ročnou (Helianthus annuus L.) 

iní autori rovnako zistili, že len malá časť naakumulovaného Sb je translokovaná 

do nadzemnej časti [15].  

 

 
 

Obr. 3. Koncentrácia Sb v podzemnej (A) a nadzemnej (B) časti 
 

Stanovenie fotosyntetických pigmentov 

Koncentrácia chlorofylov a + b sa s narastajúcou koncentráciou znižovala. Štatisticky 

preukazné rozdiely sme pozorovali medzi variantmi C a Sb 20 (obr. 4.). Koncentrácia 

karotenoidov mala rovnako klesajúcu tendenciu, pričom najnižšiu hodnotu dosahoval variant 

Sb 20. Negatívne účinky Sb na fotosyntetický aparát, ktoré sa prejavujú najmä znižovaním 

množstva fotosyntetických pigmentov, potvrdili vo svojich experimentoch viacerí autori [9, 

14, 15]. 
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Obr. 4. Koncentrácia chlorofylov a, b a celková koncentrácia chlorofylov a + b 
 
Sledovanie viability buniek koreňa  

Pri sledovaní viability buniek pletív koreňa sme nepozorovali žiadne štatisticky 

preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi. Podobne neprítomnosť vitálneho farbiva 

Evansova modrá po farbení koreňových špičiek druhov Trifolium sp. potvrdila neporušenosť 

membrán koreňových buniek v rastlinách vystavených koncentráciám až do 200 µM Sb [4]. 

 

Záver 

Spomalenie rastu nadzemnej časti a znižovanie množstva fotosyntetických pigmentov 

v S. bicolor potvrdzujú negatívne účinky Sb na rastliny. Najviac akumulovaného Sb sme 

zaznamenali v podzemnej časti, napriek tomu aj pri najvyššej koncentrácii (20 mg/L) sa 

toxicita Sb neprejavila na viabilite buniek koreňových špičiek.  
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Abstract 
The major function of the immune system is to protect the host from various infectious agents, 

including viruses. Key components of inflammatory signalization are small soluble proteins, chemokines. 
Chemokines are able to attract immunocompetent cells into the site of inflammation and thus maintain the 
integrity of the body. However, large DNA viruses, particularly herpesviruses and poxviruses, have evolved 
several mechanisms to effectively modulate the host immune system. One strategy includes the production of 
chemokine-binding proteins involved in negative regulation of the host chemokine signalization. Murid 
herpesvirus 4 (MuHV-4/MHV-68) encodes unique immunomodulatory M3 protein displaying high-affinity 
binding activity to a broad spectrum of chemokines. We alter the strength and specificity of binding to selected 
chemokines of recombinant M3 protein by site-directed mutagenesis. We prepared mutated M3 proteins via 
bacterial expression system and determined their identity by Western blot and binding to CCL5 chemokine 
(RANTES) by ELISA.  

 

Keywords: MHV-68, recombinant M3 protein, chemokines, site-directed mutagenesis, E. coli  

 

Introduction 

Chemokines are chemoattractant cytokines that regulate trafficking and effector 

functions of leukocytes and play an important role in host defense against invading pathogens. 

They are key regulators of inflammation and immune surveillance [1]. Alterations in the 

chemokine signalization are responsible for autoimmune diseases. After all, chemokines 

present potential therapeutic targets in autoimmune diseases treatment or in anticancer drugs 

development. Given the central role chemokines play in antiviral defense, it is not surprising 

that many viruses have evolved strategies to modulate chemokine function to their benefit. 

Large DNA viruses, particularly herpesviruses and poxviruses encode viral chemokine-

binding proteins (vCKBP) that neutralize chemokine´s activities [2].  

The vCKBP encoded by the MHV-68, firstly discovered in Slovakia [3] is unique 

protein, designated as M3 protein, without any homologue among other gammaherpesviruses. 

M3 protein is an effective immunomodulatory protein enable to bind a broad spectrum of 

chemokines [4]. Many autoimmune diseases, including diabetes mellitus type I, are associated 

with pathologically increased level of chemokine´s. Thus, the latter´s might be a potential 

target for the treatment with chemokine-binding proteins. Recent studies on M3 protein also 
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suggest that could prevent the tumor growth and metastasis by inhibiting angiogenesis and 

neovascularization [5].  

Herein, we introduced selected mutations (localized close to chemokine binding 

domain) into several recombinant M3 proteins predicted to alter specificity and strength of 

protein binding to individual chemokines. We characterized biological properties of mutated 

recombinant M3 proteins prepared in E. coli strain Rosetta-gami 2 (DE3) via bacterial 

expression system. As the first, we quantified the binding of mutated mI, mII, and mIII M3 

proteins to human CCL5 chemokine (RANTES) by ELISA test.  

 

Material and Methods 

Virus: We used a clone f2.6 of MHV-68 derived from MHV-68 isolate [3] by twice 

plaque purification [6]. 

Cells: Bacterial strain E. coli Rosetta-gami 2 (DE3), were obtained from Novagen. 

The Rosetta-gami 2 (DE3) strain is a derivate of BL21 (DE3) strain, that contains codons 

rarely used in E. coli and also allows the enhanced disulfide bond formation (resulting from 

trxB/gor mutations).  

Site-directed mutagenesis: To introduce novel mutations (Fig. 1) into MHV-68 M3 

protein, previously prepared expression vector (P26-M3his/68) containing M3 gene [7] was 

used as a template in mutagenesis protocol according to instructions of QuickChange Site-

Directed Mutagenesis Kit manufacturer (Stratagene, Agilent Technologies). PCR reaction 

consisted of 20 ng of template, 125 ng of each primer, 1 x reaction buffer, 1 µl dNTP mix and 

2.5 U Pfu polymerase in a total volume of 50 µl. After following amplification (95°C for 30 

sec, 16 cycles of 95°C for 30 sec, 55°C for 1 min and 68°C for 6.5 min), parental metylated 

plasmids were selectively digested with DpnI and mutated plasmids were transformed into E. 

coli XL1-Blue Supercompetent cells for nick repair. The sequences of mutated plasmids were 

verified by RFLP (Fig. 2) and also by both-strand sequencing analysis using commercial 

service (BITCET). 

Expression and purification of M3 proteins: Mutated plasmids were used to 

transform E. coli 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 mmol/l-1. Three 
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hours later, cells were pelleted, resuspended in lysis solution (50 mmol.l-1 Tris-HCl, 500 

mmol.l-1NaCl, 10% (v/v) glycerol, 10 mmol.l-1 imidazole, pH 8, 1 mg/ml lysozyme, 0.2% 

(w/v) sulphobetaine-14, pH 8.0) and disrupted by sonication on Sonifier® SLPe Digital Cell 

Disruptors (Branson). The supernatant containing soluble fraction of M3 protein was loaded 

onto a cobalt chromatography column (Qiagen) from which the native M3 protein was eluted 

with buffer containing 150 mmol.l-1 imidazole (Fig. 3A).   

Western blot: Purified M3 proteins were separated on 12.5% SDS-PAGE and 

transferred onto a nitrocellulose membrane (Sigma-Aldrich). Blot was probed with primary 

mouse anti-M3 monoclonal antibody followed by incubation with secondary Goat anti-mouse 

IgG-HRP conjugate antibody (Novagen). DAB (3,3´-diaminobenzidine, Santa Cruz 

Biotechnology) was used as the horseradish peroxidase substrate for the membrane color 

development when a detectable signal for specific M3 protein was observed (Fig. 3B).  

ELISA assay: Chemokine-binding activities of recombinant M3 proteins (2-200 ng) 

were examined by ELISA assay using recombinant human chemokine CCL5 as a standard 

(Human CCL5/RANTES DuoSet ELISA Kit; R&D Systems). For each assay, 50 pg of 

commercial recombinant chemokine was mixed with purified recombinant M3 proteins. The 

mixture was incubated for 1.5 hr at RT with gentle shaking and then applied to the ELISA 

plates following the manufacturer's instructions. Anti-chemokine activity of M3 proteins was 

evaluated expressing % of reduction of absorbance in comparison to controls (Fig. 4).   

 

Results and discussion 

In our earlier studies, we found out that even only single codon changing mutation 

discovered in M3 protein sequence of strain MHV-72 (aa D307G, Fig. 1) caused significant 

changes in binding to individual human chemokines [8]. Based on this, we aimed to alter 

chemokine-binding activities of M3 protein by selecting several candidate single point 

mutations in the sequence of M3 protein (Fig. 1). We supposed that the change in the M3 

protein sequence of some amino acids to hydrophobic amino acids might have a potential to 

support/suppress binding to some chemokines. 
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Fig. 1. MHV-68 M3 protein sequence and single candidate positions for mutations selected to change 

chemokine binding activity of M3 protein. 
N- and C-terminal domains of M3 protein are separated by the black arrow. Cyane color denotes M3 protein 

interface residues involved in binding of chemokine (CCL2). Four amino acid residues selected to be mutated in 
M3 protein by site-directed mutagenesis are denoted in magenta. The amino-acid residue position in M3 protein 

which differs the strains MHV-68 and MHV-72 is denoted in grey. 
 

Based on the structural and functional analyses, we prepared three plasmids carrying 

targeted mutations (mI, mII, mIII) localized in the proximity to its N- or C-terminal 

chemokine-binding area in the sequence of M3 protein of MHV-68 (Fig. 1). The sequence of 

mutated plasmid mI pET26/M3_68C/8 and other plasmids mentioned (data not shown), was 

verified by RFLP (Fig. 2) and both-strand sequencing analysis using commercial service 

(BITCET). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: RFLP analysis of plasmid mI pET26/M3_68C/8 carrying mutated M3 gene sequence with targeted 

mI mutation. 
Lanes: 1 - GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder (Thermo Scientific), 2 - mI pET26/M3_68C/8 digested with 

XhoI+NdeI (yielding 5230 and 1240 bp long fragments), 3 - mI pET26/M3_68C/8 digested with BglI (yielding  
a single 6470 bp long fragment). 

 

All mutated recombinant M3 proteins (mI, mII, and mIII) and wild type (wt) MHV-68 

M3 protein prepared in E. coli Rosetta-gami 2 (DE3) cells were purified by immobilized-

metal affinity chromatography via the polyhistidine anchor fused with the C-end of the 

proteins. The amount and purity of proteins were tested by SDS-PAGE (Fig. 3A). Western 

blot analysis was performed to prove the specificity of all four recombinant M3 proteins (Fig. 

3B). 
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Fig. 3: PAGE (A) and Western blot (B) analysis of purified recombinant MHV-68 M3 proteins. 

Lanes: 1 - PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific), 2-5 - purified elution fractions containing 
wild-type (2) and mutated mI (3), mII (4), mIII (5) recombinant M3 proteins. 

 

Then, we tested biological activities of all four purified recombinant M3 proteins 

(wild-type and mutated), namely their binding to CCL5 chemokine (in dose 50 pg), in ELISA 

tests. They all displayed binding to this chemokine. We determined the strongest and 

comparable binding to CCL5 for mI M3 protein and wt M3 protein independent on protein 

concentration used (Fig.4). On the other hand, the mutation mIII introduced the most closely 

to the C-terminal chemokine-binding domain of M3 protein most reduced the binding to 

chemokine. It seems that hydrophobicity but also the proximity of aa mutation to the 

chemokine-binding site of M3 protein determinates the binding of this protein to at least 

CCL5 chemokine. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4: Binding to CCL5 chemokine (50 pg) of wild-type (wt) and mutated (mI, mII, mIII) 
recombinant MHV-68 M3 proteins (2-200 ng).  

 

A B 
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Summary 

In this pilot study, we generated three novel mutated immunomodulatory M3 proteins 

using bacterial expression system aiming to alter their biological properties. Here, we 

screened these M3 proteins for their ability to bind to CCL5 chemokine. We have found that 

they all bound recombinant human chemokine CCL5 when the mutation mI introduced to M3 

protein affected only slightly binding of protein to CCL5. Mutations mII and mIII in the M3 

protein more significantly reduced this binding, the most probably due to increased 

hydrophobicity introduced more closely to chemokine-binding domain of proteins. The 

examination of the effect of mutations mI, mII, and mIII introduced into recombinant M3 

protein of MHV-68 by site directed mutagenesis on binding of proteins to further chemokines 

CXCL8 and CCL3 is in the progress.  
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Abstract 

The frequencies of polymorphisms in CYP1B1 gene in the context with cardiovascular risk 
 The studied sample consited of 57 healthy men (mean age 50.6 ± 5.6 years) and 448 healthy women 
(mean age 49.5 ± 5.7 years). The frequencies of alleles were among men and women as follows: allele Gly 
(rs10012) 0.65 and 0.36; allele Ser (rs1056827) 0.36 and 0.37; allele Val (rs1056836) 0.71 and 0.47; allele Ser 
(rs1800440) 0.20 and 0.17. Majority of men (38.6%) had only one of ten cardiovascular risk factors and majority 
of women (39.5%) had combination of two risk factors. The association between studiedied genotypes and lipid 
levels was not confirmed in this study. 
 

Keywords: lipids, fat mass, rs10012, rs1056827, rs1056836, rs1800440 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Gén CYP1B1 sa nachádza na chromozómovom lokuse 2p21-22 a pozostáva z troch 

exónov a dvoch intrónov [1]. Veľkosť génu je 1629 bp a kóduje enzým s dĺžkou 543 

aminokyselín [2, 3]. CYP1B1 patrí do super rodiny cytochrómov, ktoré zohrávajú dôležitú 

úlohu aj pri expresii enzýmov zapojených do metabolizmu estrogénov, ktoré ďalej 

ovplyvňujú metabolizmus lipidov a lipoproteínov [4]. V géne CYP1B1 bolo identifikovaných 

niekoľko bodových polymorfizmov (single nucleotide polymorphism – SNP), ktoré 

ovplyvňujú enzymatickú aktivitu cytochrómu P450 1B1 [5]. Alela CYP1B1*1 je pôvodná  a 

nekóduje žiadnu aminokyselinovú substitúciu [6]. Mutácie meniace zmysel (tzv. missense 

mutácie) spôsobujú najčastejšie štyri polymorfizmy: C142G (rs10012), G355T (rs1056827), 

C4326G (rs1056836) a A4390G (rs1800440), ktorých výsledkom sú aminokyselinové 

substitúcie Arg48Gly, Ala119Ser, Leu432Val a Asn453Ser [7]. 

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú dominantnou príčinou mortality európskeho 

obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku, pričom zodpovedajú za 1,9 milióna 

úmrtí ročne [8, 9]. Rizikové faktory KVO predstavujú súhrn viacerých genetických faktorov 

(viacero SNP s malým účinkom) a faktorov životného štýlu. Medzi hlavné ovplyvniteľné 

faktory patrí fajčenie, vysoký krvný tlak, nedostatok pohybu a s tým súvisiaca obezita 

a vysoký podiel tukovej hmoty v organizme, nevhodné stravovanie a hypercholesterolémia 
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[10]. Možnosťou ako predchádzať kardiovaskulárnym problémom je práve eliminácia 

spomenutých rizikových faktorov.  

Cieľom práce bolo stanoviť frekvenciu štyroch vybraných polymorfizmov v géne 

CYP1B1 v súbore slovenských mužov a žien a vyhodnotiť kardiovaskulárne riziko. 

 

Materiál a metódy 

Sledovaný súbor pozostával z 57 mužov vo veku 41 – 62 rokov (50,6 ± 5,6 rokov) 

a 448 žien vo veku 40 – 60 rokov (49,5 ± 5,7 rokov) zo Západného Slovenska. V rámci 

výskumu každý proband vyplnil odborný dotazník zameraný na faktory životného štýlu 

a podpísal informovaný súhlas. Zaškolený antropológ odmeral antropometrické parametre 

(telesná výška, telesná hmotnosť, obvod pása, obvod bokov) a vykonal bioimpedančnú 

analýzu telesného zloženia, z ktorej sa stanovila tuková hmota jedinca (FM) v kilogramoch 

a percentách. Probandom bol odmeraný tlak krvi, kde bola za úroveň pre hypertenziu zvolená 

hranica systolického tlaku krvi nad 140mmHg a diastolického tlaku krvi nad 90mmHg [10]. 

Odobraté vzorky krvi boli biochemicky spracované v laboratóriu klinickej biochémie 

v Bratislave. Na základe získaných hodnôt lipidového profilu bol dopočítaný aterogénny 

index AIP (log(TG/HDL-C)). LDL cholesterol bol vypočítaný podľa Friedewaldovej rovnice 

(TC – HDL-C – (TG/2,2)). Pri hypercholesterolémii sa za rizikovú koncentráciu považuje 

hladina celkového cholesterolu (TC) >5,0 mmol/l a hladina LDL cholesterolu (LDL-C) >3,0 

mmol/l [11]. 

Genetická analýza CYP1B1 polymorfizmov (Arg48Gly, Ala119Ser, Leu432Val, 

Asn453Ser) prebiehala v genetickom laboratóriu Katedry antropológie na Prírodovedeckej 

fakulte UK v Bratislave. DNA bola izolovaná z krvi pomocou kitu SiMaxTM Genomic DNA 

Extraction Kit (Ecoli). Polymorfizmy boli detekované prostredníctvom metódy PCR-RFLP. 

Prítomnosť PCR produktov a jednotlivých fragmentov DNA po štiepení špecifickými 

enzýmami boli zisťované prostredníctvom elektroforézy na agarózovom géli a vizualizované 

prostredníctvom UV-transluminátora. 

Získané údaje boli štatisticky vyhodnotené programom SPSS pre Windows v. 20.  

 

Výsledky a diskusia 

 V tabuľke 1 je uvedená distribúcia genotypov sledovaných CYP1B1 polymorfizmov 

v súbore slovenských mužov a žien. V dvoch SNP (Arg48Gly, Leu432Val) mali muži 

štatisticky významne odlišné frekvencie ako ženy, v ďalších dvoch SNP (Ala119Ser, 

Asn453Ser) sa nezaznamenal štatisticky významný rozdiel. Celkovo sa u mužov najčastejšie 
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vyskytoval heterozygotný genotyp Arg/Gly polymorfizmu Arg48Gly vo frekvencii 69,6%. 

U žien dosiahol najvyššie frekvencie (67,2%) dominantný genotyp Asn/Asn polymorfizmu 

Asn453Ser. Distribúcia všetkých sledovaných genotypov štyroch polymorfizmov bola 

v Hardy-Weinbergovej rovnováhe, okrem polymorfizmu Arg48Gly u mužov, čo mohlo byť 

spôsobené malým počtom jedincov v súbore mužov. 

 
Tab. 1. Frekvencie genotypov a aliel štyroch polymorfizmov v géne CYP1B1 v súbore slovenských mužov 

a žien 
 

 Muži Ženy p  Muži Ženy p 
Arg48Gly, 

rs10012 n = 56 n = 311  Leu432Val, 
rs1056836 n = 56 n = 311  

Arg/Arg 0 (0,0%) 133 (42,8%) 

< 0,001 

Leu/Leu 5 (8,9%) 86 (27,7%) 

< 0,001 Arg/Gly 39 (69,6%) 133 (42,8%) Leu/Val 23 (41,1%) 157 (50,5%) 

Gly/Gly 17 (30,4%) 45 (14,5%) Val/Val 28 (50,0%) 68 (21,9%) 

Arg 0,35 0,64  Leu 0,29 0,53  

Gly 0,65 0,36  Val 0,71 0,47  

H-W 
rovnováha 

χ2 = 15,983; 
df = 2;  

p = 0,0003 

χ2 = 1,535; 
df = 2;  

p = 0,464 
 H-W 

rovnováha 

χ2 = 0,008; 
df = 2;  

p = 0,996 

χ2 = 0,053; 
df = 2;  

p = 0,974 
 

Ala119Ser, 
rs1056827 n = 55 n = 311  Asn453Ser, 

rs1800440 n = 56 n = 311  

Ala/Ala 22 (40,0%) 132 (42,4%) 

0,609 

Asn/Asn 35 (62,5%) 209 (67,2%) 

0,773 Ala/Ser 26 (47,3%) 127 (40,8%) Asn/Ser 20 (35,7%) 96 (30,9%) 

Ser/Ser 7 (12,7%) 52 (16,7%) Ser/Ser 1 (1,8%) 6 (1,9%) 

Ala 0,64 0,63  Asn 0,80 0,83  

Ser 0,36 0,37  Ser 0,20 0,17  

H-W 
rovnováha 

χ2 = 0,025; 
df = 2;  

p = 0,987 

χ2 = 4,891; 
df = 2;  

p = 0,087 
 H-W 

rovnováha 

χ2 = 0,966; 
df = 2;  

p = 0,617 

χ2 = 1,780; 
df = 2;  

p = 0,411 
 

Poznámky: n-počet jedincov, χ2-kvadrát test, df-stupeň voľnosti, p-hodnota štatistickej významnosti 
 

Tabuľka 2 zobrazuje priemerné hodnoty vybraných rizikových parametrov KVO 

v súbore mužov a žien. Muži mali štatisticky významne vyššie hodnoty v štyroch parametroch 

a naopak v troch parametroch ich mali štatisticky významne nižšie ako ženy. 
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Tab. 2. Priemerné hodnoty vybraných rizikových parametrov kardiovaskulárnych ochorení v súbore 
slovenských mužov a žien 

 

Parametre 
Muži (n = 46) Ženy (n = 333) 

p 
Priemer SD Priemer SD 

Vek (roky) 49,52 5,27 49,29 5,57 0,792 

TH (kg) 87,75 15,04 73,10 15,16 < 0,001 

FM (kg) 18,63 7,20 28,50 12,02 < 0,001 

FM (%) 20,57 4,55 37,48 8,57 < 0,001 

BMI 28,04 4,07 27,26 5,50 0,318 

WHR 0,93 0,06 0,82 0,08 < 0,001 

TC (mmol/l) 5,43 1,26 5,45 1,02 0,887 

TG (mmol/l) 2,34 1,96 1,41 1,06 0,001 

HDL-C (mmol/l) 1,41 0,38 1,56 0,43 0,030 

LDL-C (mmol/l) 2,95 1,19 3,28 0,97 0,033 

AIP 0,13 0,35 -0,10 0,30 < 0,001 
 

Poznámky: n-počet jedincov, SD-smerodajná odchýlka, TH-telesná hmotnosť, FM-tuková hmota (fat mass), 
BMI-body mass index, WHR-waist to hip ratio, TC-celkový cholesterol, TG-triglyceridy, HDL-C-HDL 
cholesterol, LDL-C-LDL cholesterol, AIP-aterogénny index plazmy, p-hodnota štatistickej významnosti 
 

V tabuľke 3 sú uvedené vybrané rizikové parametre KVO u mužov a žien sledovaného 

súboru. Množstvo tukovej hmoty bolo hodnotené zvlášť u mužov a zvlášť u žien kvôli 

rozdielnemu typu zloženia organizmu. U mužov bola tuková hmota porovnávaná na úrovni 

optimálnej hodnoty pod 22% [12], pričom 34,78% probandov malo zvýšené množstvo 

tukovej hmoty nad túto optimálnu hladinu. U žien bolo za optimálnu hodnotu zvolených 

menej ako 30% tukovej hmoty [12] a túto hranicu prekročilo 83,26% žien. Z uvedených 

výsledkov vyplýva, že sledovaný súbor žien má štatisticky významne vyšší podiel tukovej 

hmoty ako súbor mužov aj s ohľadom na rozdielny typ zloženia tela. Nepotvrdil sa štatisticky 

významný rozdiel v počte fajčiarov medzi mužmi a ženami. Rovnako sa nepreukázal žiadny 

štatisticky významný rozdiel v úrovni dosiahnutého vzdelania, v oboch súboroch dosiahli 

jedinci najčastejšie stredoškolské vzdelanie. Medzi mužmi bola hypertenzia zistená v 50,00% 

prípadov, medzi ženami len v 29,91%, čo predstavuje štatisticky významný intersexuálny 

rozdiel. Medzi mužmi a ženami nebol zistený štatisticky významný rozdiel vo vykonávaní 

dostatku fyzických aktivít vo svojom voľnom čase, pretože až 100,00% mužov a 98,65% žien 

na takúto otázku odpovedalo kladne. 
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Tab. 3. Frekvencia výskytu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení v súbore slovenských 
mužov a žien 

 
 Muži Ženy p 

FM (%) - < 22%, < 30% 30 (65,22%) 75 (16,74%) 
< 0,001 

              - ≥ 22%, ≥ 30% 16 (34,78%) 373 (83,26%) 

Fajčenie - nie  31 (67,39%) 228 (70,81%) 
0,635 

              - áno 15 (32,61%) 94 (29,19%) 

Vzdelanie - ZŠ 5 (10,87%) 67 (18,11%) 

0,420                  - SŠ 33 (71,74%) 234 (63,24%) 

                 - VŠ 8 (17,39%) 69 (18,65%) 

Tlak krvi – normálny 23 (50,00%) 314 (70,09%) 
< 0,001 

                - hypertenzia 23 (50,00%) 134 (29,91%) 

Fyzická aktivita - nie 0 (0,00%) 5 (1,35%) 0,428 

                          - áno 46 (100,00%) 365 (98,65%)  
 

Poznámky: FM-tuková hmota (fat mass), ZŠ-základné vzdelanie, SŠ-stredoškolské vzdelanie, VŠ-vysokoškolské 
vzdelanie, TKS-systolický tlak krvi, TKD-diastolický tlak krvi, p-hodnota štatistickej významnosti 
 

Tabuľka 4 uvádza kumuláciu nasledovných vybraných rizikových faktorov KVO 

v súbore mužov a žien: hypercholesterolémia, zvýšené hodnoty FM, fajčenie, nízke vzdelanie, 

hypertenzia, nedostatok fyzickej aktivity. Medzi mužmi sa najčastejšie (38,6% probandov) 

zaznamenal výskyt jedného zo sledovaných rizikových faktorov. U žien bola najčastejšie 

pozorovaná náhodná kombinácia dvoch rizikových faktorov (39,5% žien). Analýzou počtu 

daných rizikových faktorov sa potvrdil štatisticky významný rozdiel (p=0,001) medzi počtom 

rizikových faktorov KVO u mužov a žien. 

 
Tab. 4. Kumulácia rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení v súbore mužov a žien 

 

Počet RF 
Muži Ženy 

p 
n = 57 n = 448 

0 7 (12,3%) 13 (2,2%) 

0,001 

1 22 (38,6%) 108 (24,1%) 

2 14 (24,6%) 177 (39,5%) 

3 11 (19,3%) 121 (27,0%) 

4 3 (5,3%) 24 (5,4%) 

5 0 (0,0%) 5 (1,1%) 

6 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Poznámky: n-počet jedincov, RF-rizikové faktory, p-hodnota štatistickej významnosti 

487



Záver 

 Štúdia sa ako prvá zamerala na zistenie frekvencií polymorfizmov v géne CYP1B1 

u slovenských mužov. Pri polymorfizmoch Arg48Gly a Leu432Val bol zaznamenaný 

štatisticky významný rozdiel vo frekvencii genotypov medzi mužmi a ženami. Rozdiel bol 

pravdepodobne spôsobený tým, že súbor mužov bol príliš malý a nepredstavoval 

reprezentatívnu vzorku populácie. Pravdepodobne z tohto dôvodu sa frekvencie genotypov 

polymorfizmu Arg48Gly nenachádzali v Hardy-Weinbergovej rovnováhe a nepotvrdil sa 

žiadny homozygotný genotyp Arg/Arg. Pri vyhodnotení ostatných rizikových faktorov KVO 

sa zistilo, že najviac mužov (38,6%) má jeden rizikový faktor a 39,5% žien má kombináciu 

dvoch rizikových faktorov. V rámci štatistického spracovania súboru mužov bola vykonaná aj 

regresná analýza, avšak nezistil sa štatisticky významný vplyv genotypov na lipidový profil, 

čo bolo pravdepodobne opäť spôsobené malým počtom jedincov v súbore mužov. 
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Abstract 
Pre-mRNA splicing is a key process in genome maintenance, as reflected by its disruption in various 

cancer types. Our recent findings suggest that perturbation of splicing may lead to genome instability by inducing 
both accumulation of R-loops and defects in DNA repair in the cell. Here, we provide evidence that interaction of 
Nrl1 with spliceosomal proteins, except of mRNA processing factors Mtl1 and Ctr1, depends on RNA molecules. 
We show that Nrl1 forms a core complex with the mRNA processing factors Mtl1 and Ctr1 and the splicing 
factors Ntr2 and Syf3, which mediates the interaction between the core complex and the spliceosome. Our studies 
provide the evidence that Nrl1 plays significant role in regulation of fidelity of splicing by joining the 
spliceosomal factors thus preventing genome-threatening consequences of their deregulation. 
 

Keywords: Nrl1; splicing; genome stability; fission yeast 

 

Introduction 

Genome instability in the form of increased rates of mutations or chromosomal 

aberrations is a hallmark of most tumor cells and a key factor in cancer development, 

progression and prognosis [1]. While dysfunctional DNA repair is a well-recognized cause of 

genome instability [2], it is becoming increasingly appreciated that defects in mRNA 

biogenesis may also destabilize genomes [3]. Pre-mRNA splicing is a key process in genome 

maintenance [4], as reflected by its disruption in various cancer types [5]. Increasing evidence 

suggests that splicing factors and DNA repair pathways interface with each other in a 

coordinated manner to safeguard genome stability. Recently, we have shown that 

evolutionarily conserved protein Nrl1 of Schizosaccharomyces pombe associates with the 

spliceosome, affects pre-mRNA splicing of a subset of genes and non-coding RNAs and 

contributes to genome stability by suppressing genome-threatening effects of R-loops 

(RNA/DNA three-stranded structures) and promoting homology recombination repair [6]. 

Here we show that association of Nrl1 with the spliceosomal proteins partially depends 

on the presence of RNA molecules. Additionally, we mapped the protein-protein interactions 
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of Nrl1 complex. Our findings might provide the mechanistic insights into the oncogenic 

effects of dysregulated pre-mRNA splicing. 

 

Materials and methods 

Strains, media and growth conditions 

S. pombe strain carrying a TAP-tagged version of nrl1 (h+ ade6-M210 his7- lys1- leu1- 

ura4- nrl1-TAP::kanMX6) has been constructed as described in [7]. The strain were grown at 

30°C in standard complete yeast extract medium with supplements (YE+5S). 

Protein purification and LC-MS/MS analysis 

Cells expressing Nrl1-TAP were grown in 8 L of medium to mid-log phase (OD ~0.8), 

harvested by centrifugation and Nrl1-TAP associated proteins were isolated. Briefly, yeast cell 

powder was made using SPEX Sample Prep 6770 Freezer/Mill. Proteins were extracted using 

IPP150 buffer (1 g of powder per 3 mL of IPP150 buffer) (IPP150, 50 mM Tris pH 8.0, 150 

mM NaCl, 10% glycerol, 0.1% NP-40, supplemented with complete protease and phosphatase 

inhibitors and 1 mM PMSF). 500 µL of IgG beads were incubated with protein extracts for 2 

h at 4°C. Beads were washed with 20 volumes of IPP150 buffer, with 5 volumes of TEV 

cleavage buffer A (TCBA, 10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 0.1% NP-40, 

0.5 mM EDTA), resuspended in 2 mL of TCBA supplemented with RNase A (5 μg/mL) and 

incubated for 30 min at 16°C. Following RNase A treatment, the samples were supplemented 

with DTT (1 mM) and the AcTEV™ protease (400 U) was added. The TEV cleavage step was 

performed for 2 h at 16°C. The eluate was supplemented with 6 µL of 1 M CaCl2, mixed with 

6 mL of Calmodulin binding buffer 1 (CBB1, 10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% 

glycerol, 0.1% NP-40, 1 mM imidazole, 1 mM Mg-acetate, 2 mM CaCl2, 10 mM β-

mercaptoethanol), 200 µL of calmodulin beads and incubated for 2 h at 4°C. The beads were 

washed with 10 volumes of CBB1 and 5 volumes of Calmodulin binding buffer 2 (CBB2, 10 

mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 1 mM Mg-Acetate, 2 mM CaCl2, 1 mM β-mercaptoethanol). 

The proteins were step-eluted using 200 µL of elution buffer (10 mM Tris pH 8.0, 150 mM 

NaCl, 1 mM Mg-acetate, 2 mM EGTA, 1 mM β-mercaptoethanol). Eluted proteins were 

separated on SDS-PAGE and visualized by silver staining. Eluates from peak fractions were 

combined and submitted for LC-MS/MS analysis. Proteolytic digest (trypsin) and 

chromatographic separation of the peptides were performed as previously described [8]. Raw 

data were searched with MaxQuant 1.5.1.2 [9] against the S. pombe DB database, with tryptic 
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specificity, 5ppm precursor tolerance, 20ppm fragment ion tolerance, filtered for 1% FDR on 

peptide and protein level. 

Yeast two-hybrid assay 

All constructs were made using vectors supplied in the Matchmaker GAL4 2-hybrid 

system (Clontech). Two-hybrid DNA-binding domain (BD) constructs were made in the 

pAS2-1 vector containing the TRP1 gene for selection on tryptophan-deficient media and 

activation domain (AD) constructs were made in the pGADT7 vector containing the LEU2 

gene for selection on leucine-deficient media. PJ69-4A (MATa trp1-901 leu2-3, 112, ura3-52 

his3-200, gal4Δ, gal80Δ, LYS2::GAL1-HIS3, GAL2-ADE2, met2::GAL7-lacZ) was 

cotransformed simultaneously with both AD and BD constructs by the lithium acetate method 

as described in the Yeast Protocols Handbook of the Matchmaker system (Clontech). 

Cotransformants growing on both –Ade and –His selective media were assayed for β-

galactosidase activity. 

 

Results and discussion 

To analyze Nrl1 in its cellular context, we isolated Nrl1-associated factors by tandem 

affinity purification of Nrl1-TAP tagged strain, and identified the purified proteins by mass 

spectrometry [10]. We performed TAP purification both in presence and absence of RNase A 

to distinguish between core complex proteins and factors indirectly binding to Nrl1 through 

RNA-mediated interaction (Figure 1). 

 

 
Figure 1. Silver staining of Nrl1 associated proteins. 

Protein complexes associated with Nrl1-TAP were isolated by tandem affinity purification. 10 μL of protein 
fractions eluates from purifications carried out without RNase A treatment (lane 2-5, - RNase A) or in presence 

of RNase A (lane 6-9, + RNase A) were separated by 8% SDS-PAGE and visualized by silver staining. 
Molecular weight marker (lane 1) is indicated on the left. E1-E4=eluates. 
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Nrl1 co-purified with an RNA-resistant core complex consisting of the mRNA 

processing factors Mtl1 and Ctr1 and an RNA-sensitive sub-complexes including components 

of the U2·U5·U6 spliceosome and Prp19 complexes (Table 1). 

 
Table 1. List of top 10 most abundant Nrl1 associated proteins. 

 

Protein Unique peptides 
(- RNase) 

Unique peptides 
(+ RNase) 

Nrl1 42 44 

Ctr1 29 30 

Mtl1 48 48 

Spp42 44 14 

Brr2 32 9 

SPAC1486.03c 21 8 

Prp43 25 9 

Cwf10 24 6 

Cdc5 24 3 

Prp19 13 5 

 

To gain better insight into the interaction network of Nrl1 complex, we performed 

yeast-two-hybrid analysis and found that Nrl1 interacts directly not only with Mtl1 and Ctr1 

proteins but also with the splicing proteins Ntr2 and Syf3, which is structurally related to Nrl1 

protein (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Yeast-two-hybrid interaction map of Nrl1 interactome. 

 

This suggests that the RNA binding proteins Ntr2 and Syf3 represent bridge binders 

between an RNA-independent core complex (Nrl1-Mtl1-Ctr1) and an RNA-dependent sub-

complexes consisting of other splicing and RNA-processing factors. These findings are 
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consistent with a recent publication in which Nrl1 was shown to interact with spliceosome 

components [11], and further identify splicing proteins Ntr2 and Syf3 as proteins attracting 

Nrl1 into the spliceosome. 

 

Conclusion 

Taken together, we provide new functional insight on the interaction network of Nrl1 

and spliceosomal complex. We found that interaction of Nrl1 with spliceosomal proteins, 

except of the mRNA processing factors Mtl1 and Ctr1, depends on RNA molecules. We 

propose that Nrl1 forms a core complex with the mRNA processing factors Mtl1 and Ctr1 and 

the splicing factors Ntr2 and Syf3, which mediate the interaction between the core complex 

and the spliceosome. Further studies of domain-domain interaction networks of Nrl1 might 

reveal in more details the function of this protein in regulation of splicing and the maintenance 

of genome stability. 
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Abstract 
Comparison of two plant communities of the shallow calcareous soils in the Devínska Kobyla National 
Nature Reserve 
We carried out the phytosociological research of two plant communities growing on the shallow soils on 

the calareous geological bedrock of the Devínska Kobyla National Nature Reserve. We followed methods of 
Zurich-Montpellier school. The majority of species is represented in both plant communities, but communities 
differ in the representation of dominant species. While in the community Poo badensis-Festucetum pallentis 
dominates Stipa pulcherrima and Festuca pallens and vegetation is unconnected, the community Festuco 
pallentis-Caricetum humilis forms more connected stands with predominance of the species Carex humilis and 
several species which are typical for deeper soils grow in stands of this community. Both communities blend 
together in a mosaic shape. 
 

Keywords: Devínska Kobyla;  grasslands; phytosociology; Festuca pallens, Carex humilis. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Študované spoločenstvá Poo badensis-Festucetum pallentis a Festuco pallentis-

Caricetum humilis patria do zväzu Bromo pannonici-Festucion pallentis, teda medzi 

panónske xerotermné travinno-bylinné spoločenstvá na plytkých vápnitých pôdach [1].  

Asociácia Poo badensis-Festucetum pallentis sa vyskytuje na strmých, južných a 

juhozápadných vápencových svahoch, na miestach, kde sa plytká pôda, väčšinou pôdneho 

typu rendzina, strieda s obnaženou horninou. Pionierske druhy rastlín na týchto stanovištiach 

predstavujú machorasty a lišajníky, na veľmi plytkej pôde uchytenej v nerovnostiach skalného 

povrchu rastú trsové hemikryptofyty (t. j. trávy), ale aj viaceré druhy bylín, pričom mnohé z 

nich dobre znášajú obdobie sucha, či už vďaka dobre vyvinutým podzemným orgánom alebo 

sukulentnej stavbe tela. Vegetácia dosahuje pokryvnosť zvyčajne menej ako 50% [2] . 

Druhé spoločenstvo, Festuco pallentis-Caricetum humilis nadväzuje na 

predchádzajúce na stanovištiach, kde je pôda už o niečo hlbšia, vegetácia už súvislejšia a tvorí 

s predchádzajúcim spoločenstvom mozaikové prechody. Funkciu dominanty tu preberá Carex 

humilis, ale väčšina druhov sa vyskytuje v obidvoch spoločenstvách.  

Okrem Devínskej Kobyly [3 – 4] sú tieto spoločenstvá známe z Pavlovských vrchov 

na južnej Morave, Hainburských kopcov v Dolnom Rakúsku [5], z Považského Inovca [2] a 
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Zoborskej skupiny Tríbča [6] .  

Naším cieľom bolo na základe vlastných fytocenologických zápisov porovnať obidve 

spoločenstvá na Devínskej Kobyle navzájom a tiež na základe literárnych údajov ich porovnať 

s porastami týchto spoločenstiev v regiónoch v širšom okolí Bratislavy. 

 

Materiál a metódy 

Fytocenologické zápisy sme realizovali podľa metodiky zürišsko-montpellierskej 

školy [7] na plochách tvaru štvorca s veľkosťou 25m2 na odlesnených juhozápadných svahoch 

v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla. Plochy sme vyberali podľa fyziognómie 

porastov. Jednotlivé taxóny sme podľa práce [1] zaradili medzi diagnostické taxóny 

fytocenologických jednotiek a zoradili sme ich do fytocenologickej tabuľky podľa klesajúcej 

frekvencie. Rozdiely v druhovom zložení spoločenstiev sme vyhodnotili podľa 

fytocenologickej tabuľky porovnaním dvoch súborov zápisov. Nomenklatúra taxónov je 

zjednotená podľa [8], nomenklatúra syntaxónov podľa [1]. 

 

Výsledky a diskusia 

Porovnanie obidvoch súborov zápisov naznačuje to, čo obidve spoločenstvá odlišuje aj 

na iných územiach, kde sa vyskytujú a to najmä rozdielne zastúpenie a pokryvnosť 

dominantných druhov tráv [1]. Zaujímavé je však to, že v spoločenstve Poo badensis-

Festucetum pallentis na Devínskej Kobyle v spoločenstve dominuje Stipa pulcherrima a nie 

obvyklá dominanta z iných území, Festuca pallens [1, 2, 6]. Tento druh je síce tiež značne 

zastúpený, menej však, než Stipa pulcherrima, ktorá sa vhodne uplatňuje v rozpukaných 

skalách vyplnených pôdou na Devínskej Kobyle (Tab. 1).  

Všeobecne je možné konštatovať, že väčšina druhov sa s podobnou frekvenciou a 

podobnými hodnotami pokryvnosti vyskytuje v obidvoch študovaných spoločenstvách (Tab. 

1).  

V prípade spoločenstva Festuco pallentis-Caricetum humilis sa okrem toho, že 

dominuje Carex humilis, na Devínskej Kobyle výrazne presadzuje Inula ensifolia, druh ktorý 

tu tvorí rozsiahle polykormóny na odlesnených svahoch a v predchádzajúcom spoločenstve na 

plytkej pôde sa príliš presadiť nedokáže. Aj ďalšie druhy, ktoré vyžadujú hlbšiu pôdu [1]  

(druhy zväzu Festucion valesiacae) sa vyskytujú viac práve v porastoch spoločenstva s Carex 

humilis (Tab. 1). 

Bromus erectus, druh trávy, ktorý je v spoločenstvách na hlbokých pôdach na  
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Tab. 1. Spoločenstvá zväzu Bromo pannonici-Festucion pallentis na Devínskej Kobyle. Asociácia  Poo 
badensis-Festucetum pallentis (zápisy 1-7), asociácia Festuco pallentis-Caricetum humilis (zápisy 8-14).  

 

číslo zápisu 1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 
pokryvnosť (%) 50 60 50 45 50 60 50   95 90 90 90 90 95 95 
  

              
  

Taxóny zväzu Bromo pannonici-Festucion 
pallentis 

           
  

Festuca pallens 2a 1 2a 1 2a 1 1    +  +  + 2a  +  +   
Stipa pulcherrima 3 3   3   2b 3   2a 2a   1       
Melica ciliata   1  + 2a  +   1         1      + 

Fumana procumbens 1 1  +   2a 1 1    +  + 1 2a       
Alyssum montanum  + 1 1     1      +    +      +   
Scorzonera austriaca   1  +  +  + 1  +    +    +  +    +   
Teucrium montanum 2a 1    + 1 1 1   2a 1 1 2a 1 1   
Sangisorba minor 2a 2b 2b 3 2a 2a 2b   2b 2b 1 2a 2b 2a 2b 
Thymus praecox 1 1 1 1 1 1  +   1  + 1 1 1 1  + 
Seseli osseum  +  +  + 2a 1 1 1   2a 2a 1      +   
Globularia punctata 1 2a  + 1 1 1  +   2a 1 1  + 2a 1   

Helianthemum grandiflorum    + 1    +  +     2a  + 1 2b 2a 1 1 
Inula ensifolia 1 1    +  + 1     1 2b 2a  + 3 1 1 
Carex humilis 1  +    +   1  +   3 2b 4 2b 3 3 3 

Linum tenuifolium   1    +  + 1     1    +    +  +  + 
Anthericum ramosum        +  + 1      + 1        + 1 
Allium flavum            +        +          + 
  

              
  

Taxóny zväzov Bromo pannonici-Festucion pallentis 
          

  
a Festucion valesiacae                               
Tithymalus cyparissias 1 2a 1 2a 1 1  +   1 1  + 1 1 1 1 
Potentilla arenaria 1  + 1  + 1  +  +   1  + 1 1 2a   1 
Bothriochloa ischaemum 1 1 2a   2b 1 1   2a 2a 2a 1   2b   

Asperula cynanchica  + 1    +  +  +      +  + 2a  + 1 2a 2b 
Teucrium chamaedrys  +   1 1  +  +  +   2a 2a 2a 1 1 2a  + 

  
              

  
Taxóny zväzu Festucion valesiacae 

              
  

Sedum sexangulare  +    +    +  + 1                 
Acosta rhenana     1  + 1  + 1    +  +    + 1  +  + 
Echium vulgare      +    +  +  +    +  +        +  + 
Scabiosa ochroleuca      +               1  + 1 2a  + 

Eryngium campestre  +               1  +  +  +    +  + 
Festuca valesiaca                  +    +   1  + 1 
Adonis vernalis                  +    +  +  +    + 
Fragaria viridis                    +  +    +  +  + 
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číslo zápisu 1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 
pokryvnosť (%) 50 60 50 45 50 60 50   95 90 90 90 90 95 95 
Taxóny triedy Festuco-Brometea 

              
  

Anthyllis vulneraria  + 2a    +  + 2a  +      +    +     3 
Thlaspi perfoliatum      +    +       1             
Colymbada scabiosa    +  +    +    +    +   1   1 1   

Bromus erectus  +  +  +  + 1  +     2a 2a 1 2a    + 1 

Thesium linophyllon      +           1     +   2b 2b   
  

              
  

Ostatné taxóny 
              

  
Sedum album  +  +  +    +  +  +                 
Carex liparicarpos 1 1  +  + 1  +  +   1   1       1 
Petrorhagia saxifraga  +  + 2a  + 2a  + 1   1     1    +  + 
Cerasus mahaleb  +   1  +  +   1      +      + 1   
Jurinea mollis    +  +    +  +  +    +  +        +  + 
Stipa capillata      +  +  +    +    +  +  +  +       
Salvia pratensis    +  +  +  +        +  +  +   1 1 1 
Reseda lutea  +  +  +    +    +            +     
Bupleurum falcatum    +  +  + 1  +  +    + 2a 2a 1 2a  +  + 
Orthantha lutea    +      +  +  +   2a  + 1     1   
Linaria genistifolia  +   1  +      +   1  +           
Rhamnus saxatilis  +         2a 1                 
Stipa joannis     1   2a           1   1 1 2a 
Crinitina linosyris        +  +       2a  + 2a   3     
Genista tinctoria  +               1    +      + 1 
Vincetoxicum hirundinaria  +     1            +  +    +  +   
Iris pumila      +   2a                + 1   
Lotus corniculatus                  +  +  +    +  + 1 
Anthericum ramosum                  + 1        + 1 
Achillea pannonica                    +  +      +  + 
Chamaecytisus austriacus                  +      +    +   

 
 

Devínskej Kobyle jednoznačnou dominantou, sa už objavuje v obidvoch spoločenstvách 

plytkých pôd. Pritom Bromus erectus pre tieto spoločenstvá vôbec nie je typický [1, 2, 6]. 

Pozoruhodné sú aj mimoriadne nízke hodnoty pokryvnosti sukulentných druhov Sedum album 

a S. sexangulare na plytkých skalnatých pôdach. Predpokladáme, že je to spôsobené 

devastáciou stanovíšť návštevníkmi NPR Devínska Kobyla. 
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Záver 

Rastlinné spoločenstvá Poo badensis-Festucetum pallentis a Festuco pallentis-

Caricetum humilis zo zväzu Bromo pannonici-Festucion pallentis sa vyskytujú na veľmi 

plytkých pôdach, preto sú veľmi citlivé na teplo a sucho počas letných horúčav na strmých 

svahoch, na druhej strane nie sú tak ohrozené sekundárnou sukcesiou po ukončení pastvy na 

Devínskej Kobyle ako spoločenstvá na hlbších pôdach. Najmä spoločenstvo Poo badensis-

Festucetum pallentis trpí opakovaným poškodzovaním stanovíšť návštevníkmi rezervácie, 

keďže najmä skalnaté rázsochy sú pre nich lákavé. Na Devínskej Kobyle je v spoločenstve 

netypická dominanta, Stipa pulcherrima, ktorá sá správa ako chazmofyt v skalných štrbinách. 

Do spoločenstiev, hlavne na hlbšie pôdy spoločenstva Festuco pallentis-Caricetum humilis,  

prenikajú druhy, ktoré nie sú pre tieto spoločenstva charakteristické, ako vysokosteblová tráva 

Bromus erectus alebo polykormóny vytvárajúci druh Inula ensifolia. 
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Abstract 
Homologous recombination as a means of DNA double-strand break repair is a necessary mechanism of 

DNA integrity maintenance as well as a process required for faithful chromosome segregation in meiosis. A 
novel double-strand break localizing protein Dbl2 was found to be involved in these processes in the fission yeast 
Schizosaccharomyces pombe as dbl2∆ mutant manifests defective homologous recombination and chromosome 
segregation. The role of Dbl2 in homologous recombination is unclear. Here we aimed to study the function of 
Dbl2 in homologous recombination using the yeast two-hybrid system testing protein interactions. Interaction of 
Dbl2 with Fml1 and Rad51 was observed. While further research is needed, our results clearly demonstrate 
physical interaction of Dbl2 with several proteins of homologous recombination and contribute to a better 
understanding of the way Dbl2 exerts its function.   
 

Keywords: homologous recombination; yeast two-hybrid; protein interaction; dbl2  

 

Introduction 

Homologous recombination is an important process both in mitosis and meiosis in 

which DNA double-strand breaks are repaired. These breaks occur spontaneously during 

DNA replication or are caused by external factors such as radiation, but also can arise in a 

regulated manner. Regulated DNA double-strand breaks and their repair are essential for 

proper segregation of chromosomes in meiosis.  

Screening of S. pombe deletion library for mutants with defective chromosome 

segregation in meiosis identified numerous novel proteins involved in this process including 

the Dbl2 protein. The pattern of missegregation in dbl2∆ mutant pointed to a defective 

homologous recombination [1].  

Dbl2 is a 78 kDa protein with a domain of unknown function (DUF2439) at the N-

terminus [2]. The exact role of Dbl2 in S. pombe is not known. Dbl2 was found to localize at 

DNA double-strand break sites and contribute to localization of the DNA repair Fml1 helicase 

on those sites [3]. In dbl2∆ cells formation of Fbh1 helicase foci is reduced, while Rad51 foci 

and joint molecules intermediates persist (unpublished data). Based on these data our model 

proposed targeting of the Fbh1 helicase mediated by Dbl2 and thus protein interaction 
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between Dbl2 and Fbh1.  

The aim of our work is to clarify the function of the Dbl2 protein in homologous 

recombination of the fission yeast S. pombe via protein interaction analysis between Dbl2 and 

proteins known to be involved in homologous recombination, mainly Rad51, Fbh1 and Fml1. 

 

Material and methods 

For the initial part of the Dbl2 protein interaction analysis several proteins – Fbh1, 

Fml1, PCNA, Rad51 and Rad54 of the homologous recombination process were chosen based 

on previously obtained data from dbl2∆ analysis (unpublished data).  

Protein interaction was tested using the Matchmaker Gold Yeast Two-Hybrid System 

(Clontech). The system uses a fusion of a bait protein to the GAL4 DNA-binding domain 

(GAL4-BD) and of prey proteins to GAL4 activation domain (GAL4-AD). If the bait and prey 

proteins interact, the GAL4-BD and GAL4-AD are brought into proximity and activate 

transcription of four reporter genes (AUR1-C, ADE2, HIS3, and MEL1) [4]. 

To obtain intron-less version of the genes, mRNA was extracted from S. pombe mitotic and 

meiotic cell culture (h+ pat1-114 ade6-216) using GeneJet RNA Purification Kit (Thermo 

Scientific) and converted to cDNA. Coding sequences of selected genes were amplified with 

primers that added a 5' SfiI and 3' SmaI or BamHI (Fbh1 only) site and then cloned into 

pGBKT7 for GAL4-BD bait constructs or pGADT7 for GAL4-AD prey constructs of the 

Matchmaker Gold Yeast Two-Hybrid System. Recombinant plasmids were amplified in 

E. coli Dh5α and verified by sequencing (Macrogen).  

Yeast two-hybrid plasmids were cotransformed into S. cerevisiae PJ69-4 (MATa trp1-

901 leu2-3 ura3-52 his3-200 gal4∆ gal80Δ LYS2::GAL1-HIS3 GAL2-ADE2 met2::GAL7-

lacZ). Successful cotransformation of S. cerevisiae PJ69-4 with both pGADT7 and pGBKT7 

vectors enabled growth on synthetically defined medium lacking both leucine and tryptophan 

(SD-L,W). Protein interaction was tested using spot assay with 5-fold dilution on selective 

media lacking leucine, tryptophan and histidine (SD-L,W,H) and leucine, tryptophan and 

adenine (SD-L,W,A).  

 

Results and discussion 

Coding sequences of selected genes of interest were cloned into yeast two-hybrid 

vectors and a pairwise cotransformation of yeast cells with recombinant plasmid constructs 

was performed. Yeast transformants were spotted on selective media. Weaker protein 
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interaction enables growth on SD-L,W,H and stronger interaction enables growth also on SD-

L,W,A as ADE2 reporter gene provides a stronger nutritional selection compared to HIS3 [5]. 

Dbl2 was prepared in fusion with GAL4-AD as the prey protein and the candidate 

interaction partners were fused with GAL4-BD. Protein interaction was tested for Dbl2 – 

Rad51, Dbl2 – Fbh1, Dbl2 – Fml1 (Fig. 1A), Dbl2 – PCNA and Dbl2 – Rad54 (Fig. 1B). A 

strong protein interaction was observed between Dbl2 and Rad51 based on the growth on both 

selective plates, meaning that their interaction was sufficient to activate both promoters 

regulating transcription of ADE2 and HIS3 (Fig. 1A). Another interaction was observed 

between Dbl2 and Fml1. This interaction sufficiently activated the promoter regulating the 

HIS3 reporter gene but not the promoter regulating the ADE2 reporter gene, based on the 

growth on selective medium lacking histidine, but not adenine (Fig. 1A). No interaction was 

detected in the yeast two-hybrid assay when testing Dbl2 with the negative regulator of Rad51 

– the Fbh1 helicase (Fig. 1A), the processivity factor for DNA polymerase PCNA (Fig. 1B) 

and the strand invasion and D-loop enabling helicase Rad54 (Fig. 1B).  

To determine whether the DUF2439 domain of Dbl2 plays a role in protein interaction, 

a version of Dbl2 with deleted DUF2439 domain (amino acids 7 to 86) was used in the yeast 

two-hybrid system. No change in protein interaction was observed in the absence of the 

DUF2439 domain showing no indication of DUF2439 domain function.  

Our model based on previously collected data proposed the interaction of Dbl2 with 

the Fbh1 helicase. Though Dbl2 was not observed to interact directly with Fbh1, a mediator 

protein could be required to facilitate the targeting of Fbh1, which might be Rad51. 

Interaction of Dbl2 with Rad51 was also observed in the recent proteome-wide fission yeast 

interactome study [6]. Protein interaction between Dbl2 and Fml1 is in accord with previously 

described contribution of Dbl2 to the normal double-strand break targeting of the DNA repair 

helicase Fml1 [3].  

As practically any method, the yeast two-hybrid system has its limitations that can 

attribute to false results, both false positive and negative. While some limitations of the yeast 

two-hybrid system are not of concern to our situation, such as problematic protein interaction 

detection with membrane proteins or ectopic protein localization, other might influence our 

results. Protein interactions could be impeded by steric hindrance of the fused proteins. 

Another reason for false negatives can be different or lacking post-translational protein 

modifications in S. cerevisiae host strain when analyzing interactions between proteins of 

another species, in our case S. pombe [7]. Post-translational modifications can play an 
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important role in protein interaction and their lack could explain the absence of the expected 

protein interaction between Dbl2 and Fbh1. While more proteins of the homologous 

recombination will be tested in the yeast two-hybrid system, another method – affinity 

purification of Dbl2 with its interaction partners followed by a mass spectrometry analysis is 

already in progress. 

 

 
Figure 1. Two-hybrid interactions between Dbl2 and Rad51, Fbh1, Fml1, PCNA and Rad54. 

Strains PJ69-4a expressing Dbl2 fused to the GAL4-AD and Rad51, Fbh1, Fml1, PCNA and Rad54 fused to the 
GAL4-BD were initially grown on plates lacking only tryptophan and leucine (SD-L,W) and then spotted as 5-

fold serial dilution on plates lacking tryptophan and leucine (SD-L,W) as well as histidine (SD-L,W,H) or 
adenine (SD-L,W,A). The empty vector (pGADT7 or pGBKT7) was used as negative control. 

 

Conclusion 

Using the yeast two-hybrid system we studied protein interactions of the fission yeast 

Dbl2 protein with selected proteins involved in homologous recombination. Our results 

showed protein interaction between Dbl2 and Fml1 and Dbl2 and Rad51. Dbl2 was not found 

to interact with Fbh1, PCNA or Rad54.  
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Abstract 
Possibility to use Raman spectroscopy for identification of staphylococci  

Raman spectroscopy is an analytical method with a broad range of applications across multiple scientific fields 
including microbiology. Our work shows a possibility to differentiate among gram-positive species commonly 
found in clinical material–all belonging to the genus Staphylococcus–using Raman spectroscopy. We tested 64 
strains, 33 of Staphylococcus aureus and 31 of coagulase-negative staphylococci (namely 11 of Staphylococcus 
epidermidis, 7 of Staphylococcus hominis, 6 of Staphylococcus haemolyticus and 7 of Staphylococcus capitis) 
directly from bacterial colonies grown on a Mueller-Hinton agar plate. The method showed a great potential to 
separate S. aureus from coagulase-negative staphylococci. 
 
Keywords: Raman spectroscopy; Staphylococcus aureus; coagulase-negative staphylococci 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ramanova spektroskopia patrí k metódam vibračnej molekulovej spektroskopie a je 

založená na jave neelastického optického rozptylu, ku ktorému dochádza pri interakcii 

monochromatického svetelného lúča s elektrónmi skúmaného materiálu. Táto metóda je 

vhodná na identifikáciu látok, ich zloženia a štruktúry. V súčasnosti narastá jej význam pri 

nedeštrukčnej analýze biologických systémov - od biomolekúl po živé organizmy [1-5]. 

Analýzy mikroorganizmov je pomocou tejto metódy možné vykonávať priamo z kolónií na 

pevnom kultivačnom médiu [5, 6], mikrokolónií na pevnom kultivačnom médiu [7] či 

samostatných buniek po kultivácii v tekutom kultivačnom médiu [8]. Táto práca sa zaoberá 

potenciálom využitia Ramanovskej spektroskopie pri rozlíšení druhu Staphylococcus aureus 

a koaguláza-negatívnych stafylokokov z kolónií na Mueller-Hintonovom agare. 

Stafylokoky sú grampozitívne baktérie, ktoré vytvárajú nepravidelné zhluky. Väčšina 

druhov tohto rodu kolonizuje pokožku a mukózne membrány ľudského tela  [9, 10] a za 

určitých podmienok dokážu vyvolávať infekciu [11]. Klinicky najvýznamnejším 

stafylokokom je druh Staphylococcus aureus, ktorý dokáže spôsobovať infekčné choroby 

rôznej závažnosti – od miernych ochorení kože a mäkkých tkanív po život ohrozujúce stavy 

ako septikémia, endokarditída, meningitída či syndróm toxického šoku [12]. Takéto infekcie 

majú často nozokomiálny charakter [13] a ťažko sa liečia [13, 14]. 
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Čo sa týka klinicky významných koaguláza-negatívnych stafylokokov, patria 

k dôležitým saprofytickým organizmom žijúcim na ľudskej koži. Dokážu však významne 

prispievať k stále narastajúcej morbidite a mortalite nemocničných nákaz [15]. Medzi 

najvýznamnejšie infekcie spôsobené koaguláza-negatívnymi stafylokokmi patria určite 

biofilmové infekcie spojené s prítomnosťou umelých materiálov v ľudskom tele. Takýmito sú 

napríklad endokarditídy u ľudí s umelou chlopňou, infekcie močových ciest, infekcie 

centrálneho nervového systému, infekcie oka či infekcie spojené s prítomnosťou 

vnútrožilového katétra. [10, 16 – 22] Najčastejšie izolovaným druhom z tejto skupiny je 

Staphylococcus epidermidis. [10] 

Cieľom tejto práce bolo zistiť, či je možné rozlišovať medzi druhom S. aureus 

a koaguláza-negatívnymi stafylokokmi pomocou Ramanovej spektroskopie. 

 

Materiál a metódy 

V tejto práci sa použilo 64 kmeňov stafylokokov – z toho 33 kmeňov druhu 

Staphylococcus aureus a 31 kmeňov koaguláza-negatívnych stafylokokov (11 kmeňov 

Staphylococcus epidermidis, 7 kmeňov Staphylococcus hominis, 6 kmeňov Staphylococcus 

haemolyticus a 7 kmeňov Staphylococcus capitis). Kmene S. capitis láskavo poskytol RNDr. 

Petr Petráš, CSc. z Národní referenční laboratoře pro stafylokoky, ostatné kmene pochádzajú 

zo zbierky Mikrobiologického ústavu Lékařskej fakulty a Fakultní nemocnice u Svaté Anny v 

Brne. Stafylokoky boli identifikované biochemicky i pomocou hmotnostnej spektrometrie 

MALDI-TOF a uchovávané pri -70 °C. 

Pre potreby experimentu boli kmene rozmrazené a naočkované na Mueller-Hintonov 

agar (MH, Oxoid, Basingstoke, Spojené kráľovstvo), na ktorom boli kultivované 24 hodín pri 

37 °C. 

 Experiment sa vykonával pomocou komerčného spektrometru inVia Raman 

Spectrometer (Renishaw plc., Wotton-under-Edge, Spojené kráľovstvo) s použitím diódového 

laseru s vlnovou dĺžkou 785 nm ako zdroja excitácie. Zaostrovanie prebiehalo pomocou 

mikroskopického objektívu (Leica, Wetzlar, Nemecko, 50×, numerická apertúra 0,5), pričom 

rozmery laserovej stopy boli približne 2 μm × 10 μm. Táto geometria zabezpečuje plnú 

axiálnu hĺbku v oblasti excitácie (približne 8 µm) a preto je možné vylúčiť vplyv agaru na 

Ramanovské spektrá. [23] 

 Spektrá boli získavané priamo z kolónií narastených na MH agare. U každého kmeňa 

prebehlo 10 meraní po 15 sekúnd, ktoré boli vykonané minimálne z troch rôznych kolónií.  
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Získané spektrá boli upravené pomocou filtra Savitzky-Golay a pozadie bolo 

odstránené pomocou pomocou filtra otáčajúcej sa kružnice (rolling circle). Ďalej boli spektrá 

vyhodnocované pomocou programu vytvoreného na Ústave prístrojovej techniky AVČR 

založeného na softvéri MatLab (MathWorks, Natick, MA, USA) pomocou analýzy hlavných 

komponentov (PCA). Spektrá boli normalizované na pík priraďovaný aminokyseline 

fenylalanín [24] - približne 1005 cm-1. Skupiny boli označené elipsou s Mahalanobisovou 

vzdialenosťou 2. [25] 

 

Výsledky a diskusia 

Náš experiment porovnával Ramanovské spektrá 33 kmeňov druhu S. aureus a 31 

kmeňov koaguláza-negatívnych stafylokokov. Dohromady bolo získaných 640 spektier. Na 

vizualizáciu rozdielov medzi skupinami sa použili elipsoidy charakterizované 

 Mahalanobisovou vzdialenosťou 2. [25]  

Výsledky ukázali, že Ramanovská spektroskopia dokáže pomerne spoľahlivo 

rozlišovať medzi týmito dvoma skupinami (Obrázok 1).  

 

Obr. 1. Výsledky PCA analýzy porovnávajúcej spektrá druhu S. aureus a koaguláza-negatívnych 
stafylokokov. Do nesprávnej elipsy bolo zaradených približne 0,94 % spektier (6 spektier). 

KONS = koaguláza-negatívne stafylokoky 
 

Podobné výsledky sa dosiahli aj pre iné mikroorganizmy [3, 26, 27]. Tieto štúdie však 

boli vykonávané na mikroorganizmoch patriacich do rôznych rodov, naša práca sa snažila o 
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rozšírenie aplikácie Ramanovskej spektroskopie na preukázanie rozdielov medzi dvoma 

skupinami druhov v rámci jedného rodu. Aj keď sa pri analýzach vyskytlo pár 

problematických kmeňov, možno povedať, že Ramanovská spektroskopia dokáže spoľahlivo 

rozlišovať medzi druhom S. aureus a koaguláza-negatívnymi stafylokokmi. 

Niektoré recentné štúdie dokonca uvádzajú, že by bolo možné využívať Ramanovskú 

spektroskopiu aj na detekciu rezistencie voči antibiotikám u druhu Staphylococcus aureus 

(MRSA [Staphylococcus aureus rezistentný voči meticilínu] verzus MSSA [Staphylococcus 

aureus citlivý voči meticilínu]) [28, 29]. Navyše, merania Ramanovských spektier sú dobre 

opakovateľné a medzi meraniami vzdialenými viac ako rok od seba nie sú rozdiely [6]. To 

nazanačuje vysoký potenciál uplatnenia Ramanovskej spektroskopie v klinickej diagnostike a 

preto pokladáme ďalší výskum v tejto oblasti za veľmi dôležitý. 

 

Záver 

Použitím Ramanovskej spektroskopie sa nám podarilo rozlíšiť medzi druhom 

Staphylococcus aureus a koaguláza-negatívnymi stafylokokmi. Podiel spektier priradených do 

elipsy nesprávnej skupiny bol 0,94 %. 
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Abstract 
Use of liquid biopsy within the diagnosis and prognosis of cancer - breast cancer 
Breast cancers are characterized by multiple genetic alterations that, together, comprise the genotype 

that dictates tumor behavior. It is therefore reasonable that the compilation of genetic changes is a better 
indicator of clinical behavior than a single gene. In this study we have tried to explore diagnostic and predictive 
potencial of circulating tumor DNA as a liquid biopsy in cancer. For the analysis we have used a very sensitive 
next-generation sequencing as a method. We have obtained 3 significant alternations in genes TP53 (R72P), 
EGFR (Q787Q) a ATM (IVS34+60G > A). Which have prooved our effort to find the same mutual genetic 
alternations in tumor and plasma. 
 

Keywords: circulating tumor DNA; liquid biopsy; tumor; plasma  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nádorové ochorenia sú charakteristické vysokou úrovňou genetickej heterogenity, 

pričom táto nie je definovaná len prítomnosťou rôznych genetických zmien v rôznych 

nádoroch rôznych jedincov ale aj v rôznych nádoroch u rovnakého jedinca či dokonca v rámci 

rôznych klonov buniek v jednom nádore. Posledne spomenutá vnútrotumorová heterogenita 

značí koexistenciu rôznych subpopulácií nádorových buniek, ktoré sú v rámci ich genetického 

profilu odlišné od primárneho nádoru, resp. medzi primárnym nádorom a jeho metastázami. 

Táto rôznorodosť môže byť výsledkom náhodných genetických a epigenetických zmien štúdie 

analyzujúce vzorky pacientov s rakovinou prsníka s využitím masívneho paralelného 

sekvenovania ukázali, že priestorová a časová heterogenita sú bežným javom a teda 

štandardne v klinickej praxi využívané biopsie tkaniva zachytávajúce len malý úsek nádoru 

nemusia byť reprezentatívne a charakterizovať genetické, epigenetické a fenotypové zmeny 

nájdené v nádore ako v celku [1]. Okrem toho, že invazívna podstata biopsie predstavuje 

zdravotné riziko pre pacienta je tu aj problém s tým, že niektoré typy nádorov sú na zisk 

bioptického materiálu veľmi náročné alebo neposkytujú dostatok vhodného biologického 

materiálu pre potrebné analýzy. Týka sa to napríklad nemalobunkového nádoru pľúc kde 31% 

prípadov nemá dostupné vhodné vzorky nádorového tkaniva [2]. 
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Ako alternatíva k invazívnym biopsiám nádorového tkaniva sa v súčasnosti využívajú 

neinvazívne metódy analýzy nádorových buniek reprezentované analýzou cirkulujúcich 

nádorových buniek (CTC) a cirkulujúcich nádorových nukleových kyselín (ctNA). 

Cirkulujúce nádorové bunky (CTC) sú bunky, ktoré sa zapájajú do metastatickej 

kaskády nádorového šírenia. Predpokladá sa, že z 1 gramu nádorového tkaniva sa dokážu 

uvoľniť zhruba 3 milióny nádorových buniek do krvného riečiska v priebehu 24h. 

Samozrejme v krvi na nich pôsobia fyzikálne sily, imunitný systém a tiež dochádza 

k apoptóze v dôsledku straty kontaktu s inými bunkami, to všetko má na CTC veľmi 

nepriaznivý vplyv. 99% buniek uhynie biologickým polčasom za 1-2,5 h. Tak v obehu zostane 

1% cirkulujúcich buniek z čoho len 0,01% dokáže tvoriť metastázy. Predpokladá sa, že 

nádorové bunky, ktoré sa dostávajú do krvi pasívne, majú zrejme menši biologický význam, 

rýchlejšie podliehajú apoptóze a nie sú schopné dokončiť metastatickú dráhu. Naproti tomu 

bunky, schopné aktívne vycestovať, predstavujú bunky s vlastnosťami nádorových 

kmeňových buniek a práve tieto bunky zohrávajú kľúčovú úlohu pri vzniku metastáz. 

Analýzou CTC však podobne ako pri biopsii nádorového tkaniva nemusí byť možné zachytiť 

komplexnosť nádorového ochorenia. Z toho dôvodu sa v súčasnosti do popredia záujmu 

dostáva intenzívne študovaná problematika využitia tekutej biopsie založenej na analýze 

cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA). Táto naberá na dôležitosti pretože umožňuje stanoviť 

genetický profil nádoru resp. nádorov ako celku pričom zachováva kvantitatívny rozmer 

analýzy a teda poskytuje komplexnú informáciu využiteľnú pri sledovaní odpovedi 

nádorového tkaniva, resp. jeho časti na nasadenú liečbu resp. o prognóze priebehu ochorenia. 

 Cirkulujúce nádorové DNA obsahujú genetické poškodenia identické s tými v tumore, 

pričom typy genetických alterácií identifikované neinvazívne zahŕňajú ako bodové mutácie 

(EGFR a KRAS), tak aj prestavby (EML4-ALK), amplifikácie (HER2, MET) a dokonca aj 

aneuploidie (gény zodpovedné za nesprávne rozdelenie chromozómov – BUB1, BUBR1, 

MAD2). Neinvazívne analýzy krvnej plazmy získanej pacientov podľa publikovaných 

výsledkov umožňujú vysvetliť molekulárnu heterogenitu, pretože ctDNA fragmenty 

v cirkulácii reprezentujú DNA všetkých nádorov v pacientovom tele a navyše umožňujú 

jednoduché sledovanie genetických zmien v čase [3].  

Cieľom práce je identifikácia genetických zmien, ktoré mohli hrať dôležitú úlohu pri 

vzniku a rozvoji BRCA u pacientov s týmto onkologickým ochorením v nádorovom tkanive. 

Zároveň v nadväznosti na možnosť analýzy plazmy získanej od týchto pacientov pred 

chirurgickým odstránením nádorového tkaniva bolo cieľom aj overenie potenciálu použitia 

neinvazívnej tekutej biopsie na analýzu ctDNA pre identifikáciu tumor špecifických 

genetických zmien. 
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Materiál a metódy 

Na nájdenie variácii sme použili duálne tumorové tkanivo troch pacientov (fixované 

na parafínových bločkoch) a plazmu získanú z periférnej krvi tých istých pacientov, ešte pred 

biopsiou tkaniva a následne sme vzorky analyzovali sekvenovaním novej generácie. Izoláciu 

DNA z tumoru sme spravili podľa protokolu QIAamp DNA Mini Kit a na izoláciu DNA 

z plazmy bol použitý QIAamp CNA Kit (Qiagen,Hilden, Nemecko). Kvalitu a kvantitu sme 

stanovili fluorometricky. Na genomické sekvenovanie bol použitý TruSeq Amplicon Cancer 

Panel so 48 génmi (viď obr.1.) a systém Miseq. Získané dáta boli spracované nástrojom Base 

Space standard analysis pre aplikácie TruSeq. Výsledné čítania v rozmedzí od 10% do 90% 

boli porovnané medzi duálnymi tumormi navzájom a prislúchajúcou plazmou pacienta. 

Špecifické varianty sme následne jednotlivo charakterizovali opierajúc sa o dostupné 

publikácie. 

 

 
 

Obr. 1. TruSeq Amplicon 
Zoznam génov TruSeq Amplicon rakovinového panelu [4] 

 

Výsledky a diskusia 

Vo všetkých troch vzorkách sme našli somatické mutácie, ktoré mohli byť vo vzťahu 

k indukcii onkogenézy kľúčové. V získaných čítaniach sme identifikovali od 147 po 172 

genetických variantov vo vzorkách nádorových tkanív a od 534 po 920 variantov vo vzorkách 

plazmy. Po filtrovaní zameranom na podiel čítaní v rozmedzí 10-90% zostalo vo vzorkách 

nádorových tkanív 12 až 20 variantov (obr. 2). Konkrétne ide o varianty v génoch TP53 

(R72P), EGFR (Q787Q) a ATM (IVS34+60G > A), ktoré sa nám podarilo dokázať aj 

v plazme a tak potvrdiť možnosť využitia detekcie ctDNA z tekutej biopsie. 

Tumor supresorový gén p53 kóduje fosfoproteín regulujúci proliferáciu normálnych 
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buniek. Väčšina p53 mutácii sa prejaví ako znefunkčnenie proteínu, ktoré sa akumulujú 

v bunkovom jadre. 20 kilobázový p53 gén (tiež známy ako TP53) je lokalizovaný na ľudskom 

chromozóme 17(p13) [5]. 

Rs1042522 (R72P) v exóne 4, segmentu TP53, ktorý kóduje polyprolínovú doménu, 

ktorá je esenciálna pre p53 pre nástup plnej apoptotickej odpovede na stres a ovplyvňuje 

inhibíciu tumorigenézy [6]. 

Bolo dokázané, že pacienti s arginínovou formou majú vyššie riziko vzniku rakoviny 

ako tí s prolínovou formou. p53 s Pro -72 je štrukturálne odlišný od p53 s Arg-72. Arg-72 

migruje na gély oveľa rýchlejšie ako Pro-72. To bolo tiež pozorované u nádorov s Pro-72, 

tieto bunky sa pohybovali oveľa pomalšie a boli menšie ako Arg-72, zároveň Arg-72 forma 

u ľudí predstavuje onkogenetické riziko [7]. 

EGFR gén a jeho downstream dráha reguluje epiteliálno-mezenchymatické tranzície, 

migráciu a tumorovú invazivitu. Jeho nadexpresia u nádoroch prsníka je spojená s veľkosťou 

nádoru, zlou diferenciáciou a zlou klinickou prognózou. V géne EGFR sme identifikovali 

c.2361G>A, ide o synonymnú mutáciu Q787Q v exóne 20, teda sa nejedná 

o aminokyselinovú zámenu. Pacienti s touto mutáciou majú dobrú odpoveď na nasadenú 

liečbu liečivom gefitinib [8]. 

ATM gén je tumor supresorový gén, ktorý hrá kritickú úlohu v bunkovom cykle, 

apoptóze a DNA opravách. ATM gén je lokalizovaný na chromozóme 11q22-q23 v rozpätí 

približne 150kb genomickej DNA. V našich vzorkách sme našli variant tohto génu 

IVS34+60G>A (rs664143), ktorý je spojený s rizikom rakoviny prsníka. Funkcia tohto 

jednonukleotidového polymorfizmu stále nie je úplne jasná ale zrejme sa nachádza 

v proteíne, ktorý sa zúčastňuje splicingu, u ktorého vďaka tejto mutácii dochádza k chybe, 

ktorá vedie k zvýšeniu rizika rakoviny [9]. 
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Obr. 2. Počet genetických variantov 
Graf názorne zobrazuje množstvo záznamov po filtrovaní zameranom na podiel čítaní v rozmedzí 10-90% oproti 

celkovému množstvu záznamov. 
 

Záver 

Porovnávali sme vzorky plazmy pacientov získanej pred biopsiou nádorov prsníka a duálnych 

nádorov pacienta. Snažili sme sa identifikovať mutácie, ktoré by sa súčasne zhodovali 

v nádorových tkanivách a plazme. Tie sme následne porovnali s relevantnými publikáciami za 

účelom bližšieho určenia významu ich úlohy v patogenéze rakoviny prsníka. Predbežne 

identifikované mutácie v génoch TP53, EGFR a ATM môžu slúžiť ako biomarkery na 

sledovanie vzniku a progresie ochorenia. Zároveň sme demonštrovali využitie tekutej biopsie 

na identifikáciu tumor špecifických genetických zmien.  
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Abstract 

Construction of the vector for expression of alcohol dehydrogenase with N-terminal glycosylation site in 
Escherichia coli 

Protein glycosylation is widespread throughout all three domains of life. Even though the eucaryotic 
expression systems are considered to be better for production of glycoproteins, since 2002, when N-glycosylation 
pathway was succesfully transfered from Campylobacter jejuni to Escherichia coli, procaryotic glycosylation is a 
new possibility for production of recombinant proteins. One of recombinant proteins, useful and important for 
biotechnology, is alcohol dehydrogenase. This oxidoreductase converts alcohols to aldehydes and represents the 
potentional approach in cosmetic and food industry. In this work, we constructed the expression vector coding 
alcohol dehydrogenase with N-terminal glycosylation site which has future prospects for the immobilization in 
next steps and the use in biotransformation. 
 

Keywords: procaryotic glycosylation; Escherichia coli; alcohol dehydrogenase; biotransformation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jedna z mnohých posttranslačných modifikácií, ktorým proteíny podliehajú, je 

glykozylácia. Napriek dlho pretrvávajúcemu názoru, že N-glykozylácia a O-glykozylácia sú 

striktne viazané na eukaryotické organizmy, je dnes jasne dokázaná aj ich prítomnosť 

v baktériách a archeónoch [1]. Zabezpečuje mechanizmy na kontrolu rozličných bunkových 

procesov, zahŕňajúc signálnu transdukciu, skladanie proteínov, stabilitu, interakciu bunka-

bunka a vírus-bunka, a imunitnú odpoveď hostiteľa [2]. Prokaryotická glykozylácia poskytuje 

väčšiu diverzitu glykánových zložiek a štruktúr ako nachádzame v eukaryotických bunkách. 

Zvýšená pozornosť venovaná glykozylácii v baktériách súvisí s faktom, že práve 

posttranslačné modifikácie sú častejšie nachádzané v patogénnych druhoch [3]. 

Z biotechnologického hľadiska je prokaryotická glykozylácia zaujímavá aj kvôli 

potenciálnemu terapeutickému využitiu, potravinárstvu či kozmetickému priemyslu. Táto 

možnosť sa stala predmetom záujmu viacerých vedeckých laboratórií a tímov od objavu, 

charakterizácie a úspešného prenosu N-viazanej glykozylačnej dráhy z Campylobacter jejuni 
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do Escherichia coli v roku 2002 [4].       

E. coli je v biotechnologickom priemysle voľbou číslo jeden pre produkciu 

rekombinantných proteínov, keďže má dobre preštudovanú genetiku a používajú sa pri nej 

rutinné manipulačné postupy [5]. Navyše nadexpresia proteínov v E. coli ponúka aj nové 

možnosti, ktoré sú známe len posledné desaťročie. Príkladom je vyššie spomínaná 

glykozylácia priemyselne aplikovateľných proteínov. 

Naším konečným cieľom je expresia glykozylovanej alkohol dehydrogenázy (ADH) zo 

Saccharomyces cerevisiae s možnosťou imobilizácie prostredníctvom naviazaných glykánov. 

Jej enzýmová aktivita, ktorá by v ideálnom prípade zostala zachovaná pre biotechnologické 

účely práve vďaka imobilizácii, predstavuje perspektívny prístup k produkcii dôležitých 

komponentov potravinárskeho či kozmetického priemyslu [6]. Jeden z prvých medzistupňov 

k dosiahnutiu konečného cieľa je zároveň cieľom tejto práce, čo obnáša prípravu expresného 

vektora nesúceho gén kódujúci ADH obohatený o N-terminálne sekvencie rozoznávané 

enzýmom PglB katalyzujúcim prenos glykánu na Asn zvyšok proteínu (ADHN-GT).  

   

Materiál a metódy 

Príprava expresného vektora 

Inzert do expresného vektora sme si pripravili dvoj-krokovou PCR reakciou, v ktorej 

bol ako templát použitý gén kódujúci ADH zo S. cerevisiae. Vďaka 2 forward primerom N1 

fwd (CAGAATGCGACCGGCGGCGATCAGAATGCGACCGTGGATATGTCTATCCCA 

GAAACT) a N2 fwd (GGGGCATATGGATCAGAATGCGACCGGCGGCGATCAGAATG 

CGACCGGCGGC) sme získali 3 opakovania sekvencií (D-Q-N-A-T) rozpoznávaných 

oligosacharyltransferázou PglB na 5´-konci génu (N-konci proteínu), reverzný primer C rev 

bol v oboch reakciách rovnaký (CCCCGTCGACCTCGAGTTTAGAAGTGTC). 

Amplifikačnú reakciu sme si overili agarózovou elektroforézou. Inzert a vektor pJexpress401 

[7] boli následne štiepené enzýmami NdeI a XhoI (1 h; 37 °C) a ligované T4 ligázou (10 min; 

pri laboratórnej teplote). Takto vytvorený vektor bol nazvaný pJexpress401ADHN-GT.  

Transformácia E. coli DH5α 

Ligačnú zmes sme preniesli do vopred pripravených chemokompetentných buniek 

E. coli DH5α následne inkubovaných na ľade (5-10 min) a vystavených heat-shocku (42 °C; 

45 s). K zmesi sme pridali 0,5 ml LB média (+1% glukóza) a umiestnili do trepačky (1 h; 

37°C; 550 rpm). Bunky sme vysiali na Petriho misky s LB médiom (+1% glukóza; 50 mg/l 

kanamycín [Kn]) a kultivovali (cez noc; 37 °C). 

516



Miniprepácia plazmidu 

Po izolácií jednotlivých kolónií z transformácie a ich následnej kultivácii na Petriho 

miskách s tuhým LB médiom (+1% glukóza; Kn), sme získali namnožené klony, z ktorých 

sme vyizolovali plazmidovú DNA. Vrstvu buniek 4 rôznych klonov sme odobrali do 

mikroskúmaviek, pridali sme 100 µl GET, 200 µl alkalického SDS, 150 µl neutralizačného 

roztoku a zmes sme centrifugovali (10 min; max rpm). Supernatant sme odobrali do nových 

skúmaviek, pridali sme 1 ml vychladeného etanolu, 50 µl octanu sodného a vzorky sme uložili 

na 30 min na –20 °C. Zmes sme scentrifugovali (30 min; max rpm; 4 °C), etanol sme 

odstránili a k peletám sme pridali 10 µl roztoku TE. Na overenie správnosti transformácie sme 

vyizolovanú plazmidovú DNA z klonov použili ako templát pri analytickej PCR 

a vizualizáciou na 1% agarózovom géli sme dokázali prítomnosť inzertu vo vektore. 

Transformácia E. coli CLM24 

Bunky E. coli CLM24 sme transformovali expresnou kazetou izolovanou z vyššie 

spomínaných klonov DH5α, ktorá niesla sekvenciu ADHN-GT. Postupovali sme rovnako ako 

pri transformácii buniek DH5α. 

Expresia   

Nočnú kultúru sme preočkovali do čerstvej 100 ml LB pôdy s 0,1% glukózou. Bunky 

sa kultivovali pri 28°C a po dosiahnutí OD600 = 0,5 sme indukovali expresiu pomocou IPTG 

(1 mmol/l). Hodnotu OD600 sme pravidelne merali po 1, 2, 4, 6 a 23 hodinách, v závislosti od 

ktorej sme odoberali vzorky buniek. 

Analytické metódy 

SDS PAGE – vzorky bunkových lyzátov sme nanášali na vertikálny polyakrylamidový 

gél, ktorý sme pripravili podľa Laemmliho [8]. 

Dot Blot – Proteíny boli nanesené  priamo na PVDF membránu, ktorá bola blokovaná 

30 min v 5% odtučnenom mlieku v TBST. Cez noc bola membrána inkubovaná s primárnou 

protilátkou: monoklonálna mouse anti-His IgG1-κ. Po premytí membrány v TBST nasledovala 

1 h inkubácia so sekundárnou HRP-značenou protilátkou: polyklonálna goat anti-mouse IgG-

HRP. HRP-katalyzovaná chemoluminiscenčná reakcia bola vyvolaná inkubáciou membrány 

so zmesou H2O2 a luminolu. Signál bol zachytený expozíciou membrány na svetlocitlivý film. 

 

Výsledky a diskusia 

Využitím techník rekombinantnej DNA a analytických metód, ako SDS PAGE a Dot 

Blot, sme získali a overili konštrukt, ktorý je schopný produkcie ADHN-GT. 
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Obr. 1 potvrdzuje prítomnosť plazmidu nesúceho gén pre ADHN-GT vo všetkých 

štyroch klonoch. Týmto plazmidom sme ďalej natransformovali buky E. coli CLM24. Kmeň 

sme si zvolili kvôli overeným vlastnostiam umožňujúcim produkciu glykozylovaných 

proteínov [9]. Posledný krok produkcie predstavovala 24 h expresia v Erlenmayerovej banke 

pri 28 °C, z ktorej odobraté vzorky boli použité na detekciu prítomnosti ADHN-GT 

v celobunkovom lyzáte metódou Dot Blottingu. Analýza expresie ADHN-GT pomocou SDS-

PAGE nebola dokázateľná, nakoľko je glykozylácia možná v súčasnosti len 

v periplazmatickom priestore, čo neumožňuje zisk takých vysokých výťažkov rekobinantných 

proteínov ako je tomu v prípade cytoplazmatickej produkcie.   

 
 

Obr.1. Dôkaz prítomnosti génu pre ADHN-GT na plazmide zo 4 rôznych klonov analytickou PCR – 
Elektroforetická detekcia PCR produktov s použitím primerov N2 fwd a C rev uvedených v kapitole Materiál a 

metódy potvrdila účinnú transformáciu plazmidu do buniek E. coli. Popis dráh: M – marker molekulovej 
hmostnosti, NK - negatívna kontrola, PK - pozitívna kontrola, 1- 4 vybrané klony transformovaných buniek 

DH5α 
 

Podľa Tab.1 a Obr. 2 je zjavné, že ADHN-GT s obsahom histidínovej značky (His-

tagu) je v bunke produkovaná, avšak na základe týchto experimentov zatiaľ nie je možné 

určiť, koľko ADHN-GT je exprimovanej v periplazme resp. v cytoplazme. Prítomnosť sme 

detegovali v prevarenej aj v neprevarenej vzorke celobunkového lyzátu pre vylúčenie 

prípadnej interferencie vysokej teploty pri príprave vzoriek na SDS-PAGE štandardným 

spôsobom podľa Laemmliho [8]. Ako pozitívnu kontrolu špecifickej afinity anti-His 

protilátky sme použili ADH bez glykozylačných značiek len s His-tagom. 

Vzhľadom na možnosť expresie glykozylovaných proteínov len v periplazme bude 

v budúcnosti potrebné optimalizovať tento krok v rámci expresie ADHN-GT (prípadne iných 

modifikácií ADH), ako aj efektívnu a spoľahlivú extrakciu proteínov z periplazmatického 

priestoru. Po zvládnutí týchto krokov budú nasledovať purifikačné prístupy, stanovenie 
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enzýmovej kinetiky a finálny cieľ predstavuje imobilizácia ADH prostredníctvom cukorných 

zvyškov na vhodnú matricu. 
 

 
Tab. 1. Rozmiestnenie vzoriek na PVDF membráne – Poradie a pozícia vzoriek na membráne. Výsledok je 

vyobrazený na Obr. 2. 
 

0h 
ADHN-GT 
neprevarená 

(1) 

0h 
ADHN-GT 
prevarená 

(3) 

 

23h 
ADHN-GT 
neprevarená 

(2) 

23h 
ADHN-GT 
prevarená 

(4) 

 
Kontrola ADH 

C 

 

 

 
 

Obr. 2. Detekcia ADHN-GT v celobunkovom lyzáte po 24h expresii  – na obrázku je vyvolaný film, ktorý 
potvrdzuje prítomnosť glykozykovanej ADHN-GT po 24h expresii (2;4) v kmeni E. coli CLM24. Ako pozitívna 

kontrola bola použitá samotná ADH (C).  
 

Záver 

V našej práci sme vytvorili stabilný expresný systém E. coli nesúci plazmid s génom 

pre ADH proteín s N-terminálnymi glykozylačnými miestami (ADHN-GT). Jeho vznik sme 

dokázali agarózovou elektroforézou a produkcia ADHN-GT bola potrvdená po 24 h expresii 

metódou Dot Blot. Tento experiment predstavuje prvý krok pre splnenie konečného cieľa, 

imobilizácie ADH prostredníctvom glykánových zvyškov a jej využitie pri biotransformácii.  
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Abstract 
Assembly of plasmids for testing alpha glucosidase production  
Candida utilis is an important organism with a significant potential in pharmaceutical and biotechnology 

applications. In the last few years it has been demonstrated that the yeast system Candida utilis represents a 
promising expression host, generating relatively high levels of recombinant proteins. Moreover, yeasts are able to 
do the post-translational processing and secrete heterologous eukaryotic proteins in their native, biological 
function. The aim of this work was to prepare plasmids for studying of alpha glucosidase secretion. 
 

Keywords: yeast secretion system; recombination proteins;α-glucosidase; pGAP promoter 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvasinky sú jednobunkové eukaryotické organizmy využívané na prípravu 

heterológnych proteínov, ktoré nie je možné v dostatočnej kvalite produkovať baktériou 

E. coli z dôvodu potreby glykozylácie a správneho skladania proteínov. Výhodami týchto 

systémov sú vysoký výťažok, stabilná produkcia, nízka cena, vysoká hustota buniek 

a jednoduchá genetická manipulácia. Kvasinkové systémy sú vplyvom prítomnosti 

post-translačných úprav schopné sekrétovať proteíny v natívnej, biologicky funkčnej forme. 

Pri týchto systémoch je sekrécia rekombinantných proteínov do kultivačného média 

vyhľadávanou stratégiou, pretože značne uľahčuje purifikačné kroky a proteíny sú 

glykozylované. Vyvoláva to otázky o počte, funkcií a množstve proteínov, ktoré sú prirodzene 

sekrétované do média. Podobné štúdie, hľadajúce odpovede na dané otázky boli zahájené 

u kvasiniek P. pastoris [1] a K. lactis [2]. Sekrécia proteínov je v kvasinkových systémoch 

riadená sekrečnou signálnou sekvenciou na N-terminálnom konci polypeptidu, ktorá 

zabezpečuje a kontroluje vstup proteínu do sekrečných dráh. Klasický signálny peptid 

obsahuje nabitý N-koniec, centrálne hydrofóbne jadro a C-terminálnu konsenzus sekvenciu, 

ktorú rozpoznávajú a štiepia peptidázy v endoplazmatickom retikule. Pre- a pro- oblasti 

sekrétovaného proteínu predstavujú sekvencie, ktoré sú rozpoznávané a štiepené 

v endoplazmatickom retikule a Golgiho aparáte počas translokácie proteínu a zabezpečujú 

plynulý presun cieľového proteínu z cytoplazmy do GA cez ER. Jednotlivé kroky sekrečných 
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dráh sú komplexnejšie preskúmané hlavne v bunkách S. cerevisiae, ale ucelený prehľad 

súčasného stavu znalostí o sekrécií proteínov v kvasinkách chýba. Medzi kvasinkami existuje 

obrovská genetická a fylogenetická rozmanitosť, či už medzi modelovými alebo 

biotechnologicky produkčnými hostiteľmi [3]. 

Na základe analýzy sekretómu C. utilis sa ukázalo, že táto kvasinka obsahuje vysoko 

účinné prostriedky zabezpečujúce sekréciu proteínov do média. C. utilis je zaraďovaná medzi 

potenciálne hostiteľské organizmy vhodné pre extracelulárnu produkciu heterológnych 

proteínov. Prevažná väčšina zástupcov rodu Candida patrí do tzv. CUG rodiny, ktorej 

charakteristickým znakom je prekladanie CUG kodónu na serín, na rozdiel od univerzálneho 

leucínu [4]. Je to dôvod, prečo u týchto druhov mnohé heterológne markery, prípadne 

reportérove gény fungujú až po modifikácií CUG kodónov v sekvencií. Vďaka analýze 

proteínových a kódujúcich sekvencií sa potvrdilo, že Candida utilis nie je členom CUG 

rodiny a teda využíva štandardný genetický kód. Ďalšou výhodou je, že na rozdiel od K. lactis 

a P. pastoris neobsahuje vo svojom sekretóme žiadne proteázy, ktoré by mohli inhibovať 

produkciu funkčných proteínov. Príkladom úspešnej heterológnej produkcie sa stal modelový 

proteín lipáza CalB z Candida antarctica, ktorý bol sekretovaný do média v aktívnej forme. 

Množstvo sekretovanej lipázy CalB v C. utilis bolo porovnateľné s množstvom CalB 

sekretovanej v P. pastoris, pričom výťažky dosahovali podobné množstvo aj napriek tomu, že 

sekrécia v C. utilis nie je optimalizovaná [5]. 

Cieľom našej práce je príprava plazmidu obsahujúceho α-glukozidázový gén 

a invertazový sekréčny signál. Expresia α-glukozidázy bude regulovaná α-glukozidázovým 

promótorom. Tento konštrukt slúži ako analóg k tzv. detekčnému plazmidu, ktorý bol rovnako 

pripravený v našom laboratóriu. Rozdiel medzi týmito konštruktami je v tom, že detekčný 

plazmid obsahuje α-glukozidázový gén modifikovaný štiepnym miestom pre enterokinázu 

a 6x His-tag. Ďalším cieľom je výmena pGLC promótorovej oblasti α-glukozidázového génu 

za silný konštitutívny promótor GAP, pre následné porovnanie hladiny expresie. Oba 

plazmidy sú potrebné na zistenie, či prítomný sekréčny invertázový signál spôsobuje presun α-

glukozidázy do média. 

 

Materiál a metódy 

Izolácia plazmidovej DNA pomocou kitu  

Na izoláciu plazmidovej DNA sme použili QIAprep Spin Miniprep Kit (QIAGEN) a 

Plasmid Midi Kit (Plasmid Midi Kit (100), QIAGEN) postupujúc podľa priloženého návodu. 
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Tab. 1.Použité kmene, ich genotyp a zdroj 

Tab. 2. Použité primery na Real Time PCR a ich nukleotidové sekvencie 

Primery Nukleotidová sekvencia 5’-3’ 

INV F + SalI CCCCGTCGACATGTCGTTGACAAAAGATGCCTCAGAGGACCAA
GAAGACATCAAGAGTCTCACGATGAACACTAGTTTAGTTGATT 

Časť INV+mal F AAGAGTCTCACGATGAACACTAGTTTAGTTGATTCCAGCATGA
CAATTCCTAAAGAAAGTTGGTGGAAAGATTCAG 

malR+TT+SnaBI GGGGTACGTATCTCAATCAGAAACAAGAACAAGCTTGGCCTC 

Štiepenie, vyrezávanie z gélu, ligácia a transformácia 

Štiepenie plazmidu a vyrezávanie fúznej PCR bolo uskutočnené v 50 μl reakčnej 

zmesi, ktorá bola zložená z 2,5 - 5 μg DNA, 5 μl 10-krát koncentrovaného reakčného pufru 

(BioLabs), 5 - 10 U restrikčnej endonukleázy SalI a NotI (Biolabs) v prípade prípravy 

plazmidu pGAP-mal a restrikčnej endonukleázy SalI HF a SnaBI pri príprave pGLC-mal. 

Reakcia bola doplnená do 50 μl objemu deionizovanou vodou a prebiehala pri teplote 37°C 

1 hodinu pri štiepení plazmidovej DNA a 3 hodiny pri PCR produkte. Poštiepené plazmidy sa 

následne prezrážali pomocou 3M octanu sodného v pomere 1/10 a 5-nasobného objemu 

chladeného etanolu pri -20°C 30 minút. Vzorky boli scentrifugované pri maximálnych 

otáčkach 15 minút. Vysušený sediment sme rozpustili v 10 µl dd H2O a pridali 2 µl nanášacej 

farbičky. Výslednú vzorku sme separovali na 1% agarózovom géli tak, že v jednej dráhe boli 

2 µl vzorky a v druhej zvyšok štiepenia. Dráha s 2 µl vzorky bola po zbehnutí elektroforézy 

odrezaná a vizualizovaná pomocou etídium bromidu. Príslušný vektor a inzert sme vyrezali 

z gélu a následne prostredníctvom Wizard® SV Gel and PCRClean-Up System (Promega) 

prečistili. Získané produkty sme zligovali T4 DNA ligázou (BioLabs) pri 4°C cez noc 

a neskôr prečistili. Ligačnú zmes sme natransformovali do elektrokompetentných buniek 

E. coli XL1 a transformanty selektovali na médiu so zeocínom. Získané klony sme overili 

restrikčnou analýzou. 

Kmeň Genotyp Zdroj 
E. coli XL1 endA1gyrA96(nalR) thi-1recA1relA1lac 

glnV44 F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq 
Δ(lacZ)M15]hsdR17(rK

- mK
+) 

Stratagene 

Cu/∆glcF ∆αglc::loxP [6] 
Cu CCY 39-38-18 wild type Institute of chemistry, SAS Bratislava 

523



Polymerázová reťazová reakcia 

Reakčná zmes obsahovala 1 µl Pfu II HS Fusion DNA polymerázy (Agilent), 5 µl 

10-krát koncentrovaného pufru s obsahom MgCl2 (Agilent), 0,5 µl dNTP (TaKaRa), 1 µl 

primerov - 10 pmol.dm-3 malR+TT+SnaBI a 10 pmol.dm-3 časť INV+mal, 1 µl templátovej 

DNA Cu wt (100 ng) a 0,5 µl ultra pure vody. Amplifikácia prebiehala v Biometra's T-

Personal Thermal Cycler. 

 
Tab. 3. Teplotný cyklus amplifikácie PCR a fúznej PCR 

 
Krok Teplota Čas 

Počiatočná denaturácia 96°C 2,5 min 
 

35 cyklov 
96°C 50 s 
54°C 50 s 
72°C 15 s/kb 

Záverečná 
polymerizácia 

72°C 4 min 

 

Fúzná polymerázová reťazová reakcia 

Pri fúznej PCR sme používali 1 µl Pfu II HS Fusion DNA polymerázu (Agilent), ), 5 

µl 10-krát koncentrovaného pufru s obsahom MgCl2 (Agilent), 0,5 µl dNTP (TaKaRa), 1 µl 

primerov - 10 pmol.dm-3 INV+SalI a 10 pmol.dm-3 malR+TT+SnaBI, 1 µl temptu, tvoreného 

PCR časťou INV+mal a 0,5 µl ultra pure vody. Reakcia prebiehala v Biometra's T-Personal 

Thermal Cycler.  

 

Výsledky a diskusia 

Príprava plazmidu pGAP-mal (Obr. 1B.): Z plazmidu pGAP-lac4 [6] sme restrikčnými 

endonukleázami NotI a SalI (BioLabs) vyštiepili GAP promótor (Obr.1A, dráha 3). 

Z plazmidu pGLC-mal8 sme pomocou rovnakých enzýmov odštiepili α-glukozidázový 

promótor (Obr.1A, dráha 5). Získaný pGAP promótor a pGLC-mal8 vektor bez promótora 

sme vyzrážali, vyrezali z gélu, prečistili a následne zligovali T4 DNA ligázou. Ligačnú zmes 

sme natransformovali do elektrokompetentných buniek E. coli XL1 a transformanty 

selektovali na zeocinových miskách. Získané klony sme podrobili restrikčnej analýze 

enzýmami NotI a PvuII. 

524



A)  B)  

 
Obr. 1 A Príprava plazmidu pGAP-mal, B. plazmid pGAP-mal. 1. dráha ladder,2. dráha pGAP-lac4,3. dráha 

pGAP-lac4/ SalI a NotI,4. dráha pGLC-mal8, 5.dráha pGLC-mal8/SalI a NotI.  
 

Príprava plazmidu pGLC- mal (Obr. 2A.) bez modifikovanej α-glukozidázy: 

Invertázový sekrečný signál spolu s nemodifikovanou α-glukozidázou sme naamplifikovali 

cez PCR reakciu a následnú fúznu PCR. Tento PCR produkt sme neskoršie vyrezali z gélu 

a prečistili (Obr. 2B.). Restrikčnými enzýmami SalI HF a SnaBI sme PCR poštiepili a ligovali 

s vyrezaným a prečisteným vektorom pGLC-mal 8, ktorý bol štiepený rovnakými enzýmami. 

Ligačnú zmes sme potom transformovali do elektrokompetentných buniek E. coli XL1. 

Získané transformanty vyselektujeme na základe zeocínovej rezistencie. 

 

A)  B)  

 
Obr. 2A. Plazmid pGLC-mal, B. PCR produkt invertázaspolu s alfa glukozidázou 
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Záver 

Podarilo sa nám pripraviť pGAP-mal, v ktorom bol indukovateľný promótor pGLC 

nahradený silným konštitutívnym promótorom pGAP. Tento konštrukt rovnako ako pôvodný 

detekčný plazmid pGLC-mal8 obsahuje modifikovanú α-glukozidázu. Plazmid budeme 

neskôr linearizovať v konzervatívnej sekvencii 18S rDNA pomocou SacI endonukleázy 

a transformovať do elektrokompetentných buniek kvasinkového kmeňa Cu/∆glcF.  

Jednotlivé časti plazmidu pGLC-mal s nemodifikovanou α-glukozidázou sme zligovali 

a natransfomorvali do elektrokompetentných buniek E. coli XL1. Najbližším cieľom je 

restrikčná a sekvenčná analýza získaných transformantov. 
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Abstract 
Preparation of Lectin Biosensors for Medical Diagnostics 
Rheumatoid arthritis (RA) is a common inflammatory disease of joints, which can affect all age groups 

but is mainly developed in premenopausal women. It is a multifactorial, genetically based, chronic autoimmune 
disease with several stages. The main biomarker of RA is rheumatoid factor (RF, basically any isotype of human 
immunoglobulins), which can be found in blood samples of affected patients. Changes in glycan structures of 
human immunoglobulins are often related to disease progress. Lectins are glycoproteins that naturally bind 
glycans on cell surface, which means they can be used as a part of a biosensor for glycoprofiling of RA. 
Antibodies were isolated from patient´s blood sera and together with controls analysed using an optical method 
with labelling – fluorescent protein microarray (MA), and electrochemical method without labelling – 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Both provided us with sufficient data that confirmed the glycan 
changes and will lead to a novel impedimetric biosensor in array format for robust, sensitive and cheap analysis. 
 

Keywords: lectin; biosensor; glycan; rheumatoid arthritis; microarray; impedance spectroscopy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Glykozylácia proteínov patrí k najbežnejším a zároveň najdôležitejším proteínovým 

ko- a posttranslačným modifikáciám [1]. Je to enzymatický proces, ktorý produkuje 

glykozidické väzby sacharidov na iné sacharidy, proteíny, alebo lipidy [2]. Zohráva úlohu 

v širokom spektre biologických procesov, patologickom progrese mnohých ochorení 

a glykoproteíny predstavujú hlavnú skupinu súčasných terapeutických cieľov a klinických 

biomarkerov [1]. Je to taktiež štrukturálne najviac komplikovaná a diverzifikovaná 

modifikácia; každý glykoproteín môže obsahovať viacero miest glykozylácie a každé miesto 

môže byť modifikované rôznymi glykánmi – glykozidicky spojenými monosacharidmi [1].  

Glykány sú zahrnuté vo fundamentálnych molekulárnych a bunkových procesoch, ako 

sú bunková signalizácia a komunikácia, adhézia, interakcie s bunkovou matrix, správne 

skladanie proteínov a zúčastňujú sa mnohých úloh v imunitnom systéme [2].  

 Glykány môžu byť kovalentne naviazané pomocou glykozyltransferáz na amidový 

dusík asparagínového zvyšku, v tomto prípade sa jedná o N-glykozyláciu, alebo na 

hydroxylový kyslík zväčša serínových, alebo treonínových zvyškov – O-glykozylácia[3].  

 Zmena glykozylačného profilu proteínov môže zohrávať dramatický efekt v mnohých 

patologických procesoch, ako sú rakovina, chronický zápal, reumatoidná artritída, či invázia 
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HIV/chrípkovými vírusmi [4]. Glykány sa na povrchu proteínov menia pod vplyvom mutácií 

glykozyltransferáz spôsobených patologickým agensom, čím sa stávajú biomarkermi mnohých 

ochorení. Lepšie pochopenie glykánmi  sprostredkovanej patogenézy teda môže pomôcť 

vyvinúť efektívnejšie nástroje pre liečenie ochorení a v mnohých prípadoch výrazne zlepšuje 

diagnostiku [4].  

 Lektíny sú proteíny, ktoré rozoznávajú a vychytávajú voľné, alebo viazané 

oligosacharidy v prostredí, spôsobujú ich aglutináciu a precipitáciu [4]. Predstavujú 

heterogénnu skupinu väčšinou oligomérnych proteínov, ktoré sa vyskytujú vo všetkých živých 

organizmoch a sú prirodzenými „dekódermi“ tzv. glykokódu [4]. Z dôvodu ich prirodzenej 

afinity k rôznym sacharidom sú vhodnými pre použitie v biosenzoroch i v glykomických 

štúdiách [6].  

Biosenzor je analytické zariadenie pozostávajúce z biologickej zložky a fyzikálneho 

prevodníka, ktorý premieňa biologický signál na merateľný fyzikálny signál [5]. V tomto 

prípade sa jedná o afinitné biosenzory, pretože sú založené na prirodzenej afinite medzi 

sacharidom a lektínom. V našej práci využívame predovšetkým elektrochemické prevodníky 

založené na meraní impedancie, pretože sú vysoko citlivé a poskytujú spoľahlivé výsledky 

[5]. 

 Cieľom našej práce bola analýza protilátok IgG z náhodne vybraných krvných vzoriek 

pacientov s rôznymi stupňami ochorenia reumatoidnej artritídy a zdravých ľudí a ich 

glykoprofilácia pomocou dvoch metód – proteínovej microarray a elektrickej impedančnej 

spektroskopie (EIS). Obidve metódy boli založené na lektínovom biorozpoznávaní, ktoré 

malo dokázať zmenu glykozylačného profilu protilátok IgG pri reumatoidnej artritíde 

a pomôcť nám rozlíšiť zdravých jedincov od pacientov trpiacich RA.  

 

Materiál a metódy  

Krvné vzorky  

Krvné vzorky boli získané od pacientov s rôznymi stupňami reumatoidnej artritídy 

a zdravých jedincov. Zo 100 vzoriek sér bolo náhodne vybraných 6 vzoriek. Vzorky poskytol 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV. Štúdia bola schválená Etickou komisiou 

Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. 
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Izolácia protilátok IgG 

 Izolácia IgG protilátok z krvných sér bola uskutočnená pomocou komerčného 

MelonGelTM deplečného kitu (Thermo Scientific, U.S.). 

Použité lektíny  

Pre analýzu boli použité lektíny AAL (α-L-Fuc), ConA (α-D-Man, α-D-Glc), MAA-I 

(Gal`4GlcNAc), MAA-II (Neu5Ac 3Gal`4GalNAc), RCA-I (β-D-Gal), SNA-I (Neu5Ac α (2-

6)Gal). Biotinylované lektíny boli zakúpené z firmy Vector Laboratories (U.S.), voľný RCA-I 

lektín bol zakúpený z firmy Sigma-Aldrich (U.S.) .  

Proteínová microarray 

 Izolované protilátky spolu s glykoproteínmi fetuínom, asialofetuínom, štandardom 

ľudského IgG a neglykozylovaného ľudského sérového albumínu (Sigma-Aldrich, U.S.), ktoré 

slúžili ako kontroly, boli nanesené pomocou spottovacieho prístroja SpotBot3Microarray 

Protein edition (Arrayit, U.S.) na epoxidové sklíčko. Z každej vzorky boli nariedené tri 

koncentrácie, a to 1 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,01 mg/ml. Po príprave povrchu so vzorkami, každej 

v troch koncentráciách a v šiestich opakovaniach, boli na povrch sklíčka aplikované 

biotinylované lektíny s koncentráciou 5 µg/ml. Po následnej inkubácii s CF555-

streptavidínom (1 µg/ml) sa pomocou skenera InnoScan710 (Innopsys, Francúzsko) odčítala 

hodnota fluorescencie pri 532 nm. Intenzita jednotlivých spotov sa vyhodnotila pomocou 

software-u Mapix 5.5.0.  

Elektrochemická impedančná spektroskopia 

 Meranie vzoriek bolo uskutočnené na zlatých elektródach s priemerom d = 1,6 mm 

(BASi, U.S.), na ktorých povrchu bola vytvorená SAM vrstva tiolov (derivátu karboxy- 

a sulfobetaínu; z ich 5 mM vodných roztokov inkubáciou pri lab. teplote cez noc). Samotné 

tioly sa dizajnovali špeciálne pre naše účely (silné odolávanie nešpecifickým interakciám na 

povrchu) a syntetizovali sa v spolupráci s Univerzitou v Doha, Katar. Impedančné merania 

vyžadovali trojelektródový systém (Au pracovná elektróda, Pt pomocná elektróda 

a argentochloridová referenčná elektróda) spolu s elektrochemickým mediátorom (5 mM 

roztok ferikyanidu a ferokyanidu v 0,1 M KCl). Ako signál slúžil parameter zmeny odporu 

voči prenosu náboja (ΔRCT), získaný pomocou laboratórneho potenciostatu/galvanostatu 

MetrOhm Autolab PGSTAT 128N (EcoChemie, Holandsko) s impedančným modulom 

a software-om NOVA 1.10. 
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Výsledky a diskusia 

Proteínové microarray 

 Metóda proteínovej microarray so značenými lektínmi nám poskytla veľké množstvo 

dát, ktoré po spracovaní potvrdili náš predpoklad. Do úvahy sme pri finálnom spracovaní dát 

brali iba koncentráciu vzoriek 0,1 mg/ml, pretože poskytovala údaje s najnižšou variabilitou. 

Protilátky IgG sú glykozylované N-glykánmi na ťažkom reťazci v Fc fragmente. Vo 

fyziologickom stave by sa mala na povrchu vyskytovať kyselina sialová, čo dokazuje aj nami 

preukázaná silnejšia väzba lektínu SNA-I na štandardný IgG, ktorý slúžil ako jedna z kontrol 

(Obr. 1). Pri kontrole asialofetuínu môžeme pozorovať silnejšiu väzbu lektínu RCA-I, ktorý je 

špecifický pre galaktózu, ktorá sa vyskytuje na povrchu tohto glykoproteínu (Obr. 1).  

 

 
 

Obr. 1. Väzba použitých lektínov na štandardy glykoproteínov pomocou MA 

 

 Náhodné vybrané vzorky pacientov, ako aj zdravých ľudí sú označené číslami 3, 13, 

22, 24, 34, 48. Po vyhodnotení výsledkov sme dedukovali, ktoré vzorky by mohli 

predstavovať pacientov a ktoré ľudí bez ochorenia. Najlepšie výsledky poskytuje väzba 

lektínu RCA-I ku glykánom na povrchu protilátok chorých ľudí s rôznymi stupňami 

reumatoidnej artritídy, pri ktorej sa kyselina sialová stráca a odhaľuje sa nižšie prítomná 

galaktóza. Môžeme tiež sledovať slabšiu väzbu lektínu SNA-I k chorým vzorkám. Svoje 

predpoklady sme overili kontrolou záznamov o vzorkách; 3, 13, 22 a 24 predstavovali 

pacientov s rôznymi stupňami ochorenia, vzorky 34 a 48 zdravých jedincov (Obr. 2). 
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Obr. 2. Výsledky proteínovej microarray s náhodne vybranými vzorkami 

 

Impedančná spektroskopia 

 Vďaka microarray sme si z množstva lektínov vybrali iba RCA-I, ktorý preukazoval 

najlepšie reprodukovateľné výsledky a pokus sme zopakovali pomocou elektrochemickej 

impedančnej spektroskopie, citlivejšej metódy bez potreby značenia. Navyše, práve odhalenie 

galaktózy na N-glykánoch a jej prípadná strata a vznik tzv. G0 a G1 IgG naznačuje význam 

RCA-I lektínu pre tieto typy vzoriek. Výsledky boli tento krát signifikantnejšie ako v prípade 

microarray metódy, preukázali povrchovú väzbu lektínu na vzorky s obsahom galaktózy; 

pacienti (označení na grafe červenou farbou) a spomedzi kontrol fetuín a asialofetuín (Obr. 3). 

Vzorka „K“ predstavujúca štandardnú „zdravú“ protilátku, rovnako ako aj neglykozylovaný 

ľudský albumín a vzorky bez ochorenia (označené zelenou farbou) vykazovali nízku afinitu 

k biosenzoru v dôsledku prítomnosti kys. sialovej na galaktóze (Obr. 3). 

 

 

 
Obr. 3. Nárast RCT (%Ω) v EIS pri povrchovej väzbe RCA-I so vzorkami 
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Záver 

 Pomocou afinitných biosenzorov sa nám podarilo preukázať, že skutočne dochádza k 

zmene glykozylácie protilátok IgG pri reumatoidnej artritíde. Využitie lektínov pre 

glykoprofiláciu biomarkerov širokého spektra civilizačných ochorení má  teda veľký  

medicínsky potenciál. Z dvoch metód sa nám ako citlivejšia a presnejšia javila 

elektrochemická impedančná spektroskopia, pri ktorej sme mali malú spotrebu vzorky a celý 

proces získania dát trval iba pár minút. Zároveň sa podarilo s využitím citlivej povrchovej 

chémie výrazne potlačiť nešpecifické interakcie na povrchu, čo predstavuje obrovskú 

limitáciu vo využití EIS v praxi. Naším ďalším cieľom bolo tiež preniesť celý proces 

z komerčných elektród do array formátu (v spolupráci s firmou BVT Technologies a.s., ČR), 

čo nám umožnilo detekovať viac vzoriek naraz a výrazne zefektívnilo celý proces diagnostiky, 

so spotrebou vzorky cca 1-2 µl, časom analýzy 2,5 min a cenou rádovo v desiatkach eur.  
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Abstract 
The Optimalization of Conditions for Mononuclear Leukocytes Isolation and Proliferation Tests 

 Preparation of primary cell lineages allows to study the response of isolated cells to specific substances 
with a potential to affect the immune response.  The advantage of in vitro experiments is the possibility to 
eliminate other systemic influences. Our aim was to establish a primary lineage of mononuclear leukocytes 
(MNCs) and to optimalize conditions for isolation of the cells from spleen and blood of rats (Rattus norvegicus) 
and to determine minimal number of cells needed for immunotests. Gradient centrifugation was used to separate 
MNCs. Further, we compared two types of substances for proliferation tests in order to choose the most suitable 
compound for measuring the proliferation of immune cells isolated from blood and spleen. In the proliferation 
tests we identified optimal exposures of cells to mitogene and the procedure will be further used for investigation 
of mechanism involved in the immune response. 
 

Keywords: mononuclear leukocytes; proliferation test; Rattus norvegicus 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Imunitný systém je komplexný multikomponentálny systém zahŕňajúci bunky 

lymfoidných orgánov a špecializované bunky, ktoré sú lokalizované po celom tele. Vytvorenie 

primárnych línií izoláciou buniek z rôznych tkanív nám umožňuje ďalej analyzovať reakcie 

izolovaných buniek na špecifické látky s potenciálom ovplyvniť imunitnú odpoveď. Výhodou 

in vitro experimentálneho prístupu je možnosť eliminácie systémových vplyvov na skúmanú 

populáciu buniek a štúdium signálnych dráh, ktorými daná látka v bunkách pôsobí. Zároveň sa 

takto umožňuje znížiť počet zvierat použitých v experimentoch pre základný výskum [1]. 

Na separáciu leukocytov od ostatných buniek v tkanive sa využíva centrifugácia na 

základe hustoty gradientu, pomocou ktorej dokážeme získať populáciu mononukleárnych 

leukocytov. Sedimentáciu buniek ovplyvňuje odstredivá sila, preto rôzne vysoké otáčky za 

minútu (RPM) vplývajú na separáciu jednotlivých bunkových populácií [2, 3]. 

Bazálna imunitná odpoveď buniek nie je spoľahlivým ukazovateľom 

imunokompetentnosti organizmu, preto väčšina experimentálnych prístupov zahŕňa aktiváciu 

imunitných buniek nepatogénnymi látkami s  imunostimulačným potenciálom. Väčšinou sa 

využívajú mitogény ako konkanavalín-A (Con-A) a lipopolysacharid (LPS) [4]. V našich 
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experimentoch sme zvolili LPS ako látku, ktorá je schopná vyvolať v izolovaných bunkách 

expresiu pro-zápalových faktorov a zároveň pôsobí na tieto bunky ako mitogén [5].  

Cieľom experimentov bolo vytvoriť primárne línie leukocytov a optimalizovať 

podmienky pre izoláciu imunitných buniek zo sleziny a krvi potkana laboratórneho (Rattus 

norvegicus). Ďalej sme chceli zistiť minimálny počet buniek potrebných pre jednotlivé 

imunotesty s následnou analýzou vrodenej imunitnej reakcie po stimulácii lipopolysacharidom 

a prozápalovými cytokínmi. 

 

Materiál a metódy 

Ako experimentálny model sme využili potkany laboratórne, ktoré boli buď intaktné, 

alebo boli experimentálne ovplyvnené intraperitoneálnym podaním LPS (4 mg/kg; Sigma, 

L4130-100MG) za účelom in vivo stimulácie imunitnej odpovede. Krv bola odobraná počas 

dekapitácie zvierat do heparinizovaných skúmaviek (Heparin, Léčíva Praha, ČR). Pri ďalšom 

postupe bola využívaná buď celá krv, alebo len bunky krvi po odseparovaní krvnej plazmy 

(centrifugácia 1500 RPM, 15 min.). Slezina bola vypreparovaná počas anatomickej pitvy 

zvierat, vložená do sterilnej skúmavky s chladným PBS a následne zhomogenizovaná 

použitím homogenizačných sitiek na tkanivá (Sigma-Aldrich, S4145; S1020). Krv bola 

zriedená rovnakým objemom fyziologického roztoku (PBS).  Pokiaľ boli bunky získané 

homogenizáciou cez hrubšie sitko, boli následne inkubované pri laboratórnej teplote 10 min. 

za účelom sedimentácie hrubších častí suspenzie. Následne boli bunky peletované 

(centrifugácia 1250 RPM, 10 min.) a rozsuspendované v 10 ml PBS. Na gradientovú 

centrifugáciu bol použitý separačný roztok Histopaque (Sigma-Aldrich, 10771) v pomere 1:1 

k bunkovej suspenzii zo sleziny alebo nariedenej krvi. Pri separácii boli využité rôzne otáčky 

v rozmedzí 700 až 2000 RPM. Mononukleárne leukocyty (MNCs) boli odseparované do 

vrchnej fázy a prečistené s PBS. Následne boli rozsuspendované v médiu RPMI-1640 (VWR, 

L0498-500) s 10% FBS alebo plazmou potkana a kultivované na Petriho miskách  24-48h 

(37°C, 5% CO2). Bunky boli ovplyvnené s LPS (1 a 10 µg/ml) a interleukínom-1α (Peprotech, 

200-01A) (IL-1α; 1 ng/ml) počas 24 (prvý MTS test) a 48 hodín (druhý MTS test). Pri izolácii 

adherentných buniek boli kultivačné misky premyté s PBS a adherentné bunky zoškrabané 

škrabkami na bunky. Bunky boli rozsuspendované v 1ml média a počty boli stanovené 

hemocytometrom. Na stanovenie proliferácie buniek bol použitý MTT/MTS test, v ktorom 

bolo k 50-55 µl bunkovej suspenzie pridaných 5 µl MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide) (Sigma-Aldrich, M5655; výsledná koncentrácia 0,5 mg/ml)  
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alebo 15 µl MTS ([3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-

sulfophenyl)-2H-tetrazolium) (Promega, G3582) tetrazóliových solí na jednu jamku 96-

jamkovej platničky. Po 3 až 4 hodinách boli hodnoty zmerané na platničkovom 

spektrofotometri (EL800 Bio-Tek Instruments; 490 nm).  

 

Výsledky a diskusia 

Výťažky izolácie mononukleárnych leukocytov (MNCs) z krvi a sleziny potkanov sú 

zhrnuté v tabuľke 1. Pri testovaní gradientovej centrifugácie sme stanovili ideálny počet 

otáčok na 800 RPM. Pri nižších otáčkach dochádzalo k nedostatočnému oddeleniu MNCs, 

zatiaľ čo vyššie otáčky spôsobili prechod MNCs do spodných fáz, čo znižovalo výťažky 

izolácie. Ako lepšia sa ukázala byť izolácia s využitím hrubého sitka, s využitím 10-min. 

sedimentácie väčších častíc a následného odpipetovania supernatantu. Zriedenie krvi je 

nevyhnutné pre správne oddelenie MNCs. Nahradenie plazmy s PBS pri gradientovej 

centrifugácii viedlo k ďalšiemu nárastu výťažku MNCs, avšak tento výsledok bude treba ešte 

otestovať v ďalších izoláciách. 

 
Tab. 1. Výťažok buniek pri izolácii mononukleárnych leukocytov.  

N – počet zvierat využitých na izoláciu buniek; M – samec; F – samica, LPS – lipopolysacharid; P – plazma 
nahradená s PBS 

 

Vyizolované 
bunky

Počet na 
zviera

Vyizolované 
bunky

Počet na 
ml/zviera

tenké 6,70E+06 2,23E+06 - 10,0 3,40E+06 1,13E+05
hrubé 3,60E+07 1,20E+07 1:1 10,0 8,00E+06 2,67E+05

1 M - 700 hrubé 2,72E+07 2,72E+07 1:1 10,0 9,12E+06 9,12E+05
1 M - 800 hrubé 4,90E+07 4,90E+07 1:1 9,0 9,55E+06 1,06E+06
1 M - 800-1000 hrubé 4,27E+07 4,27E+07 1:1 10,0 6,70E+06 6,70E+05
1 F - 800 hrubé - - P+1:1 9,5 4,50E+07 4,74E+06
1 M - 800 hrubé - - P+1:1 9,0 3,20E+07 3,56E+06
1 F LPS 800 hrubé - - P+1:1 7,5 2,50E+07 3,33E+06

Krv

3 M - 2000

N Pohlavie In vivo 
stimulácia

Histopaque 
otáčky

Sitko Slezina Riedenie 
krvi

Objem 
[ml]

 
 

Počas optimalizácie podmienok sme využili dva spôsoby testovania proliferácie 

buniek. V prvom prípade sme využili na testovanie látku MTT, ktorá zostáva v bunkách, kde 

je možné kolorimetricky ju merať. Kvôli tomu, že sa látka nevyplavuje do média je potrebné 

vyššie množstvo buniek, aby boli hodnoty absorbancie dostačujúce na spoľahlivé zhodnotenie 

experimentu (Tab. 2). V prípade MTS je látka vyplavovaná do média a relevantné hodnoty 

sme namerali pri koncentrácii buniek od 1,6 x 105 v prípade sleziny a  
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6,5 x 104 v prípade krvi. Inkubácia s LPS zvyšovala počty buniek potrebných na získanie 

relevantných výsledkov a to hlavne v prípade splenocytov (Tab. 3). 

 
Tab. 2. Proliferačný test s využitím MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide), 

LPS – lipopolysacharid, A – absorbancia. 
 

Počet 
buniek

Objem 
média Tkanivo

In vitro 
ovplyvnenie

Inkubácia 
s LPS

Konecntr. 
MTT

Dĺžka 
inkubácie

A [nm] 
562/630

2,5E+05 50 μl Slezina Kontrola 48 h 0.5 mg/ml 3 hodiny 0,044
2,5E+05 50 μl Slezina LPS [1 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 3 hodiny 0,043
2,5E+05 50 μl Slezina LPS [10 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 3 hodiny 0,043
1,0E+05 50 μl Krv Kontrola 48 h 0.5 mg/ml 3 hodiny 0,069
1,0E+05 50 μl Krv LPS [1 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 3 hodiny 0,071
1,0E+05 50 μl Krv LPS [10 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 3 hodiny 0,073
2,5E+05 50 μl Slezina Kontrola 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,254
2,5E+05 50 μl Slezina LPS [1 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,278
2,5E+05 50 μl Slezina LPS [10 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,268
1,0E+05 50 μl Krv Kontrola 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,141
1,0E+05 50 μl Krv LPS [1 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,139
1,0E+05 50 μl Krv LPS [10 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,138
1,0E+05 50 μl Krv Kontrola 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,146
1,0E+05 50 μl Krv LPS [1 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,153
1,0E+05 50 μl Krv LPS [10 μg/ml] 48 h 0.5 mg/ml 4 hodiny 0,157  

 

V prípade MTS testov sme testovali aj ideálnu dĺžku inkubácie buniek so stimulačnou 

látkou (LPS) pred samotným pridaním MTS. V prvom MTS teste boli bunky inkubované 48 

hodín s LPS. Po 48 hodinách sme zaznamenali výrazné rozdiely meranej absorbancie 

v závislosti od koncentrácie buniek na platničke, avšak pozorovali sme len nevýrazné rozdiely 

medzi kontrolou a in vivo/in vitro stimulovanými bunkami (Tab. 3a). Absencia rozdielov by 

mohla byť spôsobená hromadením metabolitov ako aj imunoaktívnych látok, ktoré samotné 

môžu inhibične pôsobiť na bunkový rast. Pri druhom MTS teste sme preto zvolili 24-

hodinový časový interval pre-inkubácie s LPS, ktorý poskytoval dostatočne vysoké 

absorbancie na relevantné zhodnotenie in vivo aj in vitro ovplyvnenie buniek s LPS (Tab. 3b).  

V druhom MTS pokuse sa ako veľmi zaujímavý experimentálny prístup ukázalo 

odobratie plazmy zo vzorky krvi ešte pred samotnou gradientovou centrifugáciou. Odobratie 

plazmy nám umožňuje sledovať vplyv pro-zápalových faktorov vylúčených po in vivo 

stimulácii zvierat s LPS, pričom tieto účinky môžeme porovnávať s izolovaným účinkom 

látok podávaných in vitro priamo do inkubovanej primárnej bunkovej kultúry (Tab. 3b). 
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Tab. 3. Proliferačné testy s využitím MTS ([3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-
(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium). a) Prvý MTS test so 48 hodinovou pred-inkubáciou buniek s LPS; b) Druhý 
MTS test s 24-hodinovou pred-inkubáciou buniek s LPS a IL-1α. K – kontrola, LPS – lipopolysacharid, IL-1α – 
interleukín-1α, K1 – kontrola 1, K2 – kontrola 2. Čísla v obdĺžnikoch udávajú hodnoty absorbancie meranej pri 

490 nm v porovnaní s hladinou pozadia v čistom médiu.  
 

a)

Počet buniek Počet buniek

3,2E+05 0,292 0,307 0,309 3,7E+04 0,140 0,131 0,134
1,6E+05 0,195 0,208 0,203 1,9E+04 0,145 0,144 0,137
7,9E+04 0,166 0,164 0,157 9,3E+03 0,128 0,131 0,124
3,9E+04 0,165 0,178 0,166 4,6E+03 0,153 0,154 0,148

K LPS 1 LPS 10 K LPS 1 LPS 10

Počet buniek Počet buniek

5,2E+05 0,845 0,790 0,730 5,2E+05 0,823 0,311 0,304
2,6E+05 0,582 0,520 0,500 2,6E+05 0,871 0,781 0,745
1,3E+05 0,342 0,343 0,348 1,3E+05 0,659 0,599 0,553
6,5E+04 0,266 0,263 0,259 6,5E+04 0,458 0,421 0,354

K LPS 1 LPS 10 K LPS 1 LPS 10
Pozadie (médium): 0,155 0,146 0,143

b)

K1 0,243 0,229 0,216 0,261 0,246 0,256 Plazma K1
LPS 0,466 0,462 0,462 0,419 0,423 0,415 Plazma K2
K2 + IL-1α 0,229 0,240 0,243 Plazma LPS

K1 0,215 0,219 0,215 0,243 0,244 0,247 Plazma K1
LPS 0,511 0,516 0,497 0,429 0,475 0,401 Plazma K2
K2 + IL-1α 0,213 0,204 0,227 Plazma LPS

Pozadie (médium): 0,101 0,098 0,102

Krv kontrola in vivo Krv LPS in vivo

1. MTS test (inkubácia 48 hodín)

2. MTS test (inkubácia 24 hodín)

Vlastná plazma Výmena plazmy

Vlastná plazma Výmena plazmy

Krv kontrola in vitro

Krv LPS in vitro  [10µg/ml]

Slezina kontrola in vivo Slezina LPS in vivo

 
 

Záver 

V našich experimentoch sme optimalizovali podmienky na izoláciu mononukleárnych 

leukocytov. Pre adekvátne oddelenie buniek krvi je nevyhnutné jej zriedenie s PBS, pričom 

nahradenie časti plazmy s PBS zvýšilo počet vyizolovaných buniek. Pre hodnotenie 

proliferácie mononukleárnych leukocytov poskytuje lepšie výsledky 4-hodinová inkubácia 
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buniek s látkou MTS, ktorá je priamo vyplavovaná do média bez nutnosti predošlej lýzy 

buniek. Na pre-inkubáciu buniek s LPS je postačujúci časový interval 24-hodín, kedy 

namerané hodnoty odrážajú aj rozdiely spôsobené in vivo a in vitro podania mitogénu LPS. 

Získané metodologické poznatky budú v nasledujúcich experimentoch využité na analýzu 

akútnej fázy imunitnej odpovede po in vivo a in vitro stimulácii lipopolysacharidom 

v kombinácii s in vitro podaním látok schopných modulovať imunitnú odpoveď 

vyizolovaných buniek. 
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Abstract 
Enterokinase is one of the most frequently used enzymes for removal of affinity tags from target 

recombinant proteins. In this study several fermentation strategies were assayed for production of the human 
enterokinase in Pichia pastoris under constitutive GAP promoter. Two of them with controlled specific growth 
rate during whole cultivation showed very low enterokinase activity, under 1 U/ ml, of the fermentation medium. 
On the contrary, the combined fermentation with maximum specific growth rate at the initial phase of the 
fermentation and stationary-like phase during the rest of the fermentation showed significant accumulation of the 
enterokinase in the medium, which counted up-to 1400 U.ml-1. Lower cultivation temperature had negative 
impact on enzyme accumulation during this fermentation strategy. Downstream processes were focused on buffer 
environment optimization directly after cultivation, as at this time the most amount of the activity is eliminated by 
endogenous proteases.  
 

Keywords: enterokinase; Pichia pastoris; specific growth rate;  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Enzymatické štiepenie špecifickou endopeptidázou poskytuje najefektívnejší spôsob 

odstránenia afinitnej značky a nosných proteínov z cieľových rekombinantných proteínov [1]. 

Enterokináza (EC 3.4.21.9), je transmembránová serínová proteáza, ktorá reguluje štiepiacu 

kaskádu pankreatických enzýmov v dvanástniku u chordát a je jedným z najčastejšie používaných 

enzýmov pre tieto účely. Ako fyziologický aktivátor rozpoznáva sekvenciu DDDDK ↓ X 

trypsinogénu s vysokou špecificitou a premieňa ho na aktívnu formu trypsín odstránením N-

terminálej peptidovej sekvencie nasledujúcej za (Asp)4-Lys, bez akýchkoľvek ďalších 

nežiadúcich aminokyselín [2]. Katalytická podjednotka poskytuje vyššiu účinnosť čistého 

odštiepenia za rozpoznávacou sekvenciou samotného cieľového proteínu od fúzneho partnera 

oproti natívnemu enzýmu [3]. Rovnako si zachováva svoju aktivitu po heterologickej expresii a 

purifikácii v Escherichia coli a Pichia pastoris.  

  Hoci sa pôsobením mikroorganizmov vyrábajú rôzne zlúčeniny, všetky 

biotechnologické výrobné procesy majú určité spoločné črty. Keďže množstvo vyrábaného 

produktu je priamo úmerné množstvu potrebných enzýmov, a tým aj množstvu buniek 

príslušného mikroorganizmu, je hlavnou úlohou produkcie zabezpečiť mikroorganizmu 

optimálne podmienky pre život. Na svoj rast, rozmnožovanie a produkciu rekombinantného 

proteínu, potrebuje mikroorganizmus správnu výživu a optimálne životné podmienky. Pretože 
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každý jeden organizmus sa v týchto podmienkach líši, je nutné nájsť a stanoviť vhodnú 

strategiu na jeho produkciu. Metylotrofná kvasinka P. pastoris sa v poslednej dobe stala jednou 

z najpopulárnejších a univerzálnych hostiteľských systémov pre úspešnú expresiu mnohých 

rekombinantných proteínov, hlavne vďaka kombinácii rýchleho rastu vo finančne dostupnom 

médiu vo veľmi vysokej bunkovej hustote a schopnosti produkovať proteíny do extracelulárneho 

kultivačného média. Okrem toho je P. pastoris schopná vykonávať posttranslačné modifikácie na 

produkciu štruktúrne a funkčne správne poskladaných rekombinantných eukaryotických 

proteínov [4]. 

Podadrilo sa identifikovať a charakterizovať rôzne silné indukovateľné a konštitutívne 

promótory P. pastoris ako skvelé nástroje na produkciu rekombinantných proteínov. V 

posledných rokoch konštitutívny promótor glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázového génu, 

PGAP, sa dostal do popredia ako alternatívny promótor pre konštitutívnu expresiu 

rekombinantných proteínov, najmä vďaka tomu, že neinhibuje rast a nie je toxický pre bunky [5]. 

Konštitutívna expresia zjednodušuje celkovú manipuláciu procesu (nie je potreba prísneho 

riadenia procesov), výťažok rekombinantného proteínu je úmerný bunkovej hmote a vyhýba sa 

problémom potenciálne nebezpečného induktora, metanolu. Metanol neobsahujúci („methanol 

free“) expresný systém, ktorý vytesňuje metanol pomocou zelených zdrojov uhlíka (glukóza 

alebo glycerol) v procese fermentácie, znižuje lýzu buniek a následne aj samotnú proteolýzu 

sekretovaného proteínu [6]. Väčšie množstvo generovaného tepla a zvýšené požiadavky na kyslík 

patria medzi ďalšie problémy využitia metanolu v porovnaní s použitím spomínaného glycerolu 

alebo glukózy. Niektoré porovnávacie štúdie uvádzajú, že heterologická expresia proteínov pod 

kontrolou PGAP promótora je účinnejšia ako PAOX1, [7], a najmä pre rhEKL a to až 5,6-

násobne vyššia produktivita rhEKL v porovnaní s PAOX1. 

 

Materiál a metódy 

Na heterologickú expresiu sme použili kmeň Pichia pastoris Y11430 pGAPZαC hEKL 

pod kontrolou P. pastoris konštitutívneho GAP promótora. Inokulum buniek P. pastoris sme 

si pripravili naočkovaním 100 ml inokulačného média so zeocínom v 1 l Erlenmayerovej 

banke z jednej kolónie z agarovej misky alebo glycerolovej konzervy skladovanej pri -80 °C. 

Bunky sme nechali kultivovať na rotačnej trepačke na 29 °C, pri 150 rpm po dobu 16-24 h., 

kým bunky nedosiahli exponenciálnu fázu rastu. 

Fed-batch kultiváciu sme uskutočnili v 2 l Sartorius Biostat B + Bioreaktor (Braun Biotech, 

Germany), pričom sme pracovali s počiatočným objemom 1 l. Podmienky kultivácie sme 

nastavili nasledovne: teplota 29 °C (v jednom prípade 25 °C); pH 6 titrované automaticky 
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použitím 3,6 % (v/v) HCl a 30 % (v/v) amoniaku; pO2 sme udržiavali na 60 % manuálnou 

reguláciou prietoku vzduchu 1-4 l.min-1 a automatickou regulácia otáčok od 200-2000 rpm; 1 

% (v/v) odpeňovacie činidlo Antifoam A (Sigma) bolo pridávané automaticky. 

Štandardná fermentačná stratégia pozostávala z dvoch fáz. V prvej, batch fáze, sme batch 

médium naočkovali pomocou inokula. Táto fáza trvala dovtedy, kým nedošlo k úplnému 

spotrebovaniu zdroja uhlíka. Hneď potom sme začali druhú, fed-batch fázu. Počas nej sme 

začali prikrmovať kultúru prikrmovacím médiom použitím pumpy s počiatočným dávkovaním 

0,1-0,15 ml.min-1. Rýchlosť prikrmovania sme postupne zvyšovali tak, aby sme bunky udržali 

v exponenciálnej fáze rastu pri určitej špecifickej rýchlosti rastu (μ). 

V druhom prípade sme uskutočnili zmeny v štandardnej fermentačnej stratégii. Po naočkovaní 

batch média (bez zdroja uhlíka vo forme glukózy) pomocou inokula, sme hneď pristúpili k 

fed-batch fáze a začali s prikrmovaním buniek pomocou prikrmovacieho média s počiatočným 

dávkovaním 0,1 ml.min-1. V prvých štádiách sme rýchlosť prikrmovania postupne zvyšovali 

tak, aby sme bunky udržali v exponenciálnej fáze rastu a neboli vystavené hladovaniu. Po 

dosiahnutí maximálnych otáčok 2000 rpm pri maximálnom prietoku vzduchu 4 l.min-1 (limity 

prístrojového vybavenia), sme museli pristúpiť k postupnému znižovaniu prikrmovania aby 

sme bunky udržiavali vo fáze blízkej stacionárnej fáze rastu až do konca fermentácie. 

 

Výsledky a diskusia 

V prvom prípade sme udržiavali špecifickú rýchlosť rastu v rozmedzí 0,04-0,01 h-1 

počas celého priebehu kultivácie manuálnym zvyšovaním rýchlosti prikrmovania „feeding 

rate“ na základe poklesu rpm a nárastu hodnoty pO2. Nárast aktivity sme pozorovali počas 

celého priebehu kultivácie. Maximálna aktivita hEKL v médiu po 144 h kultivácie dosiahla 

veľmi nízku hodnotu 0,84 U.ml-1, kedy biomasa dosahovala hodnotu 123 g DCW.l-1 (Obr. 1). 

V porovnaní s nasledujúcimi spôsobmi fermentácii, v tomto prípade sme dosiahli priemernú 

aktivita na danú biomasu.  
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Obr. 1. Evolučný profil experimentálnej špecifickej rýchlosti rastu, enzýmovej aktivity a biomasy počas 

kultivácie vo fermentore pri špecifickej rýchlosti rastu (μ) v rozmedzí 0,04-0,01 h-1 počas celého fermentačného 
procesu. Zvislá čiara znázorňuje začiatok fed-batch fázy. 

 
V druhom prípade sme použili fermentačnú stratégiu, aby sme počas fed-batch fázy 

dosiahli podmienky „pseudo-steady-state“ pri špecifickej rýchlosti rastu, kedy je rast 

limitovaný zdrojom uhlíka. Fermentáciu sme zastavili po 31 h, keď sme dosiahli hodnotu 

DCW 108 g.l-1 kultúry. V tomto prípade sme sledovali taktiež evolúciu špecifickej spotreby 

glukózy, ktorá zodpovedala špecifickej rýchlosti rastu, pretože nedošlo k žiadnej akumulácii 

glukózy v médiu. S cieľom zvýšiť mieru expresie sme uskutočnili kultiváciu pri zníženej 

teplote 25 °C, kedy sme dosiahli vyššiu hodnotu DCW 121 g.l-1 kultúry. Je zaujímavé, že 

zníženie teploty viedlo k zvýšeniu špecifickej aktivity rhEKL po 33 hodinovej fermentácii na 

0,867 U.ml-1. Špecifická nárast aktivity sme v priemere zaznamenali až o 25% v porovnaní s 

29 ° C kultiváciou (Obr.2) 

  
Obr. 2. Kultivačné profily stratégií pestovania na oboch teplotách a špecifická rýchlosť rastu 0,15 h-1. 
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V treťom prípade sme použili neštandardnú fed-batch stratégiu, kedy sme vynechali batch 

fázu a rovno pristúpili k fed-batch fáze. Tento spôsob kultivácie sa nám ukázal ako 

najefektívnejší, pretože sme dosiahli najvyššiu mieru produkcie. V oboch prípadoch sme 

dosahovali veľmi podobné výsledky vo všetkých troch opakovaniach. Zaujímavým zistením bolo, 

že prvých 72 h, kedy špecifická rýchlosť rastu dosahovala hodnoty vyššie ako μ=0,01 h-1 sme v 

médiu nezaznamenali žiadnu alebo len veľmi nízku aktivitu (Obr. 3). Avšak keď bunky vstúpili 

do fázy blízkej stacionárnej fáze, pozorovali sme nárast enzýmovej aktivity v médiu. Enzýmová 

aktivita na konci fermentácie po 144 h dosahovala maximálne hodnoty 1400 U.ml-1, čo 

predstavovalo viac ako 1500-krát vyššiu mieru produkcie ako v prvom a druhom prípade (Tab. 

1). 

 
Tab.1. Porovnanie výsledkov jednotlivých fed-batch kultivácii. Enzýmová aktivita aj miera produkcie boli 
prepočítane na základe špecifickej aktivity komerčnej hovädzej enterokinázy EKMax®, ktorá bola použitá ako 

štandard. 
 

 dĺžka kultivácie (h) DCW (g.l-1) 
enzýmová 

aktivita (U.ml-1) 
1. Fed-batch(μ=0,01-0,04 h-1) 142 123 0,84 

2. fed-batch (μ=0,15 h-1)29°C 31 108 0,629 
3. fed batch (μ=0,15 h-1)25°C 33 121,5 0,867 

4. neštandardná fed-batch 144 209,8 1400 
 

 

 
Obr. 3. Analýza expresného profilu v médiu počas fermentácie pomocou 12% SDS-PAGE gélu 1. štandard 
molekulových hmotností proteínov, 2. médium po 24 h kultivácie, 3. médium po 48 h kultivácie, 4. médium po 

72 h kultivácie, 5. médium po 96 h kultivácie, 6 médium po 120 h kultivácie, 7. médium po 144 h kultivácie 
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Záver 

Počas fed-batch fermentácie sme zistili, že špecifická rýchlosť rastu má zásadný vplyv 

na úroveň expresie. Špecifická rýchlosť rastu 0.15 h-1 počas kultivácie mala za následok 

negatívny vplyv na produkciu enterokinázy, nakoľko špecifická aktivita média bola veľmi nízka 

a dosiahla hodnoty pod úrovňou 1 U.ml-1. Ďalšia stratégia, ktorou sme chceli dosiahnuť vyšší 

výťažok rekombinantného proteínu, bolo zníženie špecifickej rýchlosti rastu, výsladky však 

korelovali s predchádzujúcimi experimentmi.  

Práve tretí, neštandardný spôsob fed-batch fermentácie, sa nám ukázal ako 

najefektívnejší. Významné zvýšenie aktivity v médiu sme pozorovali až po páde špecifickej 

rýchlosti rastu takmer na nulu, keď bunky dosiahli stacionárnej fáze podobnú fázu alebo lepšie 

povedané, keď rast buniek bol veľmi pomalý v dôsledku vysokej hustoty buniek, akumulácii 

inhibujúcich metabolitov alebo nedostatku niektorých živín. Enzýmová aktivita na konci tejto 

fermentačnej stratégie bola viac ako 1500-násobne vyššia oproti ostatným stratégiám. 
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Abstract 
Construction of an Expression Vector Required for Overproduction of Replication Protein RepA 
Initiation of plasmid replication requires replication proteins, which are also key elements in this 

process. Replication protein RepA has a molecular weight 32,7 kDa and it initiates R1 plasmid replication by 
binding of approximately 20 molecules to the origin. The exact number of needed molecules is not known, but 
its necessity was proved by in vitro replication in 1984. The goal of our work is to construct an expression vector 
for overproduction of RepA protein. After its purification, RepA protein could be used in studies of plasmids 
with oriR1 and its replication. The exact number of molecules which bind to R1 plasmid origin would by 
measured by Real time PCR method. In this study we constructed pJK100-RepA expression vector and verified 
RepA production by expression in flask. 
 

Keywords: replication protein; RepA protein; overproduction; plasmid replication 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Replikačný proteín RepA s veľkosťou 32,7 kDa je iniciačným faktorom replikácie 

nízkokópiového plazmidu R1 a jeho prítomnosť je v tomto procese nevyhnutná. Gén repA 

kódujúci tento proteín sa nachádza upstream od počiatku replikácie oriR1 dlhého 188 bp. 

Interakcia proteín-nukleová kyselina prebieha špecificky a doposiaľ je známe, že je 

potrebných približne 20 molekúl proteínu na zahájenie replikácie [1-2]. 

Naša výskumná skupina sa zaoberá problematikou regulácie počtu kópií replikónu s 

prvkami odvodenými od nízkokópiového plazmidu R1 [3]. Svoje využitie by mohol nájsť pri 

heterologickej expresii proteínov, pretože nízky počet kópií znamená zároveň menšiu 

metabolickú záťaž pre hostiteľský organizmus. Po indukcii by dochádzalo k zvýšeniu počtu 

kópií a teda zvýšenej expresii požadovaného proteínu [4]. Experimentami in vitro replikácie 

plazmidu R1 bolo v minulosti dokázané, že RepA proteín je kľúčovým elementom v tomto 

procese [5]. Presný počet molekúl proteínu interagujúcich s počiatkom replikácie, ale nie je 

známy. Naším cieľom v tejto práci je skonštruovať plazmid nesúci gén pre RepA proteín a 

overiť jeho expresiu vo vhodnom hostiteľskom kmeni. V budúcnosti sa chceme pokúsiť o 

dostatočnú produkciu tohto proteínu. Po jeho následnej purifikácii, by bolo možné sledovať in 

vitro replikáciu plazmidu s oriR1. Využili by sme metódu Real-time PCR, kde by bol tento 

iniciačný proteín do reakčnej zmesi externe dodávaný. V závislosti od známeho objemu ako 
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aj koncentrácie pridávaného proteínu ako aj plazmidovej DNA sa pokúsime o presnejšie 

stanovenie počtu molekúl RepA proteínu, potrebného na zahájenie iniciácie replikácie 

plazmidu. Tieto poznatky by nám ďalej mohli pomôcť pri štúdiu a hlbšom pochopení 

regulácie replikácie a tým pádom expresie cieľových proteínov. 

 

Materiál a metódy 

Použité hostiteľské kmene, plazmidy a primery 
Tab. 1. Genotypy a zdroje použitých hostiteľských kmeňov E. coli 

 
Hostiteľský kmeň 

E. coli Genotyp Zdroj 

DH5α F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 
(rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1 Invitrogen 

BL21ai F – ompT gal dcm lon hsdSB(rB - mB - ) araB::T7RNAP-tetA Invitrogen 

K-12 RV308ai Su- lacX74 gal::ISII(OP308) araBAD::T7 RNAP strA  [6] 

 
Tab. 2. Genotypy a zdroje použitých plazmidov 

 

Plazmid Genotyp Zdroj 

pJK-100-EK-LL37 pUC ori, bla(ApR), parB+, expresná kazeta PT7-trx-LL37, T7T [6] 

pRepR1mut p15A ori, cat(CmR), repAmut nepublikované 
dáta 

pJK-100-RepA pUC ori, bla(ApR), parB+, expresná kazeta PT7-RepA1-mut, T7T predmet tejto 
práce 

 
Tab. 3. Sekvencie použitých primerov 

 

Názov Sekvencia 

RepNdeIF CATATGACTGATCTTCACCAAACGTATTACCGC  

RepEcoRIR GATTCTCAGGGAGAAGCTGTGGCCAGC  

 

Konštrukcia vektora  

Gén RepA proteínu potrebný pre konštrukciu plazmidu bol amplifikovaný z plazmidu 

pRepR1mut PCR metódou pomocou PCR s PfuUltra II HS Fusion DNA polymerázou 

(Agilent Technologies). Plazmid pJK-100-EK-LL37 bol poštiepený restrikčnými 

endonukleázami, Nde1 (BioLabs) a EcoR1 (BioLabs). Fragmenty boli ligované pomocou T4 

DNA ligázy (Promega). DNA bola analyzovaná elektroforézou v 1 % (w/V) agarózovom géli. 
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Elektroporácia kompetentných buniek 

Vytvoreným plazmidom boli transformované elektrokompetentné bunky za pomoci 

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 ampicilín (100 mg/l). 

 

Expresia v banke 

Kmene buniek E. coli BL21ai a RV308ai boli transformované skonštruovaným 

plazmidom pJK100-RepA a kultivované cez noc v LB médiu s ampicilínom (100 mg/l) a 1 % 

glukózou (w/V). Ráno boli bunky preočkované v pomere 1:100 do TB (Terrific Broth) média 

s 0,05 % glukózou, ale bez antibiotika. Expresia bola indukovaná 0,05 % L-arabinózou (w/V) 

v exponenciálnej fáze rastu. V hodinových intervaloch (0h, 2h, 4h) bola spektrofotometricky 

stanovená optická hustota (OD600), odoberané vzorky obsahovali konštantný počet buniek a 

boli nanesené na 16 % SDS-PAGE. 

 

Výsledky a diskusia 

Konštrukcia vektora pJK100-RepA 

Podarilo sa nám skonštruovať vektor pJK100-RepA. Správnosť ligácie inzertu 

s vektorom bola najskôr overená štiepením restrikčnými endonukleázami NdeI (BioLabs) a 

EcoRV (BioLabs) a následne sekvenovaním. Primermi RepNdeIF a EcoRIR bol z plazmidu 

pRepR1ara-mut amplifikovaný fragmet kódujúci RepA proteín dlhý 867 bp. PCR produkt bol 

štiepený restrikčnými endonukleázami NdeI (BioLabs) a EcoRI (BioLabs). Plazmid pJK100-

EK-LL37 bol tiež poštiepený endonukleázami NdeI (BioLabs) a EcoRI (BioLabs) a 

vyrezaním z 1% (w/V) agarózového gélu sme získali fragment o dĺžke 2557 bp, ktorý bol 

následne ligovaný s PCR produktom podľa protokolu T4 DNA ligázy (BioLabs). 

Produkt ligácie bol transformovaný do buniek E. coli DH5α. Transformanty boli 

selektované na médiu s ampicilínom. 
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Obr. 1. Mapa plazmidu pJK100-RepA 

 

Expresia v banke 

Experimentom sa nám podarilo dokázať, že dochádza k expresii proteínu RepA z 

konštruktu pJK100-RepA. Zámerne sme volili plazmid s počiatkom replikáciu pUC, pretože 

sa radí medzi vysokokópiové s počtom ~500-700 kópií pripadajúcich na bunku a teda nám 

pomohol zabezpečiť dostatočné množstvo naexprimovaného proteínu po indukcii s 0,05 % L-

arabinózou. Expresia proteínu bola zaznamenaná v oboch E. coli kmeňoch BL21ai aj 

RV308ai, avšak vo vyššej miere k nej došlo v prípade kmeňa BL21ai. Vzorky sme separovali 

na 16 % SDS-PAGE (obr. 2.) 
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Obr. 2. SDS-PAGE analýza expresie proteínu RepA A) BL21ai/pJK100-RepA B) RV308ai/ pJK100-RepA  

Dráhy: 1. 0h; 2. 2h; 3. 4h; 4. Novex® Sharp Pre-stained Protein Standard; 5. 0h; 6. 2h; 7. 4h 
 

Záver 

Podarilo sa nám skonštruovať plazmid pJK100-RepA a zároveň pomocou expresie  v 

banke overiť aj to, že prebieha expresia proteínu RepA. V ďalších experimentoch sa 

pokúsime o nadprodukciu proteínu vo fermentore. Jeho následnou purifikáciou sa bude 

študovať in vitro replikácia plazmidu s oriR1 počiatkom replikácie, s ktorým sa zaoberá naša 

výskumná skupina 
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Abstract 
Five shades of grey from the laying hen welfare perspective  
A modern concept of animal welfare is about the balance between positive and negative experiences 

(emotions). The emotions and cognition are closely connected. Emotions may induce changes in cognitive 
processes like decision making, attention and learning and vice versa. The aim of this study was to evaluate the 
effects of housing on cognition in laying hens. Hens (9 housed on deep litter and 9 in enriched cages) were 
trained to discriminate in the operant task the positive and the negative cue (white and 80 % grey circle and in the 
half of animals reverse). Next hens were exposed in addition to the trained cues also to the 3 ambivalent cues 
(shades of grey between the positive and negative) in the cognitive bias test. All animals learned to discriminate 
between the positive and negative cue in 5 training sessions. Although there was some tendency to peck more at 
medium and near negative stimulus by deep litter housed hens in the judgement bias test, possibly suggesting 
their larger “optimism”, there was no significant effect of housing on proportion of responses to ambivalent cues. 

 
Keywords: welfare; emotion; cognitive bias; laying hens; environment 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Podobne ako u ľudí aj u zvierat bol dokázaný vplyv prostredia na afektívne stavy, 

pričom subjektívne prežívanie jedincov ovplyvňuje proces spracovávania informácií a tvorbu 

úsudku. Napríklad potkany chované v suboptimálnom prostredí navodzujúcom stav miernej 

depresie menej často interpretovali nejednoznačné podnety ako signál možnej odmeny ako 

potkany v štandardných životných podmienkach [1]. Podobne škorce v štandardných 

podmienkach v porovnaní so škorcami v obohatenom prostredí vykazovali správanie 

naznačujúce negatívne emocionálne vyladenie [2]. 

V predošlých pokusoch bol vplyv prostredia prevažne krátkodobý, maximálne pár 

týždňov [3, 4]. Avšak v poľnohospodárskej produkcii nosnice trávia v jednom prostredí 

väčšinu života. Preto cieľom predkladanej práce bolo sledovať či dlhodobý pobyt sliepok 

(niekoľko mesiacov) v dvoch rôznych chovných technológiách (obohatená klietka vs. výbeh 

s hlbokou podstielkou) vyvolá zmeny v afektívnych stavoch a následne v tvorbe úsudku. 

 

Materiál a metódy 

V teste bolo použitých 18 dospelých nosníc plemena Dekalb White. Jedna nosnica 
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nedosiahla stanovené kritérium pre ukončenie tréningovej fázy a bola vyradená z ďalších 

testov. Ako chovné prostredia s rôznou mierou obohatenia boli použité obohatené klietky, 

spĺňajúce požiadavky Nariadenia vlády č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne 

požiadavky na ochranu nosníc (9 nosníc) a  výbeh s hlbokou podstielkou (9 nosníc) ako 

alternatívne chovné zariadenie. Klietky boli vybavené hniezdnym boxom oddeleným od 

ostatného priestoru klietky plastovými závesmi, bidlami vo výške cca 5cm nad podlahou, 

miestom umožňujúcim zobanie a hrabanie, nástrojmi na skracovanie pazúrov, kŕmidlom, 

kvapkovými napájačkami a mierne sa zvažujúcou drôtenou podlahou. Výbehy s hlbokou 

podstielkou boli vybavené kŕmidlom, kvapkovými napájačkami, dvojitým hniezdnym boxom 

zaveseným vo výške 75 cm nad podlahou a dvoma bidlami v rôznych výškach (40 cm a 75 

cm). Podlahu celého výbehu pokrývala 10 cm hlboká vrstva drevených hoblín. V oboch 

prostrediach bol zabezpečený svetelný režim 14L:10D a prístup k vode a krmivu ad libitum. 

Výber podnetov vychádzal z experimentov so škorcami [2] (Obr. 1). Po adaptácii 

nosníc na prostredie Skinnerovho testovacieho boxu a vytvorení asociácie medzi pozitívnym 

podnetom a odmenou boli nosnice podrobené diskriminačnému učeniu. V diskriminačnej 

úlohe (Go/NoGo) boli zvieratá trénované reagovať zobnutím na pozitívny podnet (P) 

odmeňovaný múčnym červom, respektíve vyhýbať sa reakcii na negatívny podnet (N), 

trestanej nepríjemným zvukom (biely šum). Polovica jedincov v oboch chovných prostrediach 

bola trénovaná zobať na biely kruh ako na pozitívny a nereagovať na 80% sivý kruh zatiaľ čo 

pre druhú polovicu to bolo naopak. Týmto dizajnom experimentu sme eliminovali 

potenciálnu preferenciu jednej farby. V rámci jedného testovacieho dňa absolvovali nosnice 

jedno sedenie s náhodným striedaním 30 pozitívnych a 30 negatívnych podnetov. Kritériom 

pre ukončenie tréningu bolo dosiahnuť minimálne 75% zobnutí na P a maximálne 25% 

zobnutí na N počas troch za sebou idúcich sedení a dosiahnutie koeficientu ρ ≥ 0,604, ktorý 

bol vypočítaný programom Biopsychology-Toolbox [5] v prostredí Matlab na základe pomeru 

odpovedí na jednotlivé podnety. 

Po ukončení tréningu v nasledovnom teste kognitívneho skreslenia boli zvieratám na 

dotykovej obrazovke prezentované podnety vo farbe 5 odtieňov sivej. Okrem dvoch 

naučených farebných podnetov aj kruhy v troch nových, nejednoznačných odtieňoch - 20%, 

40% a 60% sivej (blízky pozitívnemu – NP, stredný – M, blízky negatívnemu – NN). Tieto 

neboli ani odmeňované, ani trestané. Celkovo zvieratá absolvovali tri sedenia 

s nejednoznačnými podnetmi, jedno sedenie za deň, v rámci ktorých boli podnety 

prezentované v náhodnom poradí, pričom každý typ podnetu 12-krát. 
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Dáta boli analyzované pomocou procedúry GLIMMIX pre generalizované lineárne 

zmiešané modely v programe SAS. Podiel odpovedí na pozitívny a negatívny podnet 

v diskriminačnom učení sme hodnotili s použitím modelu s fixnými faktormi sedenie, podnet 

a zviera ako náhodný efekt. Výsledky testov s nejednoznačnými podnetmi boli analyzované 

použitím modelu s fixnými faktormi prostredie (klietka, hlboká podstielka), sedenie, podnet 

(P, NP, M, NN, N) a zviera ako náhodný efekt. 

 

 
Obr. 1. Dizajn a časový priebeh pokusu. Kruhy predstavujú farebné odtiene použité v jednotlivých fázach 

testovania. Zobnutie na pozitívny podnet (P) bolo odmeňované múčnym červom a zobnutie na negatívny podnet 
(N) trestané nepríjemným zvukom, bielym šumom. Zobnutie na nejednoznačné podnety (NP – blízky 

pozitívnemu, M - stredný, NN – blízky negatívnemu) nebolo ani odmeňované ani trestané. n - počet zvierat, 
ktorým boli prezentované prislúchajúce podnety 

 

Výsledky a diskusia 

Hoci všetky nosnice dosiahli signifikantné hodnoty ρ, jedného z kritérií úspešnosti 

tréningovej fázy, v piatom sedení (ρ = 0,727 ± 0,006), nie všetky boli schopné udržať si 

adekvátne percento odpovedí na pozitívny podnet počas ďalších sedení (Obr. 2A). Vzhľadom 

na to, že vyrovnanosť diskriminácie v testoch sa líšila medzi jednotlivými zvieratami, bolo 

potrebných 10 tréningových sedení na to, aby kritérium 3 po sebe idúcich sedení so 

signifikantnou diskrimináciou dosiahli všetky zvieratá. Aj napriek tomu, jedno zviera 

nespĺňalo tieto kritériá a z pokusu bolo vyradené. 
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Obr. 2. Diskriminačné učenie (Go/NoGo úloha). Diskriminácia pozitívneho a negatívneho podnetu 
jednotlivými nosnicami počas tréningovej fázy na základe hodnoty koeficientu ρ. Symboly reprezentujú 

jednotlivé zvieratá a červená čiara udáva hranicu signnifikantnosti (ρ = 0,604) (A); Podiel odpovedí v skupine 
zvierat s pozitívnym bielym kruhom a negatívnym 80% sivým kruhom verzus v skupine s pozitívnym 80% sivým 

kruhom a negatívnym bielym kruhom. Hviezdičky udávajú štatistickú významnosť rozdielov (* P˂0,05; ** 
P˂0,01) medzi reakciami na 2 farebné verzie pozitívnych respektíve negatívnych podnetov danom sedení (B). 

Hodnoty vyjadrené ako priemerný podiel odpovedí na jednotlivé podnety ± SEM. Dáta boli analyzované 
procedúrou GLIMMIX pre generalizované lineárne zmiešané modely (SAS). 

 

Pri použití dvoch farieb (odtieňov sivej) ako vizuálnych podnetov v diskriminačnom 

učení predstavuje riziko možné preferovanie jednej farby zvieratami. Preto bol u polovice 

nosníc použitý biely kruh ako P a 80% sivý kruh ako N a u druhej polovice boli priradené 

podnety opačne. Rozdiely v podiele reakcií na podnety medzi týmito skupinami boli 

zaznamenané iba počas prvých troch sedení. Podiel zobnutí u sliepok s pozitívnym bielym 

kruhom bol signifikantne nižší počas druhého (73,33 ± 6,06%, 95,92 ± 1,55%, P ˂ 0,01) 

a tretieho sedenia (78,14 ± 5,15%, 93,70 ± 2,04%, P ˂ 0,01). Naopak v treťom sedení (23,70 

± 8,00%, 7,04 ± 3,07%, P ˂ 0,05) zobali významne viac na N. Následne s ustálením 

diskriminácie vymizli aj rozdiely medzi skupinami (Obr. 2B).   

Podiel reakcií na jednotlivé podnety v teste s nejednoznačnými podnetmi nebol 

ovplyvnený typom chovného prostredia (F1, 196 = 0,08, P = 0,774). Nosnice chované na 

hlbokej podstielke síce zobali častejšie na M a NN, avšak rozdiel medzi skupinami nebol 

preukazný (P = 0,425 respektíve P = 0,578) (Obr. 3A). Tieto výsledky sú v rozpore 

s predošlými prácami, kde jedince z obohateného prostredia mali vyšší podiel odpovedí na 

nejednoznačné podnety [2,6]. Naopak, pozitívny vplyv obohateného prostredia na skreslenie 

úsudku k optimizmu sa nepotvrdil v inom pokuse so sliepkami, kde nielen že rozdiel medzi 

skupinami nebol signifikantný, ale sliepky z obohatených výbehov trávili menej času pri 

miskách umiestnených v ambivalentných pozíciách [7]. Nevýrazný rozdiel v reakciách na 

kruhy ambivalentných odtieňov sivej mohol byť zapríčinený nedostatočnými rozdielmi vo 
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vybavení chovných prostredí v zmysle, že obe chovné technológie poskytovali nosniciam 

podnety, ktoré v podobnej miere ovplyvnili afektívne stavy. V dôsledku toho zvieratá 

nemuseli pociťovať napríklad nepohodu z nemožnosti realizovať potrebné formy správania. 

Ďalšou príčinou prečo sa nepotvrdila naša hypotéza mohla byť neprítomnosť sociálneho stresu 

[8]. Ani v jednej z experimentálnych skupín nedošlo počas testovania k akémukoľvek 

negatívnemu sociálnemu tlaku, ktorý by potenciálne mohol negatívne ovplyvňovať kognitívne 

schopnosti nosníc. Navyše pre nosnice mohlo byť samotné testovanie istou formou 

obohatenia. Možnosť aktívneho trávenia času v Skinnerovom boxe v spojení s príjmom 

vysoko atraktívnej potravy mohla skresliť vnímanie experimentálnych zvierat ako aj ich 

reakcie v priebehu testovania [7]. 

 
 

              
 

Obr. 3. Test kognitívneho skreslenia.  Podiel odpovedí na pozitívny (P), negatívny (N) a ambivalentné podnety 
(NP – blízky pozitívnemu, M - stredný, NN – blízky negatívnemu) v teste kognitívneho skreslenia (A); Zmeny 

v podiele odpovedí na jednotlivé typy podnetov počas opakovaných testov kognitívneho skreslenia. Hviezdičky 
udávajú štatistickú významnosť rozdielu (** P˂0,01; *** P˂0,001) medzi prvým a tretím sedením pre daný typ 

podnetu (B). Hodnoty vyjadrené ako priemerný podiel odpovedí na jednotlivé podnety ± SEM. Dáta boli 
analyzované procedúrou GLIMMIX pre generalizované lineárne zmiešané modely (SAS). 

 

V niekoľkých štúdiách používajúcich ambivalentné podnety, ktoré neboli ani 

odmeňované ani trestané, bolo preukázané znižovanie odpovedí na tieto podnety pri 

opakovanom testovaní [9, 10]. Tento fenomén je popisovaný ako dôsledok procesu učenia, v 

ktorom sa zvieratá naučili, že reakcia na nejednoznačné podnety nemá žiaden významný 

dôsledok. Predpokladá sa, že iba počas prvej expozície nejednoznačným podnetom sú tieto 

posúdené na základe aktuálneho emočného stavu, avšak pri opakovanom testovaní je tvorba 

úsudku ovplyvnená aj ich predošlou skúsenosťou [11]. Naše výsledky potvrdzujú, že 

v priebehu opakovaných sedení v troch po sebe idúcich dňoch sa nemenil počet odpovedí na P 
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a N podnet, a podobne na NP podnet. V prípade M a NN podnetov však došlo 

k signifikantnému poklesu zobnutí medzi prvým a tretím sedením (P ˂ 0,01 respektíve P ˂ 

0,001) (Obr. 3B). V dôsledku toho znižovanie citlivosti na nejednoznačné podnety pri 

opakovanom testovaní predstavuje jeden z nedostatkov testu kognitívneho skreslenia, ktorý je 

potrebné eliminovať, respektíve brať do úvahy pri vyhodnocovaní testov 

 

Záver 

Využitie rôznych odtieňov sivej ako vizuálnych podnetov a operačného 

podmieňovania v teste kognitívneho skreslenia sa javí ako vhodné, keďže nosnice boli 

schopné tieto odtiene dobre rozlišovať. Malý rozdiel v reakciách na nejednoznačné podnety 

medzi nosnicami z rôznych chovných technológií naznačuje, že použitým testom 

kognitívneho skreslenia nebolo možné dostatočne detegovať zmeny v afektívnych stavoch 

navodených chovným prostredím, alebo že chovné prostredia sa nelíšili dosť na to, aby 

dokázali vyvolať zmeny v tvorbe úsudku nosníc. Ďalšia optimalizácia tohto typu testov 

napríklad vzhľadom na hodnotu odmeny a trestu, počet opakovaní, zlepšenie matematického 

aparátu na ich vyhodnocovanie, môže prispieť k ich vyššej spoľahlivosti a rozlišovacej 

schopnosti. 
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Abstract 

 The role of phosphorylation of the Swi5 protein in the fission yeast 
 The fission yeast Swi5 protein forms two different protein complexes. Each of these complexes plays an 
important role in functionally distinct processes. The Swi5 forms a protein complex with Swi2, which 
participates in mating-type switching. On the other hand, Swi5 in complex with Sfr1 acts as an important 
recombination mediator involved in homologous recombination. Homologous recombination is a crucial process 
not only for double-strand break repair, but also for proper chromosome segregation during meiosis. In this work 
we studied the role of phosphorylation identified on protein Swi5, namely phosphorylation of serines S72 and 
S84. We used mutants with consistently presented or eliminated phosphorylation sites. We studied the effect of 
these mutations on the function of this mediator protein in DNA repair and meiosis. In addition, we compared 
target protein expression level between wild-type and mutants. Our results indicate only weak effect of 
phosphorylation on chromosome segregation, but we have shown for the first time that Swi5 phosphorylation is 
necessary for its function in DNA repair. 
 
Keywords: Swi5; phosphorylation; DSB repair; chromosome segregation; Schizosaccharomyces pombe 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Meióza je základný bunkový proces umožňujúci pohlavné rozmnožovanie, počas 

ktorého dochádza k tvorbe buniek s redukovaným počtom chromozómov. Poruchy meiózy 

môžu viezť k aneuploidii. Je to stav bunky s abnormálnym počtom homologických 

chromozómov. Aneuploidia môže, ale nemusí byť zlúčiteľná so životom organizmu.  

K poruchám môže dôjsť počas prvého aj druhého meiotického delenia. Všeobecne ich 

nazývame nondisjunkcie. Výsledkom je adícia alebo delécia jedného alebo viacerých 

chromozómov v gaméte [1]. 

 Kľúčovú úlohu v meiotickom delení hrá homologická rekombinácia. Je to proces, 

ktorý prebieha počas prvého meiotického delenia a k jeho základným úlohám patrí fyzický 

kontakt medzi homologickými chromozómami a zabezpečenie ich správneho rozdelenia [2]. 

Homologická rekombinácia je kľúčová aj pre opravu niekoľkých typov lézií a DNA zlomov. 

Ide o interakciu molekúl DNA, ktoré sú úplne alebo takmer úplne homologické. Časť 

informácie, ktorá sa pri vzniku zlomu a následnej oprave stratí, je s vysokou presnosťou 

nahradená sekvenciou z homologickej molekuly DNA [3]. 

 Proces meiotickej rekombinácie je zahájený aktivitou proteínu Spo11, ktorý vytvorí 

dvojvláknový zlom. Endonukleázy následne odstránia tento proteín viazaný na krátkych 
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oligonukleotidoch. Exonukleázy opracujú zlomy DNA tak, aby vznikli 3´ prečnievajúce 

konce. Do týchto oblastí sa hneď po vzniku jednovláknového prečnievania viaže replikačný 

proteín A (RPA) a následne dochádza k väzbe DNA rekombináz pomocou rôznych 

mediátorových proteínov. Hľadá sa homologická oblasť na nepoškodenom chromozóme. 

Následne nastáva syntéza DNA a tvorba Hollidayovho spoja [2, 4]. 

 Výmene vlákien medzi homologickými molekulami pomáhajú proteíny z evolučne 

vysoko konzervovanej RecA rodiny, tiež nazývané rekombinázy. U eukaryot poznáme dve 

hlavné triedy rekombináz: Rad51 a Dmc1 [4]. Je známe, že existujú proteíny, ktoré regulujú 

aktivitu týchto rekombináz. Príliš vysoká či nízka aktivita rekombináz môže viesť k tvorbe a 

šíreniu rakoviny [5-6]. Preto je aktivita rekombináz v bunke vysoko regulovaná a vyžaduje 

viacero prídavných proteínov pre jej optimálnu aktivitu. Takéto regulačné faktory sa nazývajú 

mediátory. Medzi mediátory rekombináz patrí aj proteínový komplex Swi5-Sfr1. Pôsobí 

súčasne ako mediátor aj aktivátor meioticky špecifickej rekombinázy Dcm1 [7]. Okrem toho 

má efekt aj na rekombinázu Rad51, aj keď v oveľa menšej miere. Po tom ako Rad52 umožní 

väzbu Rad51 filamentu na ssDNA, komplex Swi5-Sfr1 stabilizuje a aktivuje filament  

ATP-závislým mechanizmom [8]. 

 Gregáň a kol. našli niekoľko fosforylovaných miest na proteínovom komplexe  

Swi5-Srf1 (nepublikované výsledky). Keďže fosforylácia proteínov patrí medzi hlavné 

regulačné mechanizmy v bunke, cieľom práce bolo zistiť vplyv týchto posttranslačných 

modifikácii proteínu Swi5, konkrétne fosforylácie serínu v pozíciách 72 a 84, na funkciu  

homologickej rekombinácie a segregáciu chromozómov v meióze u modelového organizmu 

Schizosaccharomyces pombe. 

 

Materiál a metódy 

 Kvapkový test citlivosti na metylmetánsulfonát (MMS).  Z predchádzajúcej štúdie 

[9] vieme, že MMS účinne spôsobuje dvojvláknové zlomy, ktoré majú delečné kmene swi5Δ 

výrazný problém opraviť. Testovali sme vplyv fosforylácie proteínu Swi5 v miestach S72  

a S84 na tento typ poškodení. Na misky s YES médiom s pridaným MMS v rôznych 

koncentráciách (0,01 – 0,035 %) sme kvapkali desiatkovo riedené kultúry našich kmeňov. 

Ako kontrolu sme použili štandardný kmeň 11248 a kmeň s deléciou génu swi5 14998. Tri 

nami pripravené kmene – 17812 (obnovenie štandardného fenotypu), 17813 (mutácia 

fosforylovaných serínov za alanín, ktorý nepodlieha fosforylácii) a 17814 (mutácia 

fosforylovaných serínov za kyselinu asparagovú, ktorá svojím negatívnym nábojom 

fosforyláciu imutuje) sme kvapkali na médium obsahujúce MMS. Kultivácia prebiehala 5 dní 
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pri teplote 30 °C. Schopnosť opravy dvojvláknových zlomov sme stanovili na základe rastu 

jednotlivých kmeňov. 

 Sledovanie segregácie chromozómov pomocou fluorescenčnej mikroskopie. 

Rovnaké kmene použité v kvapkovom teste citlivosti sme ďalej testovali. Segregáciu 

chromozómov v meióze sme sledovali pomocou GFP signálu. Sledované kmene nesú vo 

svojom genóme lacI fúzovaný s GFP. Takýto fúzny proteín sa viaže na operátor laktózového 

operónu, ktorý je vložený v blízkosti centroméry druhého chromozómu. To umožňuje túto 

centroméru vizualizovať pod fluorescenčným mikoskopom. Na vizualizáciu jadra sme použili 

Mounting medium with DAPI (Vector Laboratories). 

 Deň pred prípravou preparátov sme kvasinkové kultúry preočkovali do tekutého YES 

média a inkubovali 6 hodín pri teplote 30 °C a otáčkach 200 rpm. Po  následnom 

scentrifugovaní a premytí kultúr v sterilnej dH2O sme bunkové suspenzie vysiali v krátkych 

čiarach na sporulačné médium PMG-N. Inkubácia prebiehala približne 20 hodín pri teplote  

25 °C. Príprava preparátov spočívala v nanesení vysporulovaných buniek na krycie sklíčko 

obsahujúce polylyzín. Na podložné sklíčko sme naniesli Mounting medium with DAPI 

a prikryli krycím sklíčkom. Segregáciu chromozómov sme vyhodnotili na základe počtu GFP 

signálov v jadrách askov. 

 Western blot. Túto metódu sme využili na porovnanie expresie mutovaných génov  

so štandardným génom swi5. Pred samotným Western blotom sme u daných kvasinkových 

kmeňov 17933, 17934 a 17935 (pripravené z kmeňov 17812, 17813 a 17814 pridaním TAP 

značky a skrížením s kmeňom nesúcim termosenzitívnu alelu Pat1 kinázy) synchronizovali 

meiózu podľa protokolu, ktorý publikoval Cipak a kol., 2014 [10]. Extrakcia proteínov teda 

prebehla zo 100 %-ne synchrónnej kultúry. Proteínové extrakty sme po denaturácií 10 min pri 

teplote 95 °C separovali pomocou polyakrylamidovej gélovej elektroforézy v prítomnosti 

dodecylsíranu sodného 1,5 hodiny pri napätí 100 V. Separované proteíny sme následne 

preblotovali z gélu na PVDF membránu (GE Healthcare) premytú v PTB roztoku pri 10 V, 

200 mA, 45 min. Po premytí membrán vo vode sme membrány blokovali pomocou 5%-ného 

blokovacieho roztoku, ktorý obsahoval sušené mlieko. Po premytí membrán v PBS-T roztoku 

sme membrány inkubovali jednu hodinu pri teplote 25 °C s protilátkou proti TAP značke 

riedenú 1:10000 s blokovacím roztokom. Použili sme jednokrokovú detekciu pomocou PAP 

komplexu (Peroxidase Anti-Peroxidase) konjugovaného s HRP (Horse-Radish-Peroxidase), 

reportérovým enzýmom umožňujúcim vizualizáciu. Ako kontrolu nanášky správneho 

množstva vzorky sme použili tubulín. Ten sme značili pomocou primárnej protilátky Mouse 

Anti-α-Tubulin (1:10000) a následne sekundárnou protilátkou Rabbit Anti-Mouse with HRP  
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(1:5000). Na vizualizáciu proteínov na membráne sme použili substrát AmershamECL Prime 

Western Blotting Detection Reagent (GE Healthcare). Obsahuje luminol a peroxidázu a 

funguje na princípe chemiluminiscencie. 

 

Výsledky a diskusia 

 Keďže je Swi5 mediátorom rekombináz a má významnú úlohu v procese 

homologickej rekombinácie, v kvapkovom teste sme ako DNA poškodzujúci agens využili 

metylmetánsulfonát (MMS). Vplyvom MMS vznikajú na DNA dvojvláknové zlomy, ktoré sú 

opravované pomocou homologickej rekombinácie. Výsledky kvapkového testu citlivosti  

(obr. 1) jasne ukazujú vplyv fosforylácie proteínu Swi5 na opravu poškodenej DNA. Kmeň 

17813, v ktorom sme obnovili delečný fenotyp transformáciou štandardného génu swi5, rástol 

porovnateľne so štandardným kmeňom 11248. Najcitlivejší bol kmeň 17814, kde je 

fosforylácia trvalo imitovaná. Problém s opravou dvojvláknových zlomov je viditeľný aj 

u kmeňa 17813, kde mutácia za alanín nedovoľuje fosforyláciu daného miesta. Na základe 

týchto výsledkov môžeme tvrdiť, že fosforylácia proteínu Swi5 je potrebná pre správnu 

opravu dvojvláknových zlomov pomocou homologickej rekombinácie. Pravdepodobne však 

ide o regulačnú značku potrebnú pre správnu funkciu tohto proteínu, ktorá sa na daných 

miestach nevyskytuje stále. To naznačujú práve rozdiely v raste našich mutantov, keďže 

mutant s trvalo imitovanou fosforyláciou vykazoval oveľa väčší problém s opravou 

dvojvláknových zlomov ako mutant neschopný fosforylácie. 

 
Obr. 1: Výsledky kvapkového testu citlivosti na MMS - Naľavo testované kmene označené číselne, pre každý 
jeden kmeň séria štyroch desiatkových riedení, na jednotlivých fotkách zľava doprava stúpa koncentrácia MMS 

v médiu. 
 

 Výsledky fluorescenčnej mikroskopie (obr. 2) naznačujú, že fosforylácia proteínu 

Swi5 nemá veľký vplyv na správnu segregáciu chromozómov počas meiotického delenia. 

Kvasinkový kmeň 17813 nesúci mutáciu za alanín vykazuje problém hlavne v prvom 

meiotickom delení  (6,5 %). Kmeň s označením 17814 s mutáciou za kyselinu asparagovú 

mal problém naopak hlavne v druhom meiotickom (5,5 %). Tieto výsledky potvrdzujú 
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prítomnosť fosforylácie ako regulačnej značky, ktorej prítomnosť sa v priebehu bunkového 

cyklu mení. Defekt je síce pozorovateľný v oboch prípadoch, nie je však dostatočný nato, aby 

sme mohli povedať, že fosforylácia proteínu Swi5 je pre správnu segregáciu chromozómov 

nevyhnutná. 

 
Obr. 2 Segregácia sesterských chromatíd počas meiózy - bunky sme nechali vysporulovať a jadrá sme 
vizualizovali pomocou DAPI. Segregáciu chromozómu II sme sledovali pomocou markera cen2-GFP. Po 

spočítaní min. 200 askov sme segregáciu percentuálne vyhodnotili. 
 

  

     
Obr. 3: Western blot analýza expresie Swi5 – tubulín  má veľkosť približne 55 kDa, Swi5 značený TAP tagom 

približne 30 kDa,  PK (pozitívna kontrola) je čistý TAP tag o veľkosti 20 kDa 
A) Western blot realizovaný z proteínových extraktov kmeňa s označením 17933 
B) Western blot realizovaný z proteínových extraktov kmeňa s označením 17934 
C) Western blot realizovaný z proteínových extraktov kmeňa s označením 17935  

 

Sledovanie expresie génu swi5 u našich mutantov neukázalo žiadne rozdiely 

v porovnaní s expresiou štandardného kmeňa. Výrazný nárast expresie je viditeľný postupne 

po prvej hodine meiózy, pričom najsilnejšiu expresiu proteínu Swi5 sme zaznamenali počas 
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štvrtej až piatej hodiny. Fosforylácia proteínu Swi5 nemá žiaden vplyv na expresiu tohto 

proteínu (Obr. 3). 
 

Záver 

 Fosforylácia proteínov sa považuje za hlavný regulačný mechanizmus bunky. V tejto 

práci sme ukázali, že fosforylácia proteínu Swi5 nemá významný vplyv na správnu segregáciu 

chromozómov počas meiózy. Na základe analýzy expresného profilu môžeme tvrdiť, že 

expresia nami pripravených fosforylačných mutantov sa v porovnaní so štandardným génom 

nezmenila. Po prvýkrát sme však ukázali vplyv tejto fosforylácie, konkrétne v miestach S72 

a S84, pre správnu opravu dvojvláknových zlomov. 
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Abstract  
 Cytotoxic activity of various types of sophorolipids on cell lines derived from different animal spieces: 
Vero, BHK-21 and NIH/3T3 
 Sophorolipids are surface active glycolipids produced by non-pathogenic yeasts and its structural 
analogs have been studied for their antiviral and immunomudulatory activities. Low toxicity and high 
biodegradability make sophorolipids a main topic of interest for researchers. The aim of this work was to 
evaluate the cytotoxic activity of crude and pure forms of sophorolipids on cell lines derived from different 
animal spieces: Vero, BHK-21 and NIH/3T3. Cell viability was evaluated by the MTT assay and CC50 values 
were calculated. The CC50 was defined as the concentration that reduced the absorbance of treated cells to 50% 
when compared to cell controls. There was a direct correlation between concentrations of tested compounds and 
the percentage of viable cells. In our experiment, we confirmed that the crude forms of sophorolipids induce 
morphological changes at lower concentrations compared to pure forms of sophorolipids. 
 

Keywords: sophorolipids; cytotoxicity; Vero; NIH/3T3; BHK-21 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Herpetické vírusy patria medzi celosvetovo rozšírené vírusy. Každý živočíšny druh je 

hostiteľom minimálne jedného herpesvírusu. Na výskum vírusov podčeľade 

Gammaherpesvirinae sa kladie dôraz najmä kvôli ich onkogénnemu potenciálu a nedostatku 

efektívnych antivírusových látok [1]. Medzi gamaherpesvírusy patrí aj myšací herpetický 

vírus 68 (MHV-68), ktorý bol prvýkrát izolovaný z hrabošov druhu Myodes glareolus [2]. 

MHV-68 slúži ako model pre štúdium mechanizmu latencie a transformácie buniek vírusom 

Epsteina a Barrovej (EBV) a ľudským herpesvírusom asociovaným s Kaposiho sarkómom 

(KSHV). Analýzou sekvencií genómu bola zistená blízka genetická príbuznosť vírusov 

MHV-68, EBV a KSHV. Z toho vyplýva, že aj mechanizmus ich pôsobenia je veľmi podobný 

[3]. Preto je MHV-68 ideálny pre štúdium ľudského vírusu EBV.  Antivírusové látky proti 

herpetickým vírusom, ktoré boli doteraz preskúmané, inhibujú vírusovú replikáciu, no nie sú 

schopné odstrániť vírus z organizmu, a preto sa neustále hľadajú nové látky s rôznymi 

mechanizmami účinku [4]. Hlavnou prekážkou vývoja účinných antivirotík sú blízky vzťah 
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medzi rozmnožujúcim sa vírusom a hostiteľskou bunkou a s tým spojená cytotoxicita 

antivirotík [5]. 

 Soforolipidy sú povrchovo aktívne glykolipidy, ktoré obsahujú disacharid soforózy, 

spojený glykozidickou väzbou s hydroxylovou skupinou na predposlednom uhlíku mastnej 

kyseliny. Soforolipidy sú produkované nepatogénnymi kvasinkami Candida bombicola, 

Yarrowia lipolytica, Candida apicola, Candida bogoriensis a majú široké spektrum použitia 

vďaka svojej antifungálnej, antibakteriálnej, imunomodulačnej a antivírusovej aktivite [6]. 

Vyskytujú sa v dvoch formách – acidickej a laktonickej forme (Obr. 1), ktoré majú odlišné 

funkcie a biologické vlastnosti, pričom laktonická forma je biologicky aktívnejšia. 

Nepurifikované soforolipidy obsahujú laktonickú aj acidickú formu a v porovnaní s 

purifikovanými látkami indukujú morfologické zmeny buniek aj pri nižších koncentráciách 

[7].  

 
 

Obr. 1. Štrukturálne formy soforolipidov. (A) laktonická a (B) acidická forma 
 

 V mnohých prácach bola opísaná ich antivírusová aktivita najmä proti obaleným 

vírusom pôsobením na membránové štruktúry a membránu bunky. Existuje tiež súvislosť 

medzi dĺžkou uhlíkového reťazca soforolipidov a vírusovou aktivitou. Soforolipidy s kratším 

uhlíkovým reťazcom vykazovali vyššiu aktivitu pri degradácii vírusového obalu. Pre ich 

nízku cytotoxicitu, vysokú biodegradabilitu a iné biologické vlastnosti sa soforolipidy stali 

predmetom záujmu pri hľadaní nových antivírusových látok [8]. 

 Cieľom našej práce bolo zistiť, či majú skúmané soforolipidy cytotoxický efekt 

na bunkové línie BHK-21, NIH/3T3 a Vero, pochádzajúce z rôznych živočíšnych druhov. 

Našou snahou bolo stanoviť takú koncentráciu skúmaných látok, ktorá by nemala negatívny 
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vplyv na použité bunkové línie a dala by sa použiť v ďalších in vitro testoch. Tieto testy budú 

slúžiť na sledovanie antivírusového účinku soforolipidov na modeli MHV-68. 

 

Materiál a metódy 

 Bunková línia BHK-21 – adherentná fibroblastoidná stabilizovaná bunková línia, 

izolovaná z obličiek sýrskeho škrečka (Mesocricetus auratus) 

 Bunková línia NIH/3T3 – fibroblastová bunková línia, izolovaná z embryonálneho 

tkaniva myší (Mus musculus) 

 Bunková línia Vero – adherentná fibroblastoidná stabilizovaná bunková línia, ktorá 

bola izolovaná z opičích obličiek (Cercopithecus aethiops) 

 Soforolipidy – z pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave nám boli 

poskytnuté 4 vybrané soforolipidov, z toho 3 formy boli nepurifikované (SLOA2, SLOA3, 

SLLA5) a jedna forma purifikovaná (SLLA4). Látky sme rozpustili v deionizovanej vode 

do koncentrácie 1 mg/ml a zásobné roztoky sme prefiltrovali cez 0,2 µm filter.  

 MTT test – zásobné roztoky jednotlivých vzoriek soforolipidov sme zriedili s DMEM 

s 9% FBS do požadovaných koncentrácií. Na 96 jamkovej platničke sme takto nariedené 

soforolipidy inkubovali 72 hodín v termostate pri 37°C s 5% CO2 . Po inkubácii sme pridali 

10 µl farbičky 3-[4,5-dimetyltiazol-2-yl]-2,5-difenyltetrazólium bromidu (MTT) 

s koncentráciou 5mg/ml a nechali sme inkubovať 3 hodiny. Následne sme obsah jamiek 

odsali a pridali 100 µl DMSO, po rozpustení vzniknutých kryštálikov formazánu sme merali 

absorbanciu pri vlnovej dĺžke 570 nm a referenčnej hodnote 690 nm. 

 

Výsledky a diskusia 

 Poskytnuté soforolipidy budeme testovať v in vitro experimentoch s MHV-68 ako 

potenciálne antivirotiká, preto je dôležité určiť ich cytotoxické účinky. Látky sme rozpustili 

v deionizovanej vode v koncentrácii 1 mg/ml, takto pripravené zásobné roztoky sme následne 

riedili s DMEM s 9% FBS do príslušných koncentrácií. Z prvých testov sme zistili, že 

jednotlivé soforolipidy majú v rovnakých koncentráciách značne odlišnú cytotoxickú aktivitu, 

tomu sme prispôsobili koncentrácie látok pri ďalšom testovaní. Cytotoxicitu soforolipidov 

sme stanovili pomocou MTT testu ako 50% cytotoxickú koncentráciu (CC50). Látky 

v rôznych koncentráciách sme inkubovali 72 hodín na bunkových líniách Vero, NIH/3T3 

a BHK-21. Pre každú látku sme stanovili hodnotu CC50 na jednotlivých bunkových líniách 

(Tab. 1). Z výsledkov vyplýva, že najvyššiu cytotoxickú aktivitu vykazoval soforolipid 

SLOA3. 
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Tab. 1. Cytotoxicita testovaných soforolipidov na Vero, NIH/3T3 a BHK-21 bunkách. CC50 je cytotoxická 
koncentrácia testovanej látky, potrebná na redukciu počtu buniek na 50% v porovnaní s kontrolnými bunkami. 

 

 CC50 (µg/ml) 

Soforolipidy Vero bunky NIH/3T3 bunky BHK-21 bunky 

SLOA2 139,3 120,1 187,1 

SLOA3 12,84 32,48 34,06 

SLLA4 2577 2586 430,3 

SLLA5 121,6 85,08 76,73 

 
 
 Optická denzita (OD) bola vypočítaná ako rozdiel medzi absorbanciou, nameranou 

pri vlnovej dĺžke 570 nm, a referenčnou vlnovou dĺžkou 690 nm. Percentuálny podiel 

životaschopnosti buniek bol vypočítaný podľa vzťahu:

 

 , kde ODvz je optická denzita buniek, 

inkubovaných s testovanou látkou, a ODk je optická denzita kontrolných buniek, 

inkubovaných s deionizovanou vodou. Vplyv rôznych koncentrácií látok na životaschopnosť 

buniek BHK-21 je zobrazený na obrázku 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Relatívna životaschopnosť BHK-21 buniek, stanovená na základe MTT testu pre jednotlivé 
soforolipidy. BHK-21 bunky boli inkubované 72 hodín so (A) SLOA2, (B) SLOA3, (C) SLLA4 a (D) SLLA5 

v rôznych koncentráciách. Uvedené dáta reprezentujú priemerné hodnoty z troch nezávislých experimentov 
v paralelkách. Podobné výsledky sme získali aj po inkubácii Vero a NIH/3T3 buniek so skúmanými látkami. 
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 Existuje priama závislosť medzi koncentráciou skúmaných látok a percentom 

životaschopnosti buniek. V dostupnej literatúre bolo publikované, že nepurifikované formy 

soforolipidov indukujú morfologické zmeny buniek aj pri nižších koncentráciách [8], to sa 

potvrdilo aj v našom experimente. Pri nepurifikovaných vzorkách soforolipidov SLOA2, 

SLOA3 a SLLA5, sme aj pri nižších koncentráciách pozorovali cytotoxickú aktivitu 

v porovnaní s purifikovaným SLLA4. Ako môžeme vidieť na obrázku 3, nepurifikovaný 

soforolipid SLLA5, inkubovaný 72 hodín na bunkovej línií BHK-21 v koncentrácii 150 µg/ml 

a 100 µg/ml, mal vysokú cytotoxickú aktivitu, ktorá sa priamo úmerne znižovala 

s koncentráciou látky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3. BHK-21 bunky inkubované so SLLA5. Bunkovú líniu sme inkubovali s nepurifikovaným SLLA5 72 
hodín v termostate pri teplote 37°C s 5% CO2 v koncentráciách (A) 150 µg/ml, (B) 100 µg/ml a (C) 50 µg/ml, 

výsledky s posledného riedenia sú porovnatelné s (D) neošetrenými kontrolnými bunkami. 
 

Záver 

 Z našich výsledkov vyplýva, že purifikáciou soforolipidov môže dôjsť k zníženiu ich 

cytotoxicity. Určenie cytotoxickej aktivity soforolipidov bolo len prvým krokom, ktorý je 

nevyhnutný pre skúmanie vplyvu týchto látok na replikáciu MHV-68 v in vitro testoch. 
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Abstract 
Determination of quercetin effect in the presence of copper 

 Quercetin is one of the most abundant diatary polyphenols in human diet. The aim of this study was to 
determine protective/damaging activity of quercetin in the presence of copper and determination of changes in  
levels of acetylated histone H4 after the treatment with different concentrations of quercetin. The co-treatment of 
copper with quercetin resulted in a formation of DSB and SSB damage in plasmid DNA. On contrary, the co-
treatment of yeast cells with copper and quercetin resulted in increased viability of cells. It was proved that 
quercetin plays a role in epigenetic regulation. Thus the potential effect of quercetin on histone H4 acetylation 
was studied to better understand the mechanism of quercetin action. 
 
Keywords: copper, DNA damage, histone acetylation, oxidative stress, quercetin 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Flavonoidy patria do skupiny polyfenolov, ktoré sú široko zastúpené v rastlinnej ríši. 

Doposiaľ bolo objavených viac ako 6500 rôznych druhov [1]. V posledných rokoch rastie 

záujem o tieto zlúčeniny a to z dôvodu ich možných prospešných účinkov pre zdravie 

človeka. Najčastejšie sa vyskytujúci flavonoid v strave človeka je kvercetín. Nachádza sa 

v rôznych potravinách ako napríklad jablká, čerešne, citrusové plody, čierny a zelený čaj, 

cibuľa, brokolica alebo v listovej zelenine [2].  Najviac študované sú práve jeho antioxidačné 

vlastnosti. Napriek mnohým štúdiám je presný mechanizmus stále neznámy. Predpokladá sa, 

že sa na ňom podieľa niekoľko rôznych typov biochemických dejov. Doposiaľ bola 

charakterizovaná jeho schopnosť zhášania ROS absorbciou nespárovaných elektrónov alebo 

atómov vodíka. Významná je taktiež jeho schopnosť chelatovať ióny kovov a zabrániť tak 

tvorbe hydroxylových radikálov vznikajúcich fentonovou reakciou. Za tieto jedinečné 

vlastnosti vďačí umiestneniu hydroxylových skupín a B kruhu katecholového typu [3]. 

Kvercetín tak ako aj mnoho iných polyfenolov taktiež vplýva na reguláciu rôznych 

epigenických modifikácií. Podieľa sa napríklad na regulácii rôznych druhov histónových 

deacetyláz, acetyltransferáz alebo aj  DNA a histón metyltransferáz [4]. 
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Meď patrí medzi dôležité stopové prvky , ktoré sú esenciálne pre život eukaryotických 

organizmov. Slúži ako kofaktor rôznych proteínov a enzýmov, prítomných v mnohých 

kompartmentoch bunky. Schopnosť medi prijať rôzne redoxné štádiá, a neustály prechod  

medzi oxidovanou Cu2+  a redukovanou Cu1+ formou ju robí vhodným kofaktorom pre 

rozsiahle katalytické funkcie enzýmov viažucich ióny kovov. Meď participuje v širokom 

spektre fyziologických procesov akými sú správna funkcia CNS, vývoj spojivového tkaniva 

a ciev, procesoch pigmentácie a detoxifikácie reaktívnych foriem kyslíka. Paradoxne 

v prípade nadmerného množstva medi v bunke môžu rovnaké redoxné vlastnosti viesť k 

oxidatívnemu poškodeniu bunky. Meď participuje v reakciách, ktoré vedú k vzniku vysoko 

reaktívnych oxidačných druhov akými sú hydroxilové radikály, ktoré môžu mať devastačné 

následky pre bunku. Ide hlavne o poškodenia DNA alebo oxidáciu proteínov a lipidov. 

Prítomnosť iónov medi vedie H2O2 k formovaniu vysoko reaktívnych hydroxilových 

radikálov  .OH, ktoré môžu spôsobiť poškodenia DNA a biomembrán bunky [5]. Hlavným 

mechanizmom aktivácie kyslíka iónmi kovov je Fenton/Haber-Weissova reakcia,  ktorej 

substrátom sú molekuly kyslíka a jeho parciálne redukované formy superoxidu O2
-. a H2O2.  

Pomocou DPPH testu bolo preukázané, že  komplex medi a kvercetínu vykazuje 

vyššiu antioxidačnú aktivitu v porovnaní s čistým kvercetínom [6]. Avšak v prípade 

pôsobenia takéhoto komplexu na plazmidovú DNA dochádza k väčšiemu poškodeniu DNA 

ako u medi samotenej, čo napovedá o prooxidatívnej aktivite tohto komplexu [7]. 

 

Materiál a metódy 

Kvercetín (Sigma) bol rozpustený v DMSO alebo EtOH a CuSO4 bola rozpustená 

v destilovanej H2O.  

 V in vivo experimentoch bol použitý kmeň S.cerevisiae BY4741. V prípade DNA 

topology assay bol použitý plazmid pBR322(New England Bioloabs). 

Prežívanie buniek S. cerevisiae 

Kmeň BY4741 si naočkujeme do tekutého YPD média a necháme kultivovať cez noc. 

Túto nočnú kultúru nariedime  YPD médiom na OD600=0,1 a inkubujeme pri 30°C pokiaľ 

OD600=0,4-0,8( najmenej 2 generácie). Obsah kultúry rozdelíme po 1ml do požadovaného 

množstva vzoriek. Vzorky ovplyvníme 10mM, 5mM, 1mM a 0,1mM koncetráciami 

kvercetínu v kombinácii so 7,5mM CuSO4. Po ovplyvnení dáme bunky kultivovať na 30°C. 

Z každej zo vzoriek odoberieme v čase 0, 30, 60 a 90minút 100µl a pridáme do 900 µl  dH2O 

a desiatkovo riedime až na úroveň 10-4 . Následne nanášame z každého 10-4 riedenia sedem  

569



40µl kvapiek na pevné YPD médium. Kultivujeme 48 hodín pri 30°C. Narastené kolónie 

spočítame. 

DNA topology assay 

 Pre overenie DNA poškodzujúceho/protektívneho účinku medi a kvercetínu sme 

použili metódu DNA topology assay založenú na rozličnej separácii jednotlivých 

topoizoforiem superšpiralizovaného plazmidu pBR322 podľa [8]. 

Extrakcia proteínov 

 Proteíny boli extrahované podľa [9]. 

Stanovenie zmien hladín acetylácie histónov 

 Pomocou metódy SDS-PAGE a Western blot sme sledovali zmeny acetylácie histónov 

H4 na celogenómovej úrovni [10].  

 
Výsledky a diskusia 
 Cieľom tejto práce bolo overiť bioprotektívny účinok kvercetínu pri indukcii 

poškodenia DNA vplyvom medi a determinovanie zmien acetylácie histónov H4 u buniek 

S.cerevisiae na celogenómovej úrovni.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Pomocou DNA topology assay sme potvrdili, že ióny Cu2+ spôsobujú poškodenie DNA, čo sa 

prejavilo zmenenou mobilitou pDNA. Kvercetín samotný nepôsobí genotoxicky. Zaujímavým 

zistením je, že kvercetín nielen, že nedokáže ani vďaka jeho už dokázaným antioxidačným 

vlastnostiam, chrániť pDNA voči účinku medi, ale naopak, pri spolupôsobení kvercetínu 

a medi dochádza k zvýšenej indukcii poškodenia DNA (dráhy 5 a 10,11 a 12). 

Predpokladáme, že v tomto prípade dochádza k oxidácii kvercetínu a zároveň redukcii  Cu2+ 

na Cu1+. Ióny Cu1+ následne indukujú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka, v  dôsledku čoho 

Obr.2 DNA topology assay- 1.EtOH 2. Negat. Kontrola  3. Fe3+  (0,2mM) 4. CuSO4 (1mM) 5.  CuSO4 
(0,2mM) 6.CuSO4 (0,02mM) 7. Kvercetín (1mM) 8. Kvercetín (0,1mM) 9. Kvercetín (0,02mM) 10. CuSO4 

(0,2mM) + Kvercetín (1mM) 11.CuSO4 (0,2mM) + Kvercetín (0,1mM) 12.CuSO4 (0,2mM) + Kvercetín 
(0,02mM) 13. CuSO4 (0,2mM) + EtOH 14. CuSO4 (1mM) + EtOH  15. DNase I (SSB-kontrola)16. HindIII 

(DSB-kontrola) 

   1       2        3        4        5       6        7        8        9      10      11     12      13      14     15     16    
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vzniká väčšie poškodenie pDNA. Okrem toho, zaujímavým zistením bolo aj to, že 

spoluovplyvnenie plazmidu etanolom a meďou spôsobuje vznik väčšieho poškodenia ako 

rovnaká koncentrácia medi samotnej. Vysvetlením by mohla byť oxidácia etanolu na 

acetaldehyd a znovu prechod Cu2+ na Cu1+. Tieto výsledky potvrdzuje aj štúdia Tan et 

al.(2009), ktorý sledovali rovnaký efekt v prípade ovplyvňovania plazmidu pBR322 

Cu(Que)2(H2O)2 komplexom. Bukhari et al. (2009) pomocou metódy DPPH naopak zistili, že 

komplex kvercetínu a medi má lepšie antioxidačné účinky ako kvercetín samotný.  

  

 
  

Na determináciu bioprotektívneho účinku kvercetínu sme použili in vivo test, pri 

ktorom sme sledovali zmeny vo viabilite buniek S. cerevisiae ovplyvnených kvercetínom a 

meďou. Bunky sme ovplyvnili konštantnou koncentráciou medi (7,5mM) a rôznymi 

koncentráciami kvercetínu (0,1-10mM). Ako možno vidieť na Obr.3 iba 10mM koncentrácia 

kvercetínu dokázala úplne ochrániť bunky S. cerevisiae pred toxickým účinkom medi. Nižšie 

koncentrácie (5mM a 1mM) kvercetínu taktiež niekoľkonásobne zvýšili schopnosť buniek 

prežívať. Tento účinok je pravdepodobne spôsobený schopnosťou kvercetínu chelatovať 

ťažké kovy, medzi ktoré patrí aj meď. Tieto výsledky potvrdzujú aj výsledky Bylink et al 

(2015), ktorí sledovali niekoľkonásobné vyššie prežívanie u buniek predovplyvnených 

100µM kvercetínom pri následnom ovplyvňovaní 2mM CuSO4, no domnievajú sa, že za 

Obr.3 Prežívanie buniek S.cerevisiae- všetky vzorky okrem DMSO boli ovplyvnené 7,5mM CuSO4 

v kombinácii s rôznymi koncetráciami kvercetínu (0,1-10mM). PK bola ovplyvnená iba 7,5mM CuSO4 
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protektívny  účinok môžu byť zodpovedné aj zmeny v expresii génov, ktoré nie sú súčasťou 

antioxidačnej obrany [11]. 

  

  

 
 
  
 
Za zmeny v expresii génov môžu byť zodpovedné práve epigenetické modifikácie. Preto sme 

sa rozhodli determinovať, či dochádza k zmene v acetylácií histónov H4 po ovplyvnení 

buniek S. cerevisiae rôznymi koncetráciami kvercetínu (10 µM a 100µM). Ako možno vidieť 

na Obr.4 pri ovplyvnení buniek rôznymi koncentráciami kvercetínu nedošlo na 

celogenómovej úrovni k zmene acetylácie histónov. Tieto výsledky môžu nasvedčovať, že 

kvercetín naozaj nemení acetyláciu histónov H4 alebo v bunkách dochádza v jednotlivých 

génoch k individuálnej acetylácii, respektíve deacetylácii, čím sa celkové množstvo 

acetylovaných histónov H4 so zvyšujúcou koncentráciou kvercetínu nemení. V budúcnosti by 

bolo vhodné použiť metódu chromatínovej imunoprecipitácie, ktorá je schopná určiť zmeny 

v acetylácii, ku ktorým dochádza na úrovni jednotlivých génov. 

 

 

Záver 

 Cieľom tejto štúdie bolo určiť bioprotektívny, respektíve poškodzujúci účinok 

kvercetínu a medi, či už pri podmienkach in vitro  v prípade DNA topology assay alebo in 

vivo na bunkách S.cerevisiae. Z výsledkov možno usúdiť, že v prípade spolupôsobenia 

kvercetínu s meďou dochádza in vitro k väčšiemu poškodeniu superšpiralizovaného plazmidu 

pBR322 ako v prípade medi samotnej. Zaujímavým faktom je, že sa meď v prítomnosti 

etanolu pravdepodobne redukuje a tak vznikajú ióny Cu1+, ktoré spôsobujú oveľa väčšie 

poškodenia na plazmide ako meď samotná. Výsledky viability buniek ovplyvnených 

kombináciou medi a kvercetínu potvrdzujú schopnosť kvercetínu chelatovať ťažké kovy, no 

zdá sa, že to nie je jediný mechanizmus, ktorý napomáha chrániť bunky pred toxickým 

účinkom medi. Jedna z možností je zmena na úrovni expresie niektorých génov, ktoré sa 

podieľajú na obrane buniek proti rôznym stresom. Táto zmena môže byť podmienená 

epigentickými zmenami. V prípade ovplyvnenia buniek rôznymi koncentráciami kvercetínu 

však nedochádza k zmene acetylácie histónov H4 na úrovni celého genómu.  

 

Obr.4 Detekcia acetylácie histónov na celogenómovej úrovni pomocu metódy 
Western blot – 1. NK 2. DMSO 3. 10µM kvercetín 4. 100µM kvercetín 

   1                            2                           3                              4 
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Abstract 
Oxyphototropic community on hydroterrestrial and freshwater environment, Petuniabukta, Svalbard.  
Hydroterrestrial and aquatic environments have key role in polar environments. These biotopes are 

ecologically unstable with very quick changes of environmental conditions. Therefore cyanobacteria and algae 
living in such types of biotops must have been adapted on it. We studied the diversity and abundance of 
cyanobacteria and algae from 7 samples in Petuniabukta (Arctic archipelago Svalbard) originating from different 
environments (stream, lake, polar meadow). Totally we identified 48 taxa of cyanobacteria and algae and our 
work shows, that diversity of oxyphototrophs in the streams is lower than diversity in the lakes and polar 
meadows. This can be caused by their lower stability and lower circulation of nutrients. This type of 
environments are less stable then lakes and polar meadows and organisms have less stable condition for their 
growth also there. 
 
Keywords: algae; Arctic; cyanobacteria; floristics; freshwater; hydroterrestrial environment.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cyanobaktérie a riasy osídľujú v polárnych oblastiach prakticky všetky typy biotopov a 

hrajú významnú úlohu v ekosystéme. Vďaka svojej schopnosti rýchleho prispôsobenia sa 

podmienkam a pomerne dobre vyvinutým obranným mechanizmom voči stresu (napr. UV 

žiarenie, vysychanie, zmrznutie) sú ideálnymi organizmami pre prežitie v týchto extrémnych 

typoch biotopov. 

 Cyanobaktérie a riasy polárnych oblastí môžu byť charakterizované ako 

psychrotolerantné alebo psychrotrofické pre svoju schopnosť metabolizovať blízko 0 ºC a tiež 

pre ich optimálnu teplotu rastu, ktorá je 15 ºC. Nárasty cyanobaktérií  a rias v potokoch, 

jazerách a dočasných kalužiach v polárnych oblastiach sú primárnym zdrojom organického 

uhlíka a hrajú dôležitú úlohu v pôdnom metabolizme [1-3].  

Cieľom tejto práce je predstaviť druhové zloženie 7 vybraných hydroterestrických 

biotopov zátoky Petuniabukta v arktickom súostroví Svalbard. 
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Materiál a metódy 

Vzorky boli zbierané z hydroterestrických a vodných biotopov (Tab. 1) v zátoke 

Petuniabukta v súostroví Svalbard v auguste 2014. Zber sa vykonával do sterilných plastových 

vzorkovníc. Vzorky boli primárne študované v svetelnom mikroskope v čerstvom stave krátko 

po zbere a následne boli v chlade a tme prepravené na Slovensko, kde sa s nimi ďalej 

pracovalo.  

V Laboratóriu experimentálnej fykológie  na Katedre botaniky PriFUK v Bratislave 

boli pomocou tradičných mikrobiologických postupov vyizolované čisté kmeňové kultúry, 

ktoré  rástli v sklenených skúmavkách na 2% agarovom spevnenom výživnom médiu Z podľa 

Zehndera [4]. Skúmavky boli uzavreté vatovou zátkou a boli exponované v žiarivkami 

osvetlenom klimatizačnom boxe pri teplote cca 15 °C.  

Kmeňové kultúry sme podrobne študovali v rôznych štádiách životného cyklu 

v optickom mikroskope Leica CME. Pre názornú dokumentáciu cytomorfologických 

a fenotypových znakov sme zhotovili mikrofotografie v optickom mikroskope Leica DM 

2500 vybaveným Nomarským kontrastom a kamerou Leica DFC 290 HD pomocou softvéru 

LAS 3.5.0 - Build: 710. Pre druhovú determináciu nájdených druhov sme použili dostupnú 

určovaciu literatúru. [5-8]. 

 
Tab.1. Lokality zberu cyanobaktérií a rias v zátoke Petuniabukta, Svalbard 

 
Číslo 

lokality 
Lokalita Biotop GPS koordinaty 

1 Brucebyen podmáčaná kopčeková tundra N 78° 63´ 70.7´´,            
E 16° 73´ 09.0´´ 

2 Brucebyen ľadovcové jazero N 78° 63´ 76.7´´,            
E 16° 72´ 86.4´´ 

3 Brucebyen podmáčaná kopčeková tundra N 78° 63´ 83.3´´,            
E 16° 73´ 18.1´´ 

4 pravá strana zátoky ľadovcový potok, horná časť N 78° 67´ 89.9´´,            
E 16° 64´ 43.3´´ 

5 pravá strana zátoky ľadovcový potok, stredná časť N 78° 67´ 96.0´´,            
E 16° 64´ 65.4´´ 

6 ľavá strana zátoky ľadovcový potok N 78° 68´ 04.3´´,            
E 16° 45´ 46.1´´ 

7 Pyramiden ľadovcový potok N 78° 65´ 52.3´´,            
E 16° 30´ 81.1´´ 

 

Výsledky a diskusia 

Celkovo sme zistili výskyt 48 druhov cyanobaktérií a rias, ktoré spadali do 5 oddelení. 

Druhovo najpočetnejšie boli zastúpené Cyanobacteria (23 druhov) a Chlorophyta (11 druhov). 

Najmenej početné boli Bacillariophyta (8), Ochrophyta (3) a Charophyta (2) (Tab.2).  
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Tab.2. Zoznam druhov nájdených na jednotlivých lokalitách zátoky Petuniabukta, Svalbard 
 Lokality: 1 a 3 sú podmáčaná tundra, 2 je ľadovcové jazero, 4, 5,6,7 sú ľadovcové potoky 

 
Druhy/Lokality 1 2 3 4 5 6 7 
Cyanobacteria 

       Aphanocapsa sp. X X - - - - - 
Apathothece bullosa X - - - - - - 
Chamaesiphon sp. - - - - X - - 

Chlorogloea microcystoides X - - - - - - 
Chroococcidiopsis sp. X - X X - - - 

Chroococcus obliteratus X X - - - - - 
Gleocapsa sp. - - - - - - - 

Gleothece confluens - X - - - - - 
Nostoc commune X X X - X X - 

Rivularia sp. X X - - - - - 
Geitlerinema amphibium - X - - - - - 
Geitlerinema carotinosa X - - - - - - 
Leptolyngbya antarctica - - X - - - X 
Leptolyngbya angustata X - X - - - X 
Leptolyngbya bijugata - - - - - - X 

Leptolyngbya compacta - - - - - X - 
Leptolyngbya sp. - X X - - - X 
Microcoleus sp. - X X X X - - 

Phormidesmis commune - X - - X - X 
Phormidesmis nigrescens - - - - - - X 

Phormidium corium X - - - - - - 
Phormidium inundatum - X - - - - - 

Schizothrix sp. X X X - - - X 
Pseudanabaena frigida - X X - - - - 

Bacillariophyta 
       Caloneis sp. - X - - - - - 

Denticula cruetzingii - X - - - - - 
Denticula tenuis - X - - - - - 

Denticula sp. X X - - - - - 
Gomphonema sp. - - - X - - - 
Hannaea arcus - - - X - - - 

Navicula vulpina X - - - - - - 
Nitzschia sp. X X - - - - - 
Ochrophyta 

       Heterococcus sp. - X - X - - X 
Tribonema sp. X - X - - X - 

Xanthonema exile X X X X - - - 
Chlorophyta 

       Ankristrodesmus sp. X  - - - - - 
Bracteacoccus sp. - X X - - - X 

Chlorella sp. X - X - - - - 
Eustigmatos visheri X - X - - - - 

Leptosira sp. - - - X X - - 
Oedogonium sp. - - - - - X - 

Muriella sp. X X X X - - X 
Oocystis cf. solitaria X X - - - - - 

Stichococcus bacillaris X X X X - - X 
Tetraedron cf. quadratum X - - - - - - 

Westella botryoides - - - X - - - 
Charophyta 

       Cosmarium laeve X - - - - - - 
Klebsormidium crenulatum - - - - X - - 
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Druhovo najpočetnejšie zastúpenie mali lokality nachádzajúce sa v oblasti Brucebyen. 

Išlo o ľadovcové jazero a podmáčanú tundru. K druhovo najmenej početným lokalitám spadali 

ľadovcové potoky. Po prvý krát pre toto územie boli zaznamenané druhy Eustigmatos visheri,  

Leptosira sp. a Westrella botryoidea. Druhové zloženie sa na študovaných lokalitách do 

určitej miery zhoduje s výsledkami štúdia aeroterestrických substrátov predmetnej oblasti [7] 

kde boli hojne zastúpené rody Leptolyngbya, Phormidium, Microcoleus, Nostoc, Xanthonema, 

Muriella, Chlorella, Stichococcus a Bracteacoccus.  

Na rozdiel od aeroterestrických substrátov sa vo vzorkách vyskytovali druhy z rodov, 

ktoré nachádzame prevažne vo vodnom prostredí ako Ankristodesmus, Oocystis, Tetraedron, 

Westella a Cosmarium [8]. 

 

Záver 

Nami študované lokality ukazujú na pomerne široké spektrum druhov vodných 

fototrofných zástupcov, ktoré sa v tomto type biotopov vyskytuje. Ako je z tabuľky 

zaznamenaného výskytu druhov vidieť, ľadovcové potoky sú na druhy chudobnejšie ako 

jazerá a podmáčaná tundra. Tento jav môže byť daný tým, že jazerá a podmáčané tundra sú 

z hľadiska ekológie a vplyvu stresových faktorov stabilnejším prostredím, v ktorom druhy nie 

sú vystavené tak rýchlym zmenám ekologických podmienok. Sú preto stabilnejším 

prostredím, v ktorom si organizmy môžu vytvoriť aj stabilnejšie spoločenstvá. Ďalším 

z faktorov ovplyvňujúci hojnosť druhového zloženia môže byť aj to, že lokalita Brucebyen je 

už relatívne staršia a stabilná, ovplyvňovaná hniezdiacim a migrujúcim vtáctvom, ktoré jej 

dodáva živiny a môže tiež byť aj vektorom na prenos nových druhov cyanobaktérií a rias do 

tejto oblasti. Naopak, ľadovcové potoky sú relatívne mladé a nestabilné, na živiny chudobné 

biotopy s rýchlo prúdiacou vodou, ktorá navyše príležitostne vysychá.  
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Abstract 
 Reconstruction of evolutionary history of the ciliate order Spathidiida (Protista, Ciliophora) 
 Phylogeny of spathidiid ciliates is poorly understood. The main problems in molecular analyses include 
weakly statistically supported deeper nodes and strongly supported clusters containing morphologically 
dissimilar taxa. To solve these problems we have analyzed spathiidid genealogy using 18S rRNA gene sequences 
and ITS1-5.8S-ITS2 region sequences. We applied Bayesian inference, maximum likelihood and maximum 
parsimony methods to build phylogenetic trees. Results show that morphologically similar oral ciliary patterns 
evolved several times independently in distantly related spathiidid taxa. All tree-building methods recognized 
only four distinct clusters and all remaining taxa represented independent lineages. Relationships between the 
four groups and the independent lineages were very poorly resolved. Because natural classification of spathidiids 
cannot be provided at the present state of knowledge, we suggest to keep the existing morphology-based generic 
classification. 
 

Keywords: phylogeny; 18S rRNA gene; ITS1-5.8S rRNA-ITS2 region; parallel evolution 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Rad Spathidiida tvoril v minulosti zbernú skupinu nálevníkov so špachtľovitým 

tvarom a rovnomerne usporiadanými brvami po celom povrchu bunky [1]. Po zavedení 

impregnačných metód bola odhalená veľká morfologická rozmanitosť týchto nálevníkov, a to 

hlavne v rámci somatickej ciliatúry a cytoarchitektúry orálneho aparátu. Tieto poznatky boli 

použité na podrobnejšiu klasifikáciu tohto radu, na ustanovenie nových rodov ako aj 

na rozdelenie už existujúcich rodov [2 – 4]. 

 Molekulárne analýzy odhalili v rámci fylogenézy radu Spathidiida nemalé úskalia [5 – 

11]. Ich starobylé evolučné vzťahy boli len slabo štatisticky podporené a vnútorné vetvy 

fylogenetických stromov boli relatívne krátke. Na druhej strane niektoré taxóny tvorili 

štatisticky silne podporené zoskupenia hoci nemajú žiadne spoločné morfologické 

synapomorfie [11]. Nemalý problém radu Spathidiida predstavujú aj všetky druhovo bohaté 

rody, ktoré sa v molekulárnych fylogenetických analýzach vždy javia ako polyfyletické [5, 8, 

10, 11]. Tento nejasný fylogenetický obraz je možné vysvetliť paralelnou evolúciou a jednou 

alebo viacerými rapídnymi radiáciami [8, 11]. Preto naším cieľom bola rekonštrukcia 

fylogenetických vzťahov nálevníkov radu Spathidiida vo svetle nových molekulárnych dát. 
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Materiál a metódy 

 Pre lepšie pochopenie evolučnej minulosti radu Spathidiida sme do analýz pridali 15 

nových sekvencií kódujúcich 18S rRNA a 5,8S rRNA molekulu a taktiež deväť nových 

sekvencií z ITS regiónu. Tieto nové sekvencie pochádzajú z nálevníkov odobratých z rôznych 

lokalít Slovenska. Terestrické druhy boli kultivované metódou nezavodňovaných Petriho 

misiek [3], zatiaľ čo jediný zástupca limnických nálevníkov bol izolovaný priamo z odobranej 

vodnej vzorky. Všetky jedince boli skúmané in vivo pomocou optického mikroskopu Leica 

DM2500 s použitím diferenciálneho interferenčného kontrastu. Druhy boli identifikované 

pomocou nasledovných taxonomických prác: Kahl [1], Berger et al. [12], Foissner [2], 

Foissner et al. [3, 13], Vďačný et al. [14] a Foissner & Xu [4]. Po identifikácii bolo 

odobratých niekoľko jedincov z každého druhu/populácie na molekulárne účely. Na extrakciu 

DNA bol použitý set chemických roztokov určený na izoláciu DNA z krvi a tkanív (DNEasy 

Tissue Kit) od firmy Qiagen. Postup amplifikácie 18S rRNA génu a ITS regiónu bol podľa 

prác Vďačný et al. [9, 10]. PCR produkty boli purifikované a následne sekvenované na 

automatickom sekvenátore ABI 3730 (Macrogen, Holandsko). Získané sekvencie boli 

skontrolované a orezané na 5´ a 3´ koncoch v počítačovom programe CHROMAS ver. 2.33. 

 V počítačovom programe MAFFT ver. 6.5 boli sekvencie zoradené pomocou metódy 

Q-INS-I, ktorá berie na zreteľ sekundárnu štruktúru rRNA molekúl [15]. Nejednoznačne 

zarovnané úseky boli rozoznané pomocou programu GUIDANCE ver. 1.1 [16]. Všetky 

zoradenia sekvencií boli zamaskované v programe BIOEDIT.  

 Na vytvorenie fylogenetických stromov boli použité tri štatistické metódy: maximálna 

vierohodnosť, maximálna úspornosť a Bayesiánska inferencia. Pomocou programu jModeltest 

ver. 0.1.1. bol nájdený najlepší evolučný model nukleotidových substitúcií na základe 

Akaikeho informačného kritéria [17]. Analýza maximálnej vierohodnosti bola vykonaná 

v programe PhyML ver. 3.0 [18]. Analýza maximálnej úspornosti bola realizovaná 

v programe PAUP* ver. 4.0b8 [19]. Spoľahlivosť vetvenia vo fylogenetických stromoch 

vytvorených pomocou metód maximálnej vierohodnosti a maximálnej úspornosti bola 

vypočítaná na základe 1000 neparametrických bootstrapových replikátov. Bayesiánske 

analýzy boli vykonané v programe MrBayes ver. 3.2.1. [20], pričom štyri Markovove reťazce 

boli dlhé jeden milión generácií a stromy boli zbierané každú stú generáciu. Prvých 25 % 

uložených stromov bolo zničených a následne bol skonštruovaný konsenzuálny strom na 

základe 50 % väčšinového pravidla. 

 

580



Výsledky a diskusia 

 Celkovo boli analyzované štyri súbory dát. Prvý obsahoval sekvencie kódujúce 18S 

rRNA molekulu z 87 taxónov patriacich do triedy Litostomatea. Slúžil na určenie 

fylogenetickej pozície nových druhov osekvenovaných v rámci tejto štúdie. Na základe 

všetkých troch štatistických metód boli rozpoznané nasledovné monofyletické línie: 

Rhynchostomatia, Haptorida, Lacrymariida, Pleurostomatida, Didiniida a Spathidiida. Ako 

sme očakávali (i) druh Loxophyllum helus bol priradený k radu Pleurostomatida, (ii) všetky 

novo osekvenované druhy z rodov Spathidium, Epispathidium, Arcuospathidium 

a Bryophyllum boli umiestnené do radu Spathidiida a (iii) rod Pseudoholophrya bol taktiež 

zaradený do radu Spathidiida ako sesterský taxón rodu Acaryophrya. 

 Druhý súbor zahŕňal 40 sekvencií kódujúcich 18S rRNA molekulu, kým tretí súbor 

obsahoval 19 sekvencií ITS regiónu. Posledný štvrtý súbor bol konkatenát 19 sekvencií 

kódujúcich 18S rRNA molekulu a ITS región. Tieto tri súbory obsahovali výlučne zástupcov 

radu Spathidiida a teda slúžili na rekonštrukciu vnútorných genealogických vzťahov v rámci 

tohto radu. Vo všetkých fylogenetických analýzach boli nájdené iba štyri dobre rozpoznateľné 

skupiny a zvyšné taxóny reprezentovali nezávislé samostatné línie. Vzťahy medzi týmito 

štyrmi zoskupeniami a samostatnými líniami boli veľmi slabo vyriešené. 

 Prvá skupina označená ako zoskupenie Semispathidium breviarmatum reprezentuje 

bazálnu líniu celého radu Spathidiida. Štatistická podpora pre monofyletický pôvod tejto 

skupiny varíruje od slabej až po maximálnu v závislosti od použitého algoritmu a dátového 

súboru. Do tohto zoskupenia sa zaradilo niekoľko typických zástupcov radu Spathidiida 

(Spathidium claviforme, Semispathidium breviarmatum a Protospathidium muscicola). Na 

druhej strane sem patrí aj vysoko morfologicky odvodený druh Enchelys polynucleata. Pre 

posledné dva taxóny tohto zoskupenia (Acaryophrya sp. a Pseudoholophrya terricola) je 

typický špirálovitý priebeh somatických kinet a mnohoradová dorzálna kefka. Sesterský vzťah 

Acaryophrya sp. a P. terricola je štatisticky silno podporený. 

 Druhá skupina, označená ako zoskupenie Spathidium muscicola, je štatisticky silne 

podporená všetkými použitými fylogenetickými metódami vo všetkých dátových súboroch. 

Toto zoskupenie zahŕňa bežné pôdne a machové druhy z radu Spathidiida: Spathidium 

muscicola, S. spathula, Epispathidium amphoriforme komplex a Arcuospathidium muscorum. 

Avšak ich vnútorné fylogenetické vzťahy sú len slabo vyriešené. Kým monofýlia druhu A. 

muscorum je silno podporená, hodnoty pre podporu monofýlie druhu S. muscicola nadobúdajú 

značné rozdiely v závislosti od súboru dát. Dokonca Epispathidium amphoriforme komplex je 

581



na základe našich analýz polyfyletický. 

 

 

 
 

Obr. 1. Rekonštrukcia evolúcie orálnej ciliatúry v rámci radu Spathidiida namapovaná na 18S rRNA 
fylogenetický strom vypočítaný pomocou metódy maximálnej úspornosti. 
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Tretia skupina, označená ako zoskupenie Balantidion pellucidum, obsahuje tri taxóny, 

ktoré boli v minulosti zaraďované v rámci radu Haptorida (Balantidion pellucidum, Enchelys 

gasterosteus a Lagynophrya acuminata). Monofýlia tejto skupiny nadobúdala slabé až 

maximálne štatistické podpory v závislosti od použitého algoritmu a dátového súboru. 

Posledná štvrtá skupina, označená ako zoskupenie Apobryophyllum schmidingeri, 

nadobudla maximálne štatistické podpory vo všetkých analyzovaných dátových súboroch. 

Oba taxóny tejto skupiny Apobryophyllum a Cultellothrix majú laterálne lokalizovanú 

dorzálnu kefku. To predstavuje dôležitý apomorfný znak tohto zoskupenia, pretože všetci 

ostatní zástupcovia radu Spathidiida majú kefku lokalizovanú dorzálne. 

Morfologická klasifikácia nálevníkov radu Spathidiida je založená prevažne na 

ciliatúre orálneho aparátu. Hoci sú morfologické znaky definujúce jednotlivé rody často 

nejednoznačné, Foissner et al. [3] tvrdia, že rozdelenie druhovo bohatého rodu Spathidium je 

opodstatnené z dôvodu uľahčenia klasifikácie a identifikácie druhov. V rámci radu 

Spathidiida boli v molekulárnych štúdiách všetky na druhy bohaté rody (t. j. Spathidium, 

Epispathidium, Arcuospathidium) rozpoznané ako polyfyletické [5, 8, 10, 11] a ich monofýlia 

bola štatisticky jednoznačne zamietnutá. 

Navyše druhy týchto troch rodov vytvárajú zoskupenia medzi sebou navzájom alebo 

dokonca aj s inými druhmi radu Spathidiida, ktoré boli v minulosti klasifikované v rámci radu 

Haptorida. To indikuje, že podobný ciliárny orálny vzor môže byť výsledkom paralelnej 

evolúcie (Obr. 1). Predpokladáme, že orálna ciliatúra je priamo závislá na dĺžke obústia, 

ktorého evolúcia je pod silným selekčným tlakom. Napríklad (i) druhy s bežne dlhým 

a šikmým obústim nadobúdajú orálnu ciliatúru typickú pre rod Spathidium, (ii) druhy s dlhým 

a iba mierne šikmým obústim zvyčajne nadobúdajú orálnu ciliatúru typickú pre rod 

Epispathidium a (iii) druhy s dlhým avšak silne šikmým priebehom obústia nadobúdajú orálnu 

ciliatúru typickú pre rod Arcuospathidium. Morfologicky podobné orálne aparáty sa mohli 

preto počas evolúcie nezávisle vyvinúť pri rôznych fylogeneticky nepríbuzných taxónoch. 

Podľa fylogenetických stromov a štatistických testov topológie stromov je zrejmé, že 

výsledky z morfologického prístupu nie sú v súlade s výsledkami z molekulárnych analýz. 

Morfologický prístup nám poskytuje relatívne použiteľnú klasifikačnú schému [4]. Vzhľadom 

na molekulárne analýzy je však prinajmenšom päť rodov radu Spathidiida definovaných na 

pleziomorfiách a homopláziách, t. j. znakov nevhodných na tvorbu prirodzenej klasifikácie. 

 

 

583



Záver 

Na základe molekulárnych analýz sme zistili, že rody Spathidium, Epispathidium 

a Arcuospathidium sú polyfyletické a definované pleziomorfnými a homopláznymi znakmi. 

Ale kvôli absencii akýchkoľvek morfologických synapomorfií pre zoskupenia taxónov v 

molekulárnych analýzach navrhujeme zachovať pôvodnú morfologickú klasifikáciu. 
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Abstract 
The current state of historical and recent localities of critically endangered taxon Juncus capitatus in 
Slovakia and the possibilities of their protection 
Juncus capitatus (dwarf rush) belongs to critically endangered species of Slovakian flora and it is 

protected by law. Besides listing all herbarium items of subject taxon we focused on observing the current state 
of its both historical and potential localities and evaluating the possibilities of their conservation and protection. 
Juncus capitatus requires wet and sandy soil with periodical disturbances. Because of its low competitive ability 
it inhabits substrates without continuous vegetation, where it grows as a pioneer organism. The specific 
ecological needs combined with draining of wetlands, degradation of natural habitats, construction and excessive 
usage of fertilizers and pesticides have caused the lowering number of species populations. We confirmed two 
recent localities for Juncus capitatus: one in a sand mining pit between Šaštín-Stráže and Borský Mikuláš and 
the second in an active sand mining pit south of Šaštín-Stráže.  
 

Keywords: Juncus capitatus; dwarf rush; endangered species; sand mining pit; Záhorská lowland.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Juncus capitatus (sitina hlavičkatá), zákonom chránená rastlina [1], patrí medzi 

kriticky ohrozené druhy flóry Slovenska podľa najnovšieho Červeného zoznamu rastlín 

a živočíchov [2] a je uvedená aj v Červenej knihe ohrozených rastlín a živočíchov SR a ČR 

z roku 2001 [3].  

Táto jednoročná trsovitá bylina je charakteristická značnou variabilitou vo výške 

a počte kvetov; vyskytujú sa jedince vysoké iba 1,5 cm a 1-2 kveté, ale aj 20 cm vysoké 

jedince, ktoré majú 8-20 kveté zväzočky. Veľká morfologická premenlivosť však nemá 

taxonomickú hodnotu [4]. Žltohnedé až hnedé kvety sú zoskupené v súkvetí krážeľ. Plodom 

je tobolka obsahujúca veľké množstvo semien, ktoré sú rozširované vodou, vetrom a vodným 

vtáctvom. Kvitne od júna do septembra [4, 5].  

Juncus capitatus je mediteránno-subatlanticko-európsky druh, pričom centrom jeho 

výskytu sú mierne oblasti Európy. Jeho areál je disjunktívny a na Slovensku sa vyskytuje 

výlučne na Záhorskej nížine od Stupavy po Kúty [3, 4]. Ako pionierska rastlina má veľmi 

špecifické ekologické požiadavky a nízku konkurenčnú schopnosť, v dôsledku čoho jeho 

populácie klesajú a nepravidelne fluktuujú. Vyžaduje vlhkú piesočnatú pôdu bez súvislého 

vegetačného krytu. [3, 4].  
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Hlavným cieľom štúdia bolo zdokumentovať historické a aktuálne rozšírenie 

predmetného taxónu na Slovensku. Zhotovili sme zoznam známych lokalít na základe 

dostupných herbárových položiek a údajov z publikovanej literatúry, a následne sme uvedené 

lokality navštívili priamo v teréne s účelom zhodnotiť ich súčasný stav. Okrem výskytu druhu 

Juncus capitatus sme sa zamerali aj na stav jeho populácii a perspektívu ich udržateľnosti 

vzhľadom na jeho ekologické požiadavky. Podľa výsledkov z terénnych prieskumov sme 

navrhli možnosti ochrany taxónu.  

 

Materiál a metódy 

Zoznam známych lokalít vychádza z údajov z literatúry [4, 6, 7] a z herbárových 

položiek herbárov SLO a SAV. Nomenklatúra bola zjednotená podľa publikácie Mičieta [8] 

a kategórie ohrozenia sú uvedené podľa publikácie Jedlička et al. [9]. 

Terénny výskum sa uskutočnil v rokoch 2013-2015 na území Záhorskej nížiny. 

Lokality herbárových položiek boli navštívené počas júla a augusta, kedy je taxón v období 

kvitnutia [4], čo umožňuje jeho ľahšiu identifikáciu. Pri recentných položkách sme využili 

uvedené GPS koordináty, pri starších lokalitách sme si museli pomôcť satelitnou mapou 

a odhadom podľa popisu náleziska. Určenie rastlinných druhov v teréne bolo robené za 

pomoci Veľkého kľúča na určovanie vyšších rastlín [10] a obrázkového kľúča [11]. 

 

Výsledky a diskusia 

Spísaním herbárových položiek, údajov z literatúry a článkov z externých vedeckých 

databáz [4, 6, 7] sme dostali zoznam 15 lokalít výskytu Juncus capitatus na Slovensku.  
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Tab. 1. Zoznam potvrdených lokalít výskytu Juncus capitatus 

 Názov lokality 
1 Bezedné, pieskovňa, 5. 9. 1991, Peniašteková, SAV 
2 Borská nížina, Borský Mikuláš, ryha na dne pieskovne, 2013, Dítě et al. 
3 Borská nižina, Šaštín-Stráže, Gazarka, dno aktívnej pieskovne, 2013, Dítě et al. 
4 Holíč, medzi obcami Kúty a Čáry, 17. 7. 1964, Chrtek et Křísa, PRC  
5 Kúty, 7. 7. 1921, Scheffer, SLO; 1987, Svobodová (in litt.) 
6 Lakšárska Nová Ves, medzi obcami Hrabovce a Príčne, 3. 9. 1920, Scheffer, SLO 

7 Malacky - červený kríž, zamokrené piesky vo výsadbe mladých borovíc, 22. 6. 2008, 
Valachovič, SAV 

8 Medzi Malackami a Plaveckým štvrtkom, Kučovanica, 16. 7. 1979, Mičieta, SLO 
9 Okraj Plaveckého štvrtka (okraj Bezedného), 14. 8. 1980, Kmeťová, SAV 

10 
Plavecký štvrtok, pri rezervácii Bezedné, 10. 8. 1980, Májovský, SLO; 20. 7. 1982, 
Májovský, Mičieta, SLO; 7. 9. 1992, Mičieta, SLO;  Hodálová 1986-1987, SLO (cf. 
1993) 

11 Plavecký štvrtok, vlhké piesčiny, 16. 7. 1906, Degen et Andrasovszský, PRC; 23. 7. 
1916, Gáyer, PRC; 1. 9. 1925, Ptačovský, SAV; 20. 8. 1958, J. Dvořák, BRA  

12 Priekopy pri železničnej trati medzi Šajdíkovými Humencami a Borským Mikulášom, 
24. 7. 1963, J. Dvořák, BRA 

13 Rezervácia Abrod, 1999, Stanová 
14 Šajdíkové Humence, 3. 9. 1922, Scheffer, SLO  
15 Záhorská Ves, 15. 7. 1891, Braun, PRC 

 

Stav preskúmaných lokalít sme zaradili do troch kategórií:  

• Potvrdené – aktuálne v rokoch terénneho výskumu 

• Zničené – zánik pôvodného biotopu 

• Nepotvrdené – potenciálny výskyt pri vhodných podmienkach 

Potvrdené: Prvá potvrdená lokalita bola na území aktívnej pieskovne pri obci Šaštín-

Stráže (juhovýchodne od rekreačného strediska Gazarka). Na rozľahlom priestranstve 

v centrálnej časti pieskovne sa druh vyskytoval v hojnom počte, avšak jeho populácia bola 

značne rozptýlená a mala riedku pokryvnosť. Popri jednotlivcoch rástli iné pionierske druhy 

rastlín a náletová vegetácia, medzi ktorými boli aj ďalšie druhy rodu Juncus ako Juncus 

alpinoarticulatus, J. articulatus, J. bufonius a J. conglomeratus.  
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Obr. 1. Juncus capitatus  v aktívnej pieskovni „Piesky Šaštín-Stráže“ 

 
 

Druhou potvrdenou lokalitou bola pieskovňa neďaleko cesty z obce Šaštín-Stráže do 

Borského Mikuláša. Populácia Juncus capitatus sa nachádzala v depresii a žliabku v južnej 

časti pieskovne. Obe lokality a ich GPS koordináty pochádzali z roku 2013 a boli uvedené 

v časopise Naturea Tutela [6]. Ich aktuálnosť sme potvrdili v auguste 2015.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Pieskovňa neďaleko cesty medzi obcami Šaštín-Stráže a Borský Mikuláš 

 

Zničené: Medzi zničené lokality patria najmä údaje z konca 19. storočia a z prvej 

polovice 20. storočia, kedy okraje obcí prešli rozsiahlou zmenou v infraštruktúre a výstavbou 

nových sídel. Týka sa to Záhorskej Novej Vsi (najstarší herbárový záznam, ktorý pochádza 

z roku 1891), obce Kúty, Lakšárska Nová Ves, Plavecký Štvrtok a Šajdíkové Humence. 
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Lokalita Kučovanica, ktorá sa nachádzala pri železničnej trati medzi Malackami a Plaveckým 

Štvrtkom, bola zničená rozšírením cesty a postavením nových budov stavebných firiem. 

Lokalita „Malacky, Červený kríž, zamokrené piesky vo výsadbe mladých borovíc“ z roku 

2008 bola poznačená sukcesiou v podraste, kde pre Juncus capitatus už neostal voľný 

priestor. Populácia vymizla aj v prírodnej rezervácii Bezedné, ktorá je už zarastená.  

Nepotvrdené: Keďže letá boli extrémne suché a Juncus capitatus potrebuje pre svoj 

rast dostatočnú vlahu, populácie sa počas suchého leta na viacerých lokalitách nemuseli 

objaviť [4]. Semená si však uchovávajú klíčivosť po dobu až 10 rokov, nie je teda vylúčené, 

že sa môžu na daných miestach znova vyskytovať. Medzi potenciálne lokality patrí hlavne 

areál a okolie aktívnych pieskovní (napríklad v obci Šajdíkové Humence) a areál chránenej 

prírodnej rezervácie Abrod, kde sme však druh nenašli. Abrod bol v čase terénneho výskumu 

počas augusta veľkoplošne vykosený, ostali len ostrovčeky krov a stromov a popri potoku 

nepriechodné populácie vysokých ostríc. Lokalita z lužného les pri Holíči, medzi obcami 

Kúty a Čáry, bola taktiež nepotvrdená. V oblastiach sa našli len bežné druhy rodu Juncus.  

Z výsledkov vyplýva, že na úbytok populácii druhu vplýva najmä degradácia 

životného prostredia [12]. Antropogénna činnosť ako odvodňovanie mokraďových biotopov, 

výstavba sídel a komunikácii (zmena lesných a poľných ciest na asfaltové) i nadmerné 

používanie pesticídov a hnojív v agrotechnológiách  je ďalším významným faktorom, ktorý 

ohrozuje rast a výskyt populácii predmetného taxónu [4, 13]. Problémom je tiež zmena 

obhospodárovania rybníkov, ktoré sa prestávajú „letniť“ – ich vypustené dná predstavovali 

ideálny substrát [3]. Pre jeho špecifické ekologické podmienky však ani ochrana biotopov nie 

je dostačujúca. Nedostatok zrážok a postupná sukcesia sú prírodnými a prirodzenými 

faktormi, ktoré taktiež negatívne ovplyvňujú jeho výskyt [6].  

 

Záver 

Porovnaním 15 známych historických lokalít výskytu druhu Juncus capitatus s ich 

súčasným stavom sa ako stále aktuálne potvrdili iba dve lokality. Obe sa nachádzali na 

území aktívnych pieskovní; prvá v pieskovni pri obci Šaštín-Stráže a druhá pri obci Borský 

Mikuláš. Väčšina starších lokalít je už zničená a recentnejšie lokality (napríklad v rezervácii 

Abrod) sa nám v rokoch výskumu nepodarili potvrdiť. Tento výsledok je zapríčinený 

viacerými faktormi, medzi ktoré patrí ľudská činnosť ako degradácia biotopov, výstavba sídel 

a komunikácii, používanie pesticídov, nadmerné hnojenie, suché letá a prirodzená sukcesia 

vegetácie. Primeraná ťažba v aktívnych pieskovniach,  úmyselné odstraňovanie náletovej 

vegetácie na potenciálnych i aktuálnych lokalitách výskytu taxónu, zachovanie pôvodných 
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zašľapávaných  lesných a poľných chodníčkov, letnenie rybníkov a ekologickejšie 

poľnohospodárstvo by bolo cestou, ako zabezpečiť zachovanie populácii Juncus capitatus aj 

v budúcnosti. 
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Abstract 
Variability of CRISPR locus RliB of Listeria monocytogenes strains in food processing plants  

 The presence of CRISPR locus RliB was confirmed by PCR reaction in 75% of L. monocytogenes 
strains within a collection of 80 strains. Sequences of CRISPR locus RliB (spacers and repeats) are identical in 
strains of the same serotype and PFGE profile. Sequence analysis of the PCR product didn´t detect the presence 
of CRISPR locus RliB for strains of serotype IVb. We have determined the sequence of 20 spacers within the 
selected strains, but the bacteriophage origin of spacers was identified only in nine cases. 
 

Keywords: Listeria monocytogenes, CRISPR, spacers, repeats  

 

Úvod a formulácia cieľa 

L. monocytogenes je potravinový patogén, ktorý spôsobuje ochorenie nazývané 

listerióza. Tento patogén je prenášaný hlavne prostredníctvom kontaminovaných potravín, ako 

napr. čerstvou zeleninou, vajíčkami, surovým mäsom, mliekom alebo mliečnymi a morskými 

produktmi. Vyskytuje sa v odpadovej vode, pôde a býva súčasťou črevnej mikroflóry zvierat 

aj ľudí [1]. Dokáže sa množiť aj pri 4°C, bežnej teplote v chladničke a ohrozuje najmä tehotné 

ženy, novorodencov, starých ľudí a populácie s oslabenou imunitou (pacienti s AIDS, 

diabetici, alkoholici). Aj keď výskyt tohto ochorenia je pomerne vzácny, prejavuje sa vážnymi 

klinickými príznakmi a úmrtnosť sa pohybuje v rozmedzí 20 - 30% [2, 3]. 

CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) je adaptívny 

imunitný systém, ktorý má úlohu nielen ako obrana proti napádajúcim elementom 

z bakteriofágov alebo plazmidov v mnohých baktériách a archae, ale je zodpovedný aj za 

kmeňovú  variabilitu. Vďaka tomuto systému dokážu listérie prežívať aj v prostredí 

s vysokým výskytom listériových fágov [4]. CRISPR systém tvoria pravidelne sa opakujúce 

20 - 40 nt dlhé  identické  sekvencie, ktoré sú prerušené neopakujúcimi sa sekvenciami 

medzerníkov [5]. 

Cieľom našej práce bolo charakterizovať variabiltu CRISPR lokusu RliB u kmeňov 

L. monocytogenes a identifikovať pôvod medzerníkov nachádzajúcich sa u jednotlivých 

kmeňov.   
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Materiál a metódy 

V práci sme použili 76 kmeňov L. monocytogenes izolovaných zo 4 

rôznych potravinárskych prevádzok, 2 klinické kmene (HPL1, HPL2) a 2 zbierkové kmene 

(EGD-e, NCTC 11994). Kmene sme uchovávali na TSB agare pri 4 oC a preočkovávali každý 

mesiac.  

PCR detekcia CRISPR lokusu RliB: Na PCR detekciu CRISPR lokusu RliB sme 

v experimente použili primery uvedené v Tab.1. Kmeň EGD-e sme využívali ako referenčný 

kmeň. V PCR reakciách sme použili bunkový lyzát ako templátovú DNA. Získané produkty 

sme separovali pomocou elektroforézy pri 90 V 45 minút v 1 % agarózovom géli. 

Sekvenovanie: 20 PCR produktov vybraných kmeňov sme prečistili 

polyetylénglykolom a dali osekvenovať. Získané sekvencie sme analyzovali pomocou 

programu CRISPRfinder a na identifikáciu pôvodu medzerníkov sme používali program 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool).  

 
Tab.1. Primery použité na detekciu CRISPR lokusu RliB 

 
  názov Sekvencia 5´→3´ Veľkosť produktu Zdroj 

CRISPR P1 TTGAGGTAAGATGGGAGTAAG 454 bp (EGD-e) Di a kol., 
2014 

Lokus RliB P2 ACAGATTGCTCGTTTGACTA     

 

 

Výsledky a diskusia 

 Analyzovali sme 80 kmeňov L. monocytogenes na prítomnosť CRISPR lokusu RliB. 

Amplifikáciou sme u jednotlivých kmeňov získali produkty rôznej veľkosti v dôsledku 

rôzneho počtu opakovaní a medzerníkov (Obr.1). V Tab.2 je zobrazený počet pozitívnych 

kmeňov rozdelených na základe sérotypu a profilu PFGE do 19 skupín. Celkovo bolo 

pozitívnych 60 kmeňov, 75 % nášho analyzovaného súboru. V siedmych skupinách boli 

pozitívne všetky kmene, naopak v šiestich skupinách boli všetky kmene negatívne. 

V zvyšných šiestich skupinách sa nachádzajú aj pozitívne, aj negatívne kmene, čo naznačuje 

variabilitu aj v rámci skupiny s rovnakým sérotypom a profilom PFGE. 
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Obr. 1. PCR detekcia CRISPR lokusu RliB u kmeňov L. monocytogenes 

Dráha 1 – 100 bp DNA Ladder (BioLabs). Dráha 2 až 9 – L. monocytogenes KMB 20, KMB 77, KMB 
23, KMB 31, KMB 33, KMB 35, KMB 41, KMB 42. Dráha 10 – negatívna kontrola. Dráha 11 – pozitívna 

kontrola (KMB 38). 
 

Tab.1. Rozdelenie kmeňov L. monocytogenes s lokusom RliB (pozitívne kmene) na základe sérotypu 
a profilu PFGE 

 

Profil PFGE Sérotyp Počet kmeňov Pozitívne kmene % pozitívnych kmeňov 
1 IIa 3 3 100% 
1 IIc 12 9 75% 
2 IIa 18 18 100% 
3 IIa 5 3 60% 
4 IIa 2 1 50% 
5 IVb 1 0 0% 
6 IIa 4 3 75% 
7 IIa 3 3 100% 
8 IIa 1 0 0% 
9 IVb 16 13 81% 

10 IIa 2 2 100% 
12 IIa 2 1 50% 
13 IIa 1 1 100% 
14 IIa 2 0 0% 
17 IIb 2 0 0% 
18 IIa 1 0 0% 

zbierkové kmene IIa 1 1 100% 
zbierkové kmene IVb 2 2 100% 
klinické kmene IIa 2 0 0% 

  Spolu 80 60 75% 
 

 PCR produkty zástupcov 7 skupín sme osekvenovali. Analýzou získaných sekvencií 

v programe CRISPRfinder sa nám podarilo zistiť opakujúce sekvencie a jednotlivé 

1000 bp 

500 bp 

100 bp 
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medzerníky (Tab.2). Jednotlivé skupiny sa medzi sebou odlišovali v opakujúcej sekvencii 

a počte medzerníkov, avšak kmene v rámci skupín mali zhodnú opakujúcu sekvenciu. Zdá sa, 

že odlišnosti v počte medzerníkov u kmeňov s rovnakým sérotypom a profilom PFGE je 

spôsobená neskorším začiatkom čítania pri sekvenovaní. Skupiny 1/IIc, 3/IIa a zbierkový 

kmeň EGD-e/IIa majú rovnakú opakujúcu sekvenciu, avšak kmeň č. 41 (3/IIa) sa odlišuje 

v počte medzerníkov. Amplifikáciou sme získali produkty aj u kmeňov skupiny 9/IVb 

a zbierkového kmeňa NCTC 11994 so sérotypom IVb, avšak pri analýze sekvencií 

v programe CRISPRfinder, sa nenašli opakujúce sekvencie, a teda sa neidentifikoval CRISPR 

lokus RliB.    

  
Tab.2. Výsledky analýzy sekvencií v programe CRISPRfinder 

 

Kmeň Profil PFGE Sérotyp 
Dĺžka 

sekvencie 

Dĺžka 
opakujúcej 

sekv. Opakujúca sekvencia 
Počet 

medzerníkov 

20 1 IIc 426 bp 29 bp GTTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 3 

19 2 IIa 553 bp 30 bp CGTTTTAGTTACTTATTTTGAAATGTAAAT 3 

22 2 IIa 553 bp 30 bp CGTTTTAGTTACTTATTTTGAAATGTAAAT 3 

2 2 IIa 555 bp 30 bp CGTTTTAGTTACTTATTTTGAAATGTAAAT 4 

8 2 IIa 549 bp 30 bp CGTTTTAGTTACTTATTTTGAAATGTAAAT 4 

15 2 IIa 547 bp 30 bp CGTTTTAGTTACTTATTTTGAAATGTAAAT 3 

25 2 IIa 547 bp 30 bp CGTTTTAGTTACTTATTTTGAAATGTAAAT 3 

26 2 IIa 550 bp 30 bp CGTTTTAGTTACTTATTTTGAAATGTAAAT 4 

41 3 st IIa 889 bp 29 bp GTTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 8 

21 6 IIa 748 bp 28 bp TTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 6 

11 6 IIa 744 bp 28 bp  TTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 7 

12 9 IVb 362 bp       

27 9 IVb 362 bp       

14 9 IVb 363 bp       

17 9 IVb 360 bp       

18 9 IVb 362 bp       

23 9 IVb 362 bp       

24 9 IVb 362 bp       

4  EGD-e IIa 427 bp 29 bp GTTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 3 

6 NCTC 11994  IVb 356 bp       

  

 Medzerníky získané analýzou v CRISPRfinder sú zobrazené v Tab.3, Tab.4, Tab.5 a 

Tab.6. V analyzovanom súbore sme identifikovali 20 rôznych medzerníkov, ktoré sú 

v tabuľkách farebne odlíšené. V rámci jednotlivých skupín sú nájdené medzerníky zhodné. 

Taktiež sa zhodovali medzerníky skupiny 1/IIc a EGD-e/IIa. Bakteriofágový pôvod 
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medzerníkov sme identifikovali pomocou programu BLAST. Keďže sa však v databáze 

nachádza málo kompletných genómov bakteriofágov, identifikovali sme pôvod 9 

medzerníkov. 

 
Tab. 3. Sekvencie medzerníkov L. monocytogenes KMB 41 a ich pôvod 

 

Kmeň č. 41 - Medzerníky                 27.5.2013               3/IIa Bakteriofág 
AGTATTTACTTAGACAAACGCGCTCAAATTGAGCAT Enterococcus 
ACAGTCAGTTTGTGCTCATTCACTTGAACTGCATCTTT   
AGCGCAACAGGTGCCATATACAAACTGCCTTTTTTTC LP-101  
GAACCAGTAAGCATCATATTTTTATGAATTGCTTTTA   
GAATTATTAGAAAAAATGAAGCAACAAGGTATTGAA   
TTTTACATGGGAGTCAAAAGAGCAACTTAATATACT   
GTTGGTAGGTTTAACCAAAGATGATCACCATGTC   
ATGTCCCACTGCTCAATTTTTAACGGGACTCCAG   

 
Tab. 4. Sekvencie medzerníkov L. monocytogenes KMB 2 a ich pôvod 

 

Kmeň č. 2 - Medzerníky                  8.7.2013           2/IIa Bakteriofág 
AACAGAAATGAAAGATGGTGAAGAAGTCCTTAC   
TTTTTTAAGGCAAGTGTCATCGTTTCTAATCCG LmoS 293, A006  
CTAGAACAAAAGAAAAATCATGAGGGATATTTA   
GGTTTTGAATGCTGGTGGTGATAGTCCTAATGAA   

 
Tab. 5. Sekvencie medzerníkov L. monocytogenes KMB 20 a ich pôvod 

 
Kmeň č. 20 - Medzerníky             15.10.2013            1/IIc Bakteriofág 
TGCTCTCTTTTGTGTAAAGCACATCAAGCATGTAGC   
GCGATTTTTGTCAAAGGGACAGCGATGGGTTACAA B054 
TTACCACCAAAGTCCCTACACTCAATACCACCAAAGC P70 

 
Tab. 6 Sekvencie medzerníkov L. monocytogenes KMB 11 a ich pôvod 

 
Kmeň č. 11 - Medzerníky             4.2.2014            6/IIa Bakteriofág 
AGATCAAACTCCGGAAGGGTGATTGTAAATGGCG LP-101  
TGCTCTCTTTTGTGTAAAGCACATCAAGCATGTAGCG   
GCGATTTTTGTCAAAGGGACAGCGATGGGTTACAAG B054 
TTTTCTACTCCTGCTTCTAAAATGTCGTTTATAAG   
CTAAAACATCCTTCACTGTATCAACTCCTTTCTATA B025 
AAAATAGGAGGAAATAAATTATGACTATCAAATTAAG B025 
TTTGTTGAATCAACGGATATAGATTTTACAATTTCG A006 
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Záver 

CRISPR lokus RliB je prítomný u 75 % kmeňov analyzovaného súboru. Vybrané 

kmene sme osekvenovali a získané dáta vyhodnocovali pomocou programu CRISPRfinder. 

U kmeňov so sérotypom IVb sa sekvenčnou analýzou PCR produktu nedetegovala prítomnosť 

CRISPR lokusu RliB. V rámci vybraných kmeňov sme stanovili sekvenciu 20 medzerníkov, 

avšak ich pôvod sme určili len v 9-tich prípadoch. 
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Abstract 
Production of catalase-peroxidase from archaeon Archaeoglobus fulgidus in Escherichia coli.  
Catalases-peroxidases are enzymes known for degradation of reactive oxygen species in living 

organisms. Degradation of two molecules of hydrogen peroxide gives two molecules of water and one molecule 
of oxygen, which has a positive effect on environment. We have used strain XL1-Blue of bacteria Escherichia 
coli harbouring catalase-peroxidase gene from thermophilic organism Archaeoglobus fulgidus for high-level 
production of enzyme. We optimalized culture medium for batch-fermentation. Terrific broth seems to be the 
best option. Protein was produced in soluble form and we determined its katalytic activity before and after 
the affinity chromatography step.  
 

Keywords: catalase-peroxidase; Escherichia coli; fermentation; purification 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Katalázy-peroxidázy sú enzýmy zodpovedné za redukciu toxických reaktívnych 

zlúčenín kyslíka obsahujúcich peroxidickú väzbu za súčasnej oxidácie iných zlúčenín, najmä 

kovových katiónov alebo zlúčenín aromatickej povahy, ktoré sú schopné na rozdiel  

od klasických peroxidáz nielen redukovať, ale aj oxidovať peroxidické zlúčeniny. Ak sa jedná 

o molekulu peroxidu vodíka, vzniká po reakcii molekulový kyslík, ktorý priaznivo pôsobí  

na životné prostredie [1 – 3].  

 Produkcia heterológnych proteínov je v súčasnosti široko používaná technika 

moderných biotechnológii a molekulárnej biológie. Našim cieľom je príprava komplexného  

E. coli expresného systému na báze nového plazmidového systému, ktorý by poskytol 

efektívnejšiu produkciu proteínov. Väčšina v súčasnosti komerčne dostupných peroxidáz, ako 

napr. chrenová peroxidáza, sa stále získava z obmedzených prírodných zdrojov za použitia 

starých izolačných techník. Preto by rekombinantná produkcia kodónovo optimalizovaných 

peroxidáz mala predstavovať významný pokrok nielen pre biotechnológie, ale tiež  

pre základný výskum, a taktiež by popri znížení energetickej náročnosti mohli aj podstatne 
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znížiť záťaže a znečistenie životného prostredia. Rekombinantné katalázy majú potencionálne 

priemyselne uplatnenie predovšetkým pri monitorovaní čistoty priestorov. Najvýhodnejšie je 

pre uvedené účely otestovať bifunkčné katalázy-peroxidázy [4 – 5]. 

 Kataláza-peroxidáza AfKatG z termofilného archeóna A. fulgidus je homodimérny 

enzým s podjednotkami o veľkosti 85 kDa. Jeho prostetická skupina je tvorená protohémom 

IX, označovaným aj ako hém b. Nakoľko sa jedná o termostabilný enzým, jeho teplotné 

optimum je 70 °C pre katalázovú a 80 °C pre peroxidázovú aktivitu [6], čo v prípade 

heterologickej expresie v bakteriálnom kmeni uľahčuje jeho následnú purifikáciu. Pre našu 

prácu sme si zvolili fakultatívne anaeróbnu gramnegatívnu baktériu Escherichia coli, v ktorej 

sme vo vysokej hladine exprimovali enzým AfKatG a overili sme jeho aktivitu. 

 

Materiál a metódy 

Použité bakteriálne kmene: Bakteriálne kmene Escherichia coli použité v práci sú 

uvedené v Tab. 1. 
Tab. 1. V tabuľke sú uvedené použité kmene E. coli. 

 
Kmeň Genotyp Zdroj 

XL1-Blue 
endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F'[ ::Tn10 

proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK
- mK

+) 
Stratagene 

 

Plazmidy: Vektory použité na transformáciu do buniek E. coli  sú zobrazené v Tab.2. 

a na Obr.1. 
Tab. 2. Plazmidy použité na transformáciu buniek do E. coli.  

 
Plazmid Zdroj 

pJexpress404AfkatG  Zámocký, Technishe Universität Wien 
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Obr. 1. Mapa plazmidového vektora použitého na transformáciu do buniek E. coli. 

 
    

 SDS-Polyakrylamidové gély (SDS-PAGE): Podľa Laemmli et al. [7]. Použili sme 

veľkostný štandard Novex ® Sharp Pre-Stained Protein Standard (Thermofisher). 

 Batch-fermentácia buniek E. coli: Fermentácie sme uskutočnili pri teplote 37 °C 

v troch rôznych médiách: i) Luria-Bertani (LB), ii) Terrific broth (TB), iii) autoindukčné 

médium [8]. Expresiu sme v LB a TB médiu indukovali pridaním 1 mM IPTG,  

v autoindukčnom médiu zabezpečila indukciu 0,2% (W/V) laktóza. V čase indukcie sme 

k všetkým typom médií pridali hemín poskytujúci bunkám zdroj železa, ktoré je súčasťou 

aktívneho centra produkovaného enzýmu. Bunky sme prikrmovali 50% (V/V) glycerolom. 

V LB a TB médiu sme fermentáciu ukončili po 4 hodinách od indukcie, v prípade 

autoindukčného média sme fermentáciu vykonávali 20 hod. Bunky sme oddelili od média 

centrifugáciou 20 min, 4 °C, 7690 RCF.  

 Stanovenie suchej hmotnosti buniek: Počas fermentácie sme priebežne odoberali  

1 ml bukovej kultúry, ktorú sme následne centrifugovali. Získaný pelet sme vysušili pri 95 °C 

a odvážili sušinu.  

 Sonikácia buniek a purifikácia varením: Bunky sme sonikovali na prístroji Sono 

puls (Bandelin) 15 min a 30 sek s intervalom ultrazvukových pulzov 30 sek. Následne sme 

bunky centrifugovali 30 min, 4 °C, 7690 RCF a získaný supernatant sme varili pri 70 °C,  

30 min. Denaturované proteíny sme odstránili centrifugáciou 30 min, 4 °C, 7690 RCF.  
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 Purifikácia: Solubilný enzým sme purifikovali pri laboratórnej teplote afinitnou 

chromatografiou na niklovej kolóne s využitím His-tagu. Použili sme prístroj FPLC ÄKTA 

Avant 25 (GE Healthcare). 

 Dialýza: Z purifikovaného proteínu sme následne odstránili zložky elučného pufra 

priamou dialýzou oproti vode, 24 hodín.  

 Kvalitatívne stanovenie enzýmovej aktivity: Vzorky sme 10x riedili s vodou 

a zmiešali ich s 1% Triton-X 100 a s 30% H2O2 v pomere 1:1:1 s výsledným objemom 300μl. 

Reakcia prebiehala 5 minút v 10 cm vysokých skúmavkách [9].  

   

Výsledky a diskusia 

Do E. coli sa nám podarilo vložiť expresný plazmid pJExpress404 s génom kódujúcim 

termostabilnú katalázu-peroxidázu. Kmeň XL1-Blue sme použili na batch-fermentáciu v troch 

rôznych médiách: LB, TB a autoindukčnom médiu. Porovnávali sme vplyv médií na hladinu 

expresie na základe výsledkov PAGE analýzy.  

 

 
Obr. 2. Fermentácia v kmeni XL1-Blue, v rôznych médiách. A: fermentácia v LB médiu; 1) veľkostný 

štandard; 2) 0 hod; 3) 1 hod; 4) 2 hod; 5) 3 hod; 6) 4 hod. B: fermentácia v TB médiu; 1) veľkostný štandard;  
2) 0 hod; 3) 1 hod; 4) 2 hod; 5) 3 hod; 6) 4 hod. C: fermentácia v autoindukčnom médiu; 1) veľkostný štandard; 

2) 0 hod; 3) 3 hod; 4) 5 hod; 5) 18 hod; 6) 20 hod 
 

Z jednotlivých fermentácii sme stanovili suchú hmotnosť buniek. V prípade LB média 

sme získali 2,6 g/l, v TB médiu 11,7 g/l a v autoindukčnom médiu 9,6 g/l. Bunky po 

fermentácii sme sonikovali, získaný supernatant sme varili pri 70 °C a purifikovali ho 

pomocou afinitnej chromatografie. Eluovaný proteín sme na záver dialyzovali oproti vode. 
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Obr. 3. Purifikácia bunkového lyzátu po sonikácii. A: LB médium 1) veľkostný štandard; 2) varený 

supernatant; 3) prvý eluant; 4) druhý eluant; 5) prvý a druhý eluant spolu; 6) flow through; 7) tretí eluant;  
8) dialyzovaná vzorka. B: TB médium 1) veľkostný štandard; 2) supernatant; 3) varený supernatant; 4) prvý 

eluant; 5) druhý eluant; 6) prvý a druhý eluant spolu; 7) flow through; 8) dialyzovaná vzorka. C: autoindukčné 
médium 1) veľkostný štandard; 2) supernatant; 3) varený supernatant; 4) prvý eluant; 5) druhý eluant; 6) flow 

through; 7) dialyzovaná vzorka. 
 

 Vzorky získané afinitnou chromatografiou, dialýzou a varením supernatantu  

po sonikácii sme porovnávali na základe ich kvalitatívnej enzýmovej aktivity. 

Vzorky eluovaných proteínov z LB a TB média  mali očividne najvyššiu aktivitu. V prípade 

vzoriek z autoindukčného média bola aktivita takmer nulová (Obr. 4.), čo koreluje 

s intenzitou bandu na PAGE géli (Obr. 2., 3.).  

 

 
Obr. 4. Kvalitatívne stanovenie enzýmovej aktivity. 1) LB médium, varený supernatant; 2) LB médium, 
eluant; 3) LB médium, dialýza; 4) TB médium, varený supernatant; 5) TB médium, eluant; 6) TB médium, 
dialýza; 7) autoindukčné médium, varený supernatant; 8) autoindukčné médium, eluant; 9) autoindukčné 

médium, dialýza.  
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Záver 

Pripravili sme bunky E. coli schopné produkovať termostabilnú katalázu-peroxidázu 

v solubilnej forme. Najväčšie množstvo proteínu sme získali 4-hodinovou fermentáciou v TB 

médiu pri 37 °C. S dosiahnutým výsledkom koreluje aj kvalitatívne stanovenie enzýmovej 

aktivity, kedy eluovaný proteín získaný fermentáciou v TB médiu vykazuje najbúrlivejšiu 

reakciu.  
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Abstract 
Intersexual differences in the parameters of sleep quality during working days and weekend 
Physical activity and regular sleeping schedule are both key factors for maintaining good health. The 

timing and duration of sleep differs among genders, age groups and chronotypes. By using a non-invasive method 
called actigraphy, we are able to measure activity/sleep cycles as well as quantify parameters of sleep quality. 
Our results show significant differences among men and women in parameters of sleep quality (e.g. 
fragmentation index, number of immobile phases etc.). No significant results were found in sleep quality 
parameters between working days and weekend except for the length of sleeping phase. It is necessary to take 
into consideration the differences between genders when quantifying the sleep quality results from actigraphy. 
 

Keywords: chronotype; actigraphy; sleep quality; sex differences in sleep quality 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvalitný a pravidelný spánkový režim sa považuje za kľúčový faktor dobrého zdravia. 

Chronotyp predstavuje individuálnu preferenciu v načasovaní spánku a aktivity u človeka. Je 

geneticky determinovaný. Známe sú extrémne póli v tejto škále a to ranné a večerné 

chronotypy. Taktiež je známe, že preferencie v načasovaní spánku sú odlišné medzi 

pohlaviami, pričom sú muži náchylnejší k neskoršiemu načasovaniu spánku ako ženy. Tieto 

preferencie je možne ohodnotiť dotazníkmi ako sú mníchovský dotazník (Munich 

ChronoType Questionnaire - MCTQ) a dotazník rannosti a večernosti (Morningness – 

eveningness questionnaire - MEQ) [1-4].  

Načasovanie spánku je prevažne pod kontrolou centrálneho cirkadiánneho oscilátora, 

ktorý sa nachádza v suprachiazmatických jadrách hypotalamu (SCN) nad prekrížením očného 

nervu, ktorý prijíma informácie o dobe dňa prostredníctvom vonkajších podnetov tzv. 

Zeitgeberov. Následne synchronizuje celý organizmus neurálnymi a hormonálnymi dráhami 

do optimálnych fáz. Stabilné vzťahy medzi endogénnymi a vonkajšími podnetmi ako aj 

samotné načasovanie spánku sa považujú za dôležité pre ľudské zdravie [5].  

Jednou z  metód na meranie cyklov spánku a aktivity je aktigrafia, ktorá na rozdiel od 

polysomnografie (PSG) predstavuje dobrú alteratívu na meranie kvality spánku v domácich 
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podmienkach [6-8]. Aktigrafia vykazuje objektívnejšie výsledky ako spánkové denníky 

a umožňuje pomocou prístroja Actiwatch, ktorý je umiestnený na zápästí ruky zbierať dáta 

počas viacerých nocí bez zasahovania do probandovho normálneho režimu spánku a aktivity 

v domácom prostredí, nie v laboratórnych podmienkach [9].  

Cieľom experimentu je zistiť, či sú štatisticky významné rozdiely v kvalite spánku cez 

pracovné dni a víkendové dni v dátach zaznamenaných prístrojom actiwatch a porovnať 

výsledky meraní aj medzi pohlaviami. Zo získaných výsledkov bude možné optimalizovať 

experimentálny dizajn a zisk dát pre ďalšie pokusy.  

 

Materiál a metódy 

V našom experimente sme hodnotili 70 nočných záznamov z aktigrafie od 41 

probandov oboch pohlaví (27 žien a 14 mužov). Priemerný vek skúmanej skupiny probandov 

bol 23,54 ± 0,63 rokov (muži 25,16 ± 1,75 roka a ženy 23,05 ± 0,63 roka (priemer ± SEM)). 

Probandi boli dopredu oboznámení s podmienkami experimentu a svoju účasť v experimente 

potvrdili dobrovoľným podpisom informovaného súhlasu. Pred samotným experimentom 

vyplnili dotazníky na určenie chronotypu: MCTQ a MEQ. Probandi taktiež vypĺňali aj 

Epwortskú škálu spavosti, ktorá slúži na odhalenie spánkových porúch, ktoré boli 

kontraindikáciou pre účasť v pokuse. Do pokusu neboli zaradení probandi, ktorý cestovali 

minimálne 2 mesiace dozadu do iných časových zón, užívajú lieky na spanie alebo depresiu, 

drogy, požívajú pravidelne alkohol a sú tuhí fajčiari. Probandi museli dodržiavať pravidelný 

spánkový režim už 2 týždne pred nástupom do experimentu.  

Experiment prebiehal v domácich podmienkach 5 dní/nocí (3 noci počas pracovných 

dní a 2 noci cez víkend). Počas pracovných dní (utorok/streda, streda/štvrtok, štvrtok/piatok) 

bolo ranné vstávanie probandov ovplyvnené povinnosťami, ale počas víkendových dní (noc 

piatok/sobota a sobota/nedeľa) mohli probandi spať tak dlho, ako im to bolo prirodzené. Zo 

získaných záznamov sme vytvorili 2 experimentálne skupiny po 35 záznamov pre pracovné 

dni a 35 pre víkendové dni. Skupinu probandov, v ktorej sme hodnotili data zo spánku počas 

pracovných dní tvorilo 9 mužov a 26 žien, vo víkendovej skupine bolo 12 mužov a 23 žien 

(niektorí probandi sa zúčastnili iba jednej časti experimentu, niektorí obidvoch častí 

experimentu).  

Za účelom snímania dĺžky a kvality spánku bol probandom na nedominantnú ruku 

umiestnený monitor pohybovej a spánkovej aktivity – Actiwatch (CamNtech, Cambridge, 

UK). Je to prístroj v tvare hodiniek, ktorý svojou veľkosťou nebráni každodenným aktivitám. 
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Probandi si prístroj sňali z ruky iba v prípade osobnej hygieny. Následne boli dáta 

z Actiwatch-u stiahnuté a spánková aktivita a kvalita boli hodnotené softvérom Actiwatch 

Activity&Sleep Analysis7 . 

Získané záznamy spánku sme podrobili štatistickým analýzam po úvodnej kontrole 

normality rozdelenia dát. Pre porovnanie 2 súborov sme použili nepárový T-test, korelácie 

u parametrických dát sme hodnotili Pearsonovou koreláciou, pri neparametrických dátach 

Spearmanovou koreláciou. 

 

Výsledky a diskusia 

Zistili sme očakávaný signifikantný rozdiel na hladine významnosti p ˂ 0,01 v dĺžke 

nočného odpočinku medzi pracovnými a víkendovými záznamami, ktorý je vyjadrený 

v kategóriách - celková dĺžka nočného odpočinku, predpokladaná dĺžka spánku a skutočná 

dĺžka spánku (Tab. 1). Štatisticky významný bol aj rozdiel v dĺžke zaspávania a celkovom 

počte imobilných minút počas predpokladanej dĺžky spánku (p ˂ 0,05). V ostatných 

parametroch, ktoré popisujú kvalitu nočného odpočinku sme nezaznamenali štatisticky 

významné rozdiely. Keďže zásadný rozdiel medzi pracovnými dňami a víkendom bol hlavne 

v dĺžke spánku, testovali sme korelácie celkovej dĺžky nočného odpočinku s ostatnými 

parametrami v danej skupine probandov. Zistili sme očakávané pozitívne korelovanie tohto 

parametru s epizódami spánku a bdenia, celkovým počtom imobilných aj pohyblivých minút 

počas spánku a v množstve imobilných fáz (Tab. 1). 

Vyhodnotenie dotazníka chronotypu ukázalo nasledovné rozdelenie probandov v 

skupinách - skupina pracovné dni: 4 večerné, 25 neutrálnych a 6 ranných chronotypov; 

skupina víkendové dni: 4 večerné, 24 neutrálnych a 7 ranných chronotypov. Hodnotenie 

kvality spánku medzi pracovnými dňami a víkendom s ohľadom na chronotyp nepreukázalo 

štatisticky významné odlišnosti medzi spánkom cez pracovné dni a víkend u extrémnych 

chronotypov, neutrálny chronotyp, v skúmanej vzorke populácie najviac zastúpený, vykazoval 

rovnaké rozdiely medzi pracovným dňom a víkendom ako bol výsledok pre celú skúmanú 

vzorku – signifikantné rozdiely v celkovej dĺžke nočného odpočinku a v počte imobilných 

minút medzi skupinami. Tento výsledok pripisujeme hlavne faktu, že skupiny extrémnych 

chronotypov boli málopočetné a študovaná vzorka populácie – študenti VŠ ešte nemajú 

pracovné návyky čo sa týka povinnosti skorého ranného vstávania. 

Pri porovnaní spánku u mužov počas pracovných dní vs. víkend sme zaznamenali 

signifikantnú zmenu (p ˂ 0,05) len v dĺžke zaspávania. Zaspávanie mužov počas pracovných 
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dní trvalo dlhšie ako cez víkend. U žien v porovnaní pracovných dní vs. víkend sme 

zaznamenali cez víkend štatisticky významné predĺženie celkovej dĺžky nočného odpočinku 

(p ˂ 0,01), predpokladanej dĺžky spánku (p ˂ 0,01) a skutočnej dĺžky spánku (p = 0,001) 

a zvýšenie počtu imobilných minút počas spánku (p = 0,001) cez víkend.  

 
Tab. 1. Porovnanie parametrov dĺžky a kvality spánku u probandov počas pracovných 

a víkendových dní.  
 

 
Porovnanie pracovných a víkendových dní (t-test): ** p ˂ 0,01; * p ˂ 0,05; korelácia celkovej dĺžky nočného 

odpočinku  na ostatné parametre v danej skupine: ### p ˂ 0,001; ## p ˂ 0,01;  # p ˂ 0,05. Hodnoty sú uvedené 
ako priemer ± SEM. 

 

Porovnanie spánkových záznamov medzi skupinou mužov a žien počas pracovných 

dní (obr. 1) nevykazuje rozdiely v parametroch hodnotiacich dĺžku nočného odpočinku. 

Zaznamenali sme signifikantné rozdiely v  čase strávenom v imobilite, ale aj pohybe počas 

spánku a v ostatných parametroch popisujúcich imobilitu počas spánku (množstvo imobilných 

fáz, priemerná dĺžka imobility, imobilita počas spánku kratšia ako 1 min.). Zaujímavý je 

štatisticky významný rozdiel vo fragmentačnom indexe (p = 0,006) – ten považujeme za index 

kvality odpočinku. Čím je jeho hodnota vyššia, tým je spánok považovaný za viac nepokojný.  

Celková dĺžka nočného odpočinku (h) 7:39 ± 0:08 8:15 ± 0:09   **
Predpokladaná dĺžka spánku (h) 7:26 ± 0:08     ### 8:00 ± 0:09   **  ###
Skutočná dĺžka spánku (h) 6:27 ± 0:06     ### 6:56 ± 0:08   **  ###
Skutočná dĺžka spánku (%) 86,5 ± 0,7# 86,6 ±0,7
Skutočná dĺžka bdenia (h) 0:59 ± 0:03     ### 1:03 ± 0:03
Skutočná dĺžka bdenia (%) 12,9 ± 0,7# 13,1 ± 0,7
Efektivita spánku 83,9 ± 0,8 83,9 ± 0,7
Dĺžka zaspávania (h) 0:09 ± 0:01 0:06 ± 0:00   *
Epizódy spánku 27,2 ± 1,3       ### 29,5 ± 1,3          ##
Epizódy bdenia 27,1 ± 1,2       ### 29,4 ± 1,3          ##
Priemerná dĺžka epizód spánku (h) 0:15 ± 0:00 0:15 ± 0:00
Priemerná dĺžka epizód bdenia (h) 0:02 ± 0:00 0:02 ±0:00
Počet imobilných minút 385 ± 7,1        ### 413 ± 8,6      *   ###
Čas strávený v imobilite (%) 86,03 ± 0,9 86,1 ± 0,8
Počet pohyblivých minút 61,3 ± 4,3       # 66,2 ± 4,3         #
Čas strávený v pohybe (%) 13,4 ± 0,9 13,6 ± 0,8
Množstvo imobilných fáz 40,9 ± 2,2       ## 44,5 ± 2,2         ##
Priemerná dĺžka imobility 10,1 ± 0,6 10,0 ± 0,6
Imobilita počas spánku kratšia ako 1 min. 6,5 ± 0,8 7,2 ±0,6
Imobilita počas spánku kratšia ako 1 min. (%) 14,3 ± 1,0 15,1 ± 0,7
Celková aktivita počas spánku 7420 ± 677,1  # 8311 ± 566,0
Priemerné množstvo záznamov aktivity v spánku 16 ± 1,3 17,2 ± 1,2
Priemerná hodnota aktivity v pohyblivých periódach 123,2 ± 8,2 131,9 ± 9,4
Fragmentačný index 27,9 ±1,8 28,8 ± 1,4
Priemerná pohyblivosť počas bdelých fáz spánku 382,1 ± 22,61 361,9 ± 21,7

Pracovný deň                           
(n=35)

Víkend                              
(n=35)
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Obr. 1. Porovnanie parametrov kvality spánku medzi skupinou mužov a žien počas spánku cez pracovné 
dni. Štatistická signifikancia (t-test): ** p ˂ 0,01; * p ˂ 0,05. Parametre kvality spánku sú uvádzane ako 

priemerné hodnoty ± SEM (muži n=9, ženy n=26).  
 

Počas spánku cez víkendové dni (obr. 2) boli medzi pohlaviami zaznamenané 

signifikantné rozdiely aj v parametroch opisujúcich dĺžku spánku (celková dĺžka nočného 

odpočinku (p ˂ 0,05), predpokladaná dĺžka spánku (p = 0,01), skutočná dĺžka spánku (p ˂ 

0,01)) a v efektivite spánku (p ˂ 0,05). Parametre popisujúce kvalitu spánku - čas strávený 

v imobilite alebo pohybe počas spánku, priemerná dĺžka immobility počas spánku boli 

signifikantne odlišné (p ˂ 0,05) medzi pohlaviami (obr. 2). Fragmentačný index počas spánku 

cez víkend bol medzi mužmi a ženami signifikantne odlišný (p = 0,042), čo naznačuje, že 

spánok u sledovanej vzorky mužov bol menej pokojný ako spánok u žien (obr. 2).  

 

 
 

Obr. 2. Porovnanie parametrov kvality spánku medzi skupinou mužov a žien počas spánku cez víkend. 
Štatistická signifikancia (t-test): *p<0,05. Parametre kvality spánku sú uvádzané ako priemerné hodnoty ± SEM 

(muži n=12, ženy n=23). 
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Viaceré práce sa zaoberajú problematikou kvality spánku mužov a žien. Výsledky sú 

veľmi rôznorodé, v závislosti od veku aj etnicity skúmanej skupiny. Väčšinou sa jedná 

o práce, ktoré hodnotia spánok metódou polysomnografie a EEG. Autori uvádzajú, že medzi 

mužmi a ženami existujú rozdiely v spánku [10-12]. 

 

Záver 

Porovnanie spánkových parametrov počas pracovných dní a víkendu ukazuje 

signifikantné rozdiely v celkovej dĺžke nočného odpočinku. Dĺžka nočného odpočinku 

pozitívne koreluje s immobilitou počas spánku, ale nenašli sme korelačnú závislosť 

s parametrami charakterizujúcimi kvalitu spánku – fragmentačným indexom a imobilitou 

počas spánku kratšou ako 1 minúta. Zistili sme signifikantné rozdiely vo vybraných 

parametroch kvality spánku medzi pohlaviami. Pre potvrdenie získaných výsledkov je 

potrebné zväčšiť experimentálnu skupinu a získané výsledky zohľadniť pri tvorbe 

experimentálneho dizajnu pokusov a interpretácii výsledkov. 
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Abstract 
The aim of this study is to prove the knowledge about the effect of heavy metals, specifically antimony 

on Vicia faba plant model system with an emphasis on the cell division and the subsequently incurred alterations 
in mitotic activity and chromosome structure. Plants growing in the soils contaminated by increased 
concentrations of heavy metals show the general responses to this stress conditions i.e., the inhibition of cell 
elongation and decreased cell division index. The development of physical barriers is the important step to 
restrict the entry of heavy metals to the xylem vessels. The influx of a large concentration of heavy metals to the 
cell cytoplasm causes a metal ion binding to DNA and the condensation of chromatin that induces a lower 
transcription activity of DNA. The disturbances of the proteins, lipids and DNA structure are connected with the 
damage of gene expression and may inhibit the DNA repairing processes. The plant cells with un-repaired 
chromosome damage can overcome the checkpoint pathway and enter the mitosis, giving rise to chromosome 
aberrations.  

 
Keywords: Antimony; Vicia faba; mitotic index; chromosomal aberrations   

 

Introduction and aims 

The human actions, including the industrial activities, such as or the agricultural 

activities, such as are the primary sources of heavy metal pollution. Heavy metal 

concentrations in the soils are gradually increasing and may constitute a potential threat to 

human health via the food chain [1]. Non-biodegradable heavy metals may persist for several 

generations in aquatic, as well as terrestrial environments and are able to accumulate in the 

crop causing a hazardous effect on plant physiology and cytology [2].  

The ions of heavy metals may enter to the plant system via the diffusion through the 

apoplasm or by the symplasmic transport through the plasma membrane and may induce the 

symptoms of toxicity involving a general growth inhibition and various physiological and 

metabolic alterations [3]. However, the main and primary disorder related to the heavy metal 

impact is the change in cellular redox system causing oxidative stress of the roots as well as 

the leaves [4]. The evidence that heavy metals induce oxidative stress in various plant tissues, 

is a production of reactive oxygen species (ROS), such as H2O2 and ·O2
- and the enzymatic 

and non-enzymatic antioxidant stimulation and inhibition. The overproduction and the 

accumulation of active oxygen species may damage the major classes of macromolecules in 

plant cells by a high affinity to various groups of proteins. ROS may displace metals from 
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their binding sites and can cause the disturbances from photosynthetic processes and enzyme 

activities, the oxidative damage of proteins, lipids and DNA [5], to the alterations of gene 

expression and inhibition of DNA repair processes [6].   

The reduced production of new cells and the progressive reduction of growth rate should 

result from the heavy metal treatment, mainly from inhibition of mitotic activity, where the 

chromosomal aberrations in the apical root zone appear as well [7]. The experiments with the 

effect of toxic metals on cell division, using classical squash methods were done and 

published several years ago, e.g. [8] with some new additions in recent years, e.g. [9]. 

However, to the best of our knowledge no detail study of the effect of Sb on mitosis of V. faba 

has been done. The new methods, equipment and microscopy techniques may allow to add 

some new results to the previous studies. Thus we wanted to confirm the hypothesis that even 

low concentrations and short exposure of root meristem to toxic metals using antimony can 

induce changes of mitotic cycle.  

 

Material and Methods  

Plant material and the process of surface sterilization  

Healthy and equally-sized seeds of Vicia faba, L. (V. faba), spp. major, cv. SATURN 

(provided by ZELSEED spol. s. r. o.) were selected and surface-sterilized with sodium 

hypochlorite (10 % NaClO) for 10 minutes and soaked in distilled water for 24 h. This process 

was repeated. After these processes, seeds were sterilized with NaClO again and with mercury 

chloride (0.05 µM HgCl2) for 5 minutes. 

After the each sterilization step, V. faba seeds were carefully rinsed in distilled water for 

several times. During the process of soaking in distilled water, the seeds were aerated with air 

pumps. The rinsed seeds were germinated in the incubator INCU Line® on moist sterile filter 

paper in distilled water in the dark conditions at 25.5 °C for five days.  

All the chemicals were provided by SIGMA-ALDRICH®.  

 

Cultivation and antimony treatment 

Germinating seedlings were rinsed in distilled water and transferred into 3 L dark plastic 

pots. The seedlings were grown in the ½ Hoagland solutions with the final modification of pH 

adjusted to 6.2. Vicia faba seedlings were exposed to three different concentrations of Sb 

solutions – 2.5 mg.kg-1, 5 mg.kg-1, 10 mg.kg-1 plus the control. 
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All the samples were cultivated in the growth chamber at the Department of Plant 

Physiology, Comenius University in Bratislava under controlled conditions – 23 °C/25 °C 

day/night, 16 h photoperiod, 60 % relative humidity, 200 µmol/m.s. The solutions for 

experiments were renewed regularly every fourth day and aerated with air pumps. After eight 

days, the seedlings were harvested and roots and shoots were measured due to the post-

determination of primary root and stem growth. 

All the chemicals were provided by SIGMA-ALDRICH®. 

 

Mitotic activity and chromosomal aberrations  

Mitotic activities of V. faba roots treated with individual antimony concentrations plus 

control were evaluated on squashes of root apices stained by the Basic Fuchsin solution 

according to [10] and hydrolyzed in 1 M hydrochloric acid at 60 °C for 10 min. Finally, the 

stained samples were fixed with turpentine and observed under the bright-field of microscope 

Axioskop 2 plus (Zeiss). Three root tips of each treatment, as well as of the control, were 

evaluated and at least 1000 cells per root tip were screened to count the cell mitoses using the 

LUCIA Image® software (Laboratory Imaging spol. s. r. o.) and the variations in chromosome 

organization were observed. The mitotic index (MI) was expressed as percentage and was 

calculated as (number of dividing cells)/(number of total cells)*100. The mitotic phase index 

(MPI) was also expressed as percentage and calculated as (number of cells in each mitotic 

phase)/(number of total cells in mitosis)*100. 

 

Results and Discussion  

Although the V. faba test has a wide range of applications, an adequate study dealing 

with the problem of the antimony effect on the cell division was not found. For this reason, we 

have to discuss our research with studies aimed at antimony effect on plants or V. faba 

affected by other abiotic stresses separately or to compare our results with the issue of 

genotoxic effect of arsenic as the chemical analog to antimony. 

Firstly, reduced root and shoot growth and number of lateral roots as the visual 

symptom of antimony toxicity on plant tissues were observed. The data showed that root 

growth was reduced in Sb 2.5 to 50 %, in Sb 5 to 75 % and in Sb 10 approximately to 90 % of 

the length in comparison with control conditions. Similarly, shoot growth rate was reduced in 

Sb 2.5 to 45 %, in Sb 5 to 60 % and in the Sb 10 to 80 % in contrast to control conditions. The 

differences were statistically significant (P ˂ 0.05). The reduced growth of both bellow- and 
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above-ground parts of sunflower plants treated by Sb concentrations was also shown by [11]. 

Similarly, [12] confirmed the reduction of the primary maize roots length, as well as the 

shoots with increasing Sb concentration in the medium. 

In our study, we confirmed and observed the visible symptoms of Sb injury the chlorosis 

of the leaves tips of leaves and browning of root tips after eight days treatment. These 

symptoms of Sb toxicity increased gradually with an increasing Sb concentration in Hoagland 

solution. 

The results of mitotic index (MI %) evaluated after eight days treatments are 

summarized in Fig.1. The increasing Sb concentrations had significant effect on mitotic index 

and the number of abnormally dividing cells (Fig.2.). Generally, the rate of MI rapidly 

decreased with the increased Sb concentration in the lowest variant – Sb 2.5. However, the MI 

increased with the increasing Sb concentration in Hoagland solutions, showed significant 

differences between the control and the treatment groups after exposure to 2.5 – 10 mg.kg-1 

Sb. The differences were statistically significant (P ˂ 0.05).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mitotic index in V. faba root tips exposed to antimony treatment 

 

Similar results were observed in V. faba roots after exposure to arsenite treatment. [13] 

denoted 85 % reduction of MI in comparison with the control conditions after 30 mg.l-1 

exposure to As. Competition between SbIII and AsIII that probably confirms utilization of the 

same active transporters that was indicated in rice (Oryza sativa) by authors [14] demonstrates 

an analogy of these metals.  

The mitotic phase index that displays the percentage of dividing cells in each mitotic 

phase showed prophase accumulation in all concentrations of Sb treatment, as well as in 

control. The prophase stage of mitosis is generally the longest phase of all the mitotic phases 

during the cell division, as shown also on model species V. faba by [8]. On the other hand, 
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reduction in the number of cells that progressed to the other phases during mitosis may result 

from the prophase elongation and thus accumulation of these phases in squashes. 

The percentage of abnormally dividing cells increased with increasing Sb concentration 

in Hoagland solution compared with the control, however the value of chromosomal aberrant 

cells reached a peak up to concentration Sb 10 (Fig. 2.). The significantly increased generation 

of chromosomal aberrations in this study confirms our hypothesis that antimony treatment 

may trigger abnormal cell division. The Sb treatment induced mitotic abnormalities, such as 

bridges, stickiness, chromosome breaks and loops and laggard chromosomes. This was 

evident according to observation of the prepared slides of all Sb treatment groups. 

Additionally, roots exposed to arsenic as the analog to Sb showed that As induced the sister 

chromatid exchange (SCE) in V. faba plants. The results of [15] showed increased frequency 

of SCE in root tip meristems in a concentration-dependent manner. All the results mentioned 

above indicate that the Vicia faba test is a very sensitive plant bioassay for toxicity assessment 

of heavy metals and other pollutants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. The frequency of normal and abnormal mitotic phases during the cell division in V. faba root tips 
exposed to antimony treatment 

 

Conclusion 

In this study we have found that in Sb 10 treatment the number of abnormal mitoses 

decreased compared with Sb 5 treatment. We may speculate that this concentration was 

excessively high and toxic for the roots, and meristematic region was already seriously 

damaged in this concentration. However, this assumption should be investigated in the future 

study. Various conclusions result from antimony treatment that we can summarize in the 

following points: 

- the Sb treatment reduces the vitality of V. faba plant and induces the chlorosis and 

biomass production decrease, 
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- the lowest Sb concentration decreases MI and with the increasing Sb concentration it 

gradually increases; in contrast to the control conditions a significant reduction of MI 

rate was observed, 

- all applied Sb concentrations inhibit the process of mitosis during the cell division, 

whereby this effect may be the result of prophase accumulation, 

- generally, the accumulation of abnormal mitotic phases and chromosomal aberrations 

is evidence that Sb treatment induces the abnormal cell division and represents 

potentially harmful risk for plant species. 
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Abstract 
Identification of bacterial receptors of Pet-CM3-4 bacteriophage infecting Cronobacter spp. 
Cronobacter spp. is gram-negative, facultatively anaerobic opportunistic pathogen responsible for 

serious infections as necrotizing enterocolitis, septicaemia and meningitis. Strains of Cronobacter spp. are able 
to survive long desiccation period, higher temperature and osmotic stress. Bacteria infect mainly newborns, 
elderly people and immunodeficient individuals. An infection in neonates is often associated with the 
consumption of contaminated powdered infant formula. To improve food quality, it is important to find an 
efficient method for pathogen elimination. Bacteriophages have a great potential to be an alternative of currently 
used antibiotics. The aim of this work was the identification of bacterial receptors of Pet-CM3-4 bacteriophage 
belonging to T4-like phages to better understand the interaction between phage and its host cell.  

 
Keywords: Cronobacter; bacteriophage; infection; receptors;adsorption 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Baktérie rodu Cronobacter sú gram-negatívne, pohyblivé, fakultatívne anaeróbne 

oportunistické patogény patriace do čeľade Enterobacteriaceae [1].  Infekcie kmeňmi 

Cronobacter u novorodencov, starších ľudí a imunokompromitovaných jedincov spôsobujú 

vážne, život ohrozujúce ochorenia ako je nekrotizujúca enterokolitída, sepsa či meningitída 

[2]. Kronobaktery sú schopné tvoriť biofilm, čím si vytvárajú prirodzenú fyzickú bariéru voči 

stresom prostredia ako aj voči imunitným mechanizmom hostiteľa. Ich šírenie v prostredí 

navyše podporuje aj ich vysoký stupeň tolerancie voči rôznym typom environmentálnych 

stresov, čo značne komplikuje ich elimináciu  [3-4].  Jednou z účinných stratégií na 

odstránenie týchto patogénov z prostredia je využitie bakteriofágov [5]. Prvým krokom 

fágovej infekcie a zároveň determinantom hostiteľskej špecificity fága je jeho adsorpcia na 

povrch hostiteľskej bunky. Tento proces prebieha striktne špecificky a fág je schopný 

infikovať iba baktérie s vhodným povrchovým receptorom [6]. Na našom pracovisku bol 

v predchádzajúcom období izolovaný bakteriofág Pet-CM3-4, ktorý patrí do skupiny T4-

podobných fágov čeľade Myoviridae a je schopný infikovať široké spektrum kmeňov 

zaradených do rodu Cronobacter. Inkubáciou fága Pet-CM3-4 na indikátorovom kmeni C. 

malonaticus 161007/29 sme izolovali mutantného fága Pet-CM3-1 so zúženou hostiteľskou 
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špecificitou. Cieľom predkladanej práce bola identifikácia bakteriálnych receptorov 

zodpovedných za rozdielnu hostiteľskú špecificitu fágov Pet-CM3-4 a Pet-CM3-1.  

 
Materiál a metódy 

Izolácia bakteriofágov 

Bakteriofág Pet-CM3-4 bol izolovaný z čističky odpadových vôd v Petržalke. 

Amplifikovali sme ho z jedného plaku na indikátorovom kmeni C. malonaticus 161007/29 

a čistý fágový preparát sme získali purifikáciou v gradiente chloridu cézneho. Pri kultivácii 

fága Pet-CM3-4 sme s vysokou frekvenciou získali jeho mutantnú formu so zúženou 

hostiteľskou špecificitou, ktorú sme označili Pet-CM3-1. Hostiteľskú špecificitu 

bakteriofágov sme určili na súbore kmeňov Cronobacter zo zbierky Katedry molekulárnej 

biológie. Sérotypy hostiteľských kmeňov sme stanovili PCR serotypizáciou s využitím 

sérotyp špecifických primerov [7].  

Príprava knižnice transpozičných mutantov 

Transpozíciou indikátorového kmeňa C. malonaticus 161007/29 s využitím 

komerčného kitu EZ-Tn5™ <DHFR-1>Tnp Transposome™ Kit (Epicentre, Illumina) sme 

získali knižnicu transpozičných mutantov. Po vysiatí na tuhé LB médium s trimetoprimom 

sme Petriho misky inkubovali stacionárne 24 hodín pri 37 °C. Na druhý deň sme vyrastené 

klony zmyli a zmiešali v 1 ml LB média. Pripravili sme zmes LB média, nočnej kultúry 

buniek po transpozícii a fágového preparátu. Túto zmes sme inkubovali na trepačke pri 

teplote 37°C. V časových intervaloch 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 24 hodín sme odoberali vzorku 

kultúry, ktorú sme desiatkovo nariedili a kvapkali na selektívne médium s antibiotikom. Na 

druhý deň sme spočítali fág-rezistentné kolónie a jednotlivé izolované kolónie sme použili v 

ďalších experimentoch.  

Analýza transpozičných klonov 

Miesto inzercie transpozónu sme identifikovali metódou single primer PCR 

s primerom komplementárnym k sekvencii transpozónu orientovaným smerom do 

inzertovanej oblasti genómu. Získané PCR produkty sme sekvenovali na automatickom 

analyzátore ABI PRISM 3130xl (Life Technologies) s využitím kitu Big Dye Terminátor 3.1 

(Life Technologies). Miesto inzercie sme overili metódou PCR s primermi nasadajúcimi pred 

a za miestom inzercie transpozónu. Citlivosť mutantných kmeňov voči infekcii fágmi Pet-

CM3-4 a Pet-CM3-1 sme otestovali stanovením efektivity plátovania (EOP) porovnaním titra 

fágov na LB agare u mutantov a pôvodného kmeňa C. malonaticus 161007/29.  Schopnosť 
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adsorpcie fágov na mutantné kmene sme stanovili v tekutom médiu podľa práce [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

Cieľom predkladanej práce bolo určiť receptory hostiteľských buniek, na ktoré sa 

viaže receptorový proteín gp257 (gp38) fága Pet-CM3-4. V predchádzajúcom období bolo 

zistené, že sekvencia receptorového proteínu gp257 fágov Pet-CM3-4 a Pet-CM3-1 sa líši 

zámenou jednej aminokyseliny K163Q [7]. 

Hostiteľskú špecificitu fágov Pet-CM3-4 a Pet-CM3-1 sme testovali na súbore 50 

kmeňov Cronobacter a viacerých iných enterobaktérií. Fág Pet-CM3-4 infikoval 94% 

testovaných kmeňov Cronobacter a 67% kmeňov Enterobacter cloacae. Na druhej strane fág 

Pet-CM3-1 bol schopný infikovať len šesť zástupcov rodu Cronobacter a to dva kmene C. 

malonaticus zaradené k sérotypu CMa-O:3, jeden kmeň C. sakazakii CS O:3, jeden kmeň C. 

muytjensii CMu O:2 a s nízkou efektivitou aj dva C. turicensis, ako aj 58% testovaných 

kmeňov E. cloacae.  

V ďalšej časti práce sme pripravili knižnicu transpozičných mutantov a izolovali sme 

klony rezistentné voči fágovej infekcii. Pomocou single primer PCR sa nám podarilo určiť 

miesto integrácie transpozónu u 23 klonov, ale iba v prípade 10 klonov sme intergáciu 

potvrdili aj na základe prítomnosti väčšieho produku v PCR s primermi nasadajúcimi pred 

a za miestom inzercie transpozónu (Tab. 1).  

  
Tab. 1. Miesto inzercie transpozónu v transpozičných klonoch indikátorového kmeňa C. malonaticus 

161007/29 selektovaných na rezistenciu voči fágu Pet-CM3-1. 
 
 

Gén Operón Klon Funkcia 
gltK  1-CM1 Glutamate/aspartate transport system permease  

wecB ECA 6-CM1 UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase 

wecA ECA 16-CM1 Undecaprenyl-phosphate alpha-N-acetylglucosaminyl  1-
phosphatetransferase 

wepI rfb 13-CM1; 17-CM1; 19-CM1 Glycosyltransferase involved in cell wall biosynthesis 

rmlD rfb 11-CM1; 22-CM1; 31-CM1 dTDP-4-dehydrorhamnose reductase 

rm1C rfb 26-CM1 dTDP-4-dehydrorhamnose 3,5-epimerase 

 

U siedmich klonov sme miesto inzercie transpozónu lokalizovali do O-antigénového 

(rfb) klastra génov, ktorý mal vysokú sekvenčnú podobnosť s rfb operónom kmeňa 

C. malonaticus G2706 kódujúcim O-antigén CMa O:3 [2]. Dva klony obsahovali transpozón 
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v operóne ECA v génoch wecA a wecB, zodpovednom za syntézu spoločného 

enterobakteriálneho antigénu [9]. Posledný klon mal transpozón lokalizovaný v géne gltK.  

 

 

Obr. 1. Efektivita plátovania fágov Pet-CM3-4 a Pet-CM3-1 na vybrané transpozičné mutanty EZ-Tn5™ 
kmeňa C. malonaticus 161007/29 

 

 

Obr. 2. Adsorpcia fágov Pet-CM3-4 a Pet-CM3-1 na vybrané transpozičné mutanty EZ-Tn5™ kmeňa  
C. malonaticus 161007/29. 
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U transpozičných mutantov sme testovali citlivosť voči fágom Pet-CM3-4 a Pet-CM3-

1. Zistili sme, že fág Pet-CM3-4 tvoril plaky na tuhom LB médiu u všetkých mutantov, 

efektivita plátovania bola v porovnaní s indikátorovým kmeňom C. malonaticus 161007/29 

(EOP = 100 %) znížená (EOP = 32 – 74 %) (Obr. 1). Na druhej strane fág Pet-CM3-1 tvoril 

plaky len na kmeni 1-CM1 a 6-CM1, v ktorých je transpozón integrovaný do génov gltK 

kódujúceho transportnú permeázu glutamátu a aspartátu a wecB kódujúceho UDP-N-

acetylglukozamín 2-epimerázu. Adsorpciou sme zisťovali, či je rezistencia mutantov 

spôsobená mutáciou v géne kódujúcom povrchový bakteriálny receptor. V prípade fága Pet-

CM3-4 bola adsorpcia v porovnaní s  indikátorovým kmeňom C. malonaticus 161007/29 (98 

%) nezmenená u všetkých testovaných mutantov a dosahovala hodnoty 93 – 98 %   (Obr. 2). 

Bakteriofág  Pet-CM3-1 mal zníženú adsorpciu na mutantné kmene s transpozónom 

inzertovaným do génov rfb klastra a do génu wecA klastra ECA, čo koreluje s rezistenciou 

týchto kmeňov voči infekcii fágom. Indikátorový kmeň C. malonaticus 161007/29 má rfb 

klaster zaradený k sérotypu CMa O:3 a  kmene C. malonaticus, ktoré mali odlišný sérotyp, 

boli rezistentné k infekcii fágom Pet-CM3-1. Tento poznatok je v súlade s rezistenciou 

transpozónových mutantov rfb klastra. Klon 16-CM1 má transpozón inzertovaný do génu 

wecA, ktorý kóduje undekaprenyl-fosfát-N-acetylglukozamín-fosfotransferázu. Tento enzým 

inicializuje prvý krok syntézy ECA, ale v niektorých kmeňoch je zodpovedný aj za počiatok 

syntézy O-antigénu. V našom prípade sa prerušenie tohto génu z hľadiska adsorpcie a EOP 

fága Pet-CM3-1 prejavilo rovnako ako prerušenie génov rfb klastra. Zo zistených výsledkov 

vyplýva, že pravdepodobným bakteriálnym receptorom fága Pet-CM3-1 je O-antigén LPS. Na 

druhej strane adsorpcia fága Pet-CM3-4 u študovaných mutantov zostala nezmenená 

v porovnaní s indikátorovým kmeňom, z čoho usudzujeme, že fág Pet-CM3-4 využíva iný 

bunkový receptor. Analýza tohto receptora bude predmetom nášho ďalšieho štúdia.  

 

Záver 

V rámci našej práce sme pomocou knižnice transpozónových mutantov určili, že  

pravdepodobným bakteriálnym receptorom fága Pet-CM3-1 je O-antigén LPS patriaci 

k sérotypu CMa O:3. Zároveň bakteriofág Pet-CM3-4, ktorého receptorový väzbový proteín 

sa líši zámenou  K163Q, využíva iný bunkový receptor. Získané poznatky umožnia využívať 

bakteriofágy Pet-CM3-4 a Pet-CM3-1 pri dekontaminácii kmeňov Cronobacter v prostredí 

detskej sušenej výživy a v potravinárskych prevádzkach. 
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Abstract 
Analysis of skeletal remains from the cemetery near premonstratensian monastery in Leles (district 

Trebišov, Slovakia) dated to (10th–11th century AD) 
The aim of this study was the anthropological analysis of skeletal remains from the cemetery near 

premonstratensian monastery in Leles dated to belobrdian culture (10th–11th century AD). Analysed skeletal 
remains belonged to 13 individuals from 13 graves. The remains were incomplete; however it was possible to 
estimate sex and age at death in all individuals. The analysed group was made up of eight adult females, two 
adult males and three indifferent individuals who did not reach adulthood. The most interesting 
paleophatological changes were probably found in 30–39 years old woman from grave 8. The individual had 
abnormal shaped sacrum (markedly straight). The surface of facies pelvina has spongioid pattern probably 
caused by non-specific osteomyelitis. 
 

Keywords: belobrdian culture, age, sex, epigenetics traits, paleopathology 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V priebehu 10. storočia sa na území Karpatskej kotliny usadili Maďari, čím zasiahli do 

vývoja udalostí na danom území. Výrazne sa zmenila materiálna kultúra, sídelná štruktúra a 

urbanizmus. Spolunažívanie slovenských a uhorských etník sa označuje ako belobrdská 

kultúra. Toto pomenovanie vzniklo na základe nálezov J. Brunšmida v obci Belo-Brdo, kde sa 

okrem chudobných hrobov nachádzali aj hroby s mincami arpádovských panovníkov. Pre túto 

kultúru je charakteristický aj pohrebný rítus. Jedným z hlavných znakov belobrdskej kultúry 

je okrem strieborného denára, prítomnosť esovitej záušnice. Ide o malé drôtené alebo viac-

menej masívne hladké krúžky s jedným koncom tupým a druhým roztepaným do esovitej 

slučky [1]. Prelom v odkrývaní nálezov z obdobia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny 

nastal v dôsledku zmeny hraníc po 1. svetovej vojne, keď sa niektoré historicky dôležité 

oblasti dostali mimo hraníc Maďarska. F. Vaňa považoval sa hlavnú oblasť výskytu 

belobrdskej kultúry stredný úsek toku Tisy. Medzi ďalšie lokality z územia Slovenska, ktoré 

boli datované do belobrdskej kultúry, patrí Nitra-Šindolka a Šárovce (okres Levice) [1]. 

Cieľom výskumu bolo vykonať základnú antropologickú a paleopatologickú analýzu 

kostier exhumovaných z cintorína pri premonštrátskom kláštore v Lelesi datovaných do 

belobrdskej kultúry (10. – 11. storočie n. l.).  
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Materiál a metódy 

Archeologicko-pamiatkový výskum prebiehal v dvoch sezónach (leto 2013 a 2014). 

Výskum bol realizovaný archeologickou spoločnosťou Triglav s r. o. pod vedením Mgr. Petra 

Šimčíka. Objektom bádania bol rajský dvor vo vnútri premonštrátskeho kláštora v Lelesi (okr. 

Trebišov). Z odkrytých 57 hrobov spadalo do belobrdskej kultúry 13 hrobov (hrob 4, 5, 8, 13, 

14, 18, 22, 32, 43, 44a, 44b, 46 a 53) [2]. Kostrové pozostatky sú deponované v SNM 

v Bratislave. Pohlavie jedincov sa odhadovalo na základe morfoskopických charakteristík 

podľa Acsádiho a Nemeskériho (1970) [3], Martina a Sallera (1957) [4] a Vlčeka (1971) [5]. 

Podľa stupňa rozvoja sledovaných znakov sa vypočítal stupeň sexualizácie (DS skóre). Vek 

dospelých jedincov sa odhadoval podľa metodiky Martina a Sallera (1957) [4], Lovejoya 

(1985) [6] a Acsádiho a Nemeskériho (1970) [3]. U nedospelých jedincov sa vek odhadoval 

metódami Ubelakera (1978) [7] a Florkowského a Kozlowského (1994) [8]. Na osteometrickú 

analýzu sa použili metódy podľa Martina a Sallera (1957) [3] a Knuβmanna (1988) [9]. 

Telesná výška sa stanovila regresnými rovnicami pre kaukazoidov [10]. Prítomnosť 

epigenetických znakov sa hodnotila podľa Hauserovej a De Stefana (1989) [11], patologické 

prejavy podľa Waldrona (2009) [12]. 

 

Výsledky a diskusia 

Celkovo sa hodnotili kostrové pozostatky 10 dospelých jedincov vo veku 20 až 60 

rokov, pričom osem kostier patrilo ženám a dve mužom, a tri kostry patrili nedospelým 

jedincom vo veku 3 až 13 rokov.  

Hrob 4: Zachovala sa takmer celá lebka avšak vo fragmentoch. Prítomných bolo 26 

zubov trvalého chrupu. Zuby 17, 16, 25 až 27 a 46 boli intravitálne stratené. Z axiálneho 

skeletu sa zachovali prvé dva krčné stavce a časť oblúka ďalšieho stavca, 11 hrudníkových 

stavcov (okrem Th1), päť driekových stavcov a 21 rebier. Okrem drobných kostí rúk, nôh 

a pravého jabĺčka boli prítomné všetky kosti horných a dolných končatín. Kostrové 

pozostatky patrili mužovi (DS = + 1,49) vo veku 50 až 60 rokov, s telesnou výškou 171,3 ± 

3,87 cm. Na driekových stavcoch boli viditeľné vekom podmienené osteoartrotické zmeny 

(stupeň 3 – 4) [13]. Prítomná bola aj sakralizácia (neúplné prirastenie piateho driekového 

stavca ku krížovej kosti). 

Hrob 5: Z lebky sa zachovali fragmenty neurokránia a pravá polovica sánky. 

Prítomných bolo 12 zubov mliečneho chrupu (55, 53 až 51, 65, 85 až 82, 71 až 73). Z kostí 

postkraniálneho skeletu sa zachovali: úlomky krčných a hrudníkových stavcov, dva kostrčové 

stavce, dve rebrá, pravá lopatka, obe ramenné kosti, obe bedrové kosti, pravá sedacia kosť 

622



a úlomok diafýzy (pravdepodobne ihlice). Kostrové pozostatky patrili nedospelému jedincovi 

vo veku 3 roky ± 12 mesiacov.  

Hrob 8: Prítomná bola mierne poškodená lebka, báza lebky a záhlavie chýbali. 

Prítomných bolo 21 trvalých zubov. Zuby 12 až 22, 43 až 32, 34 a 35 boli postmortálne 

stratené. Z axiálneho skeletu sa zachovalo 10 hrudníkových stavcov (okrem Th1 a Th9), 

všetky driekové stavce, krížová kosť, úlomok tela hrudnej kosti a fragmenty rebier. Zachovali 

sa takmer všetky hornej končatiny (okrem pravej kľúčnej kosti). Z kostí dolnej končatiny sa 

zachovali obe panvové kosti, obe stehnové kosti a ľavé jabĺčko. Kostrové pozostatky patrili 

žene (DS = - 1,32) vo veku 30 až 39 rokov s telesnou výškou 165,8 ± 0,85 cm. Krížová kosť 

bola nápadne rovná, facies pelvina bola zhrubnutá a jej povrch mal spongiózny charakter 

(obr. 1). Taktiež povrch oboch stehnových kostí bol nepravidelne zhrubnutý. Tieto zmeny 

môžu indikovať osteomyelitídu, vznikajúcu ako dôsledok bližšie nešpecifickej infekcie [11]. 

Hrob 13: Zachovali sa fragmenty neurokránia, čeľuste a sánky. Prítomných bolo 16 

zubov trvalého chrupu (17 až 15, 23 až 27, 33 až 37, 43, 44, 46) a zvyšné boli postmortálne 

stratené. Z axiálneho skeletu sa zachovali prvé tri krčné stavce, tri hrudníkové stavce (Th4 až 

Th6) a fragmenty rebier. Z kostí hornej končatiny sa zachovala pravá kľúčna kosť, fragment 

pravej lopatky, pravá ramenná kosť, pravá lakťová kosť a dve záprstné kosti ruky. Kostrové 

pozostatky patrili žene (DS = - 1,86) vo veku 20 až 29 rokov, s telesnou výškou 146,5 ± 

4,94 cm. Z epigenetických znakov sa zaznamenali ossa suturarum lambdoidea (na pravej 

strane) a foramen mandibulare accesorium (na pravej strane). Na vnútornej ploche čelovej 

kosti boli prítomné výrazné lytické lézie (hubovitý povrch), ktoré môžu byť výsledkom 

meningeálnej infekcie. Prítomné boli aj cribra orbitalia v oboch očniciach ako dôsledok 

malnutrície [11]. 

Hrob 14: Z lebky sa zachovali fragmenty neurokránia a tvárovej časti, čeľusť a sánka. 

Zachovalo sa 12 zubov mliečneho chrupu (55 až 53, 64, 65, 72 až 75 a 83 až 85), zvyšné boli 

stratené postmortálne. Z kostí postkraniálneho skeletu sa zachovali úlomky všetkých krčných, 

hrudníkových a driekových stavcov, dve časti hrudnej kosti, fragmenty rebier, obe kľúčne 

kosti, obe lopatky, obe ramenné, obe vretenné a obe lakťové kosti, sedem proximálnych, tri 

mediálne a tri distálne články prstov ruky, obe bedrové, obe sedacie, obe lonové kosti a obe 

stehnové kosti. Kostrové pozostatky patrili dieťaťu vo veku 4 roky ± 12 mesiacov. 

Z epigenetických znakov sa zaznamenali ossa suturarum lambdoidea. Na vnútornej ploche 

čelovej kosti boli prítomné slabé lytické lézie (porotický povrch), ktoré sú pravdepodobne 

výsledkom meningeálnej infekcie alebo anémie. Taktiež boli prítomné  cribra orbitalia 

v oboch očniciach ako dôsledok nedostatočnej výživy alebo anémie [11]. 
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 Hrob 18: Z lebky sa zachovali fragmenty neurokránia, čeľuste a ľavá polovica sánky. 

Prítomných bolo 17 zubov trvalého chrupu (16 až 11, 24, 33 až 38, 47 a 46). Zuby 17, 23, 26 

a 27 boli stratené intravitálne zvyšok postmortálne. Z  postkraniálneho skeletu sa zachovali 

fragmenty stavcov a tela hrudnej kosti, obe ramenné kosti, obe lakťové kosti, dva proximálne 

články prstov ruky, fragmenty oboch bedrových kostí, obe stehnové kosti, obe píšťaly a obe 

ihlice, takmer všetky drobné kosti nohy. Kostrové pozostatky patrili mužovi (DS = + 1,17) vo 

veku 50 až 60 rokov, s telesnou výškou 165,8 ± 2,55 cm. Z epigenetických znakov sa 

zaznamenal ossiculum trigonum tali na oboch členkových kostiach. 

Hrob 22: Prítomná bola mierne poškodená lebka so sánkou. Zachovalo sa 29 zubov 

trvalého chrupu. Zuby 37, 38 a 41 boli stratené postmortálne. Z axiálneho skeletu sa zachovali 

fragmenty siedmich krčných stavcov, šiestich hrudníkových stavcov, dva driekové, dva 

krížové stavce a fragmenty rebier. Z hornej končatiny sa zachovali takmer všetky kosti. 

Prítomné boli obe panvové kosti, všetky dlhé kosti dolnej končatiny spolu s ľavým jabĺčkom, 

pätovými a členkovými kosťami a pravou člnkovou kosťou. Kostra patrila žene (DS = - 1,39), 

vo veku 40 až 49 rokov, s telesnou výškou 160,6 ± 3,67 cm. Na stene ľavého sinus 

ethmoidalis sa nachádzala zdurenina, ktorej povrch pokrývali spikuly. Jedná sa o dôsledok 

sinusitídy, čiže zápalového ochorenia (obr. 2) [11]. Na báze záhlavnej kosti bola prítomná 

kĺbová plôška na prednom okraji foramen magnum, ktorá vznikla ako dôsledok posunutia 

kaudálnej hranice a tým pádom dens axis tlačil na prednú plochu foramen magnum [14]. 

Hrob 32: Z lebky sa zachovali fragmenty neurokránia, čeľuste a sánky. Zachovala sa 

pravá prvá mliečna stolička (84) a šesť zubov z trvalého chrupu (16, 17, 26, 27, 36, 37 a 46). 

Zvyšné zuby boli stratené postmortálne. Z postkraniálneho skeletu sa zachovali fragmenty 

všetkých hrudníkových stavcov, dva driekové stavce, jeden krížový stavec, jeden úlomok 

rebra, pravá ramenná kosť, pravá vretenná kosť, pravá lakťová kosť, obe bedrové kosti, pravá 

sedacia kosť, obe stehnové kosti, píšťaly a obe ihlice. Išlo o dieťa vo veku 10 rokov ± 30 

mesiacov. 

Hrob 43: Zachovali sa fragmenty neurokránia, tvárovej časti a časť tela sánky. 

Prítomných bolo 22 zubov trvalého chrupu. Zuby 17, 11, 24, 25, 31, 41 a 43 boli postmortálne 

stratené. Z axiálneho skeletu sa zachovali fragmenty hrudníkových stavcov, všetky driekové 

stavce a dva krížové stavce. Z postkraniálneho skeletu sa ďalej zachovali obe kľúčne kosti, 

fragment lopatky, obe ramenné kosti, pravá lakťová kosť, dve záprstné kosti a dva mediálne 

články prstov ruky, obe bedrové kosti, obe sedacie, ľavá lonová, obe stehnové kosti, obe 

píšťaly, ľavá ihlica, obe pätové a členkové kosti. Pozostatky patrili žene (DS = - 0,54) vo 

veku 30 až 39 rokov, s telesnou výškou 155,4 ± 5,18 cm. Prítomná bola sakralizácia stavca L5 
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a perforatio fossa olecrani dexter. 

Hrob 44a: Z kostí lebky sa zachovalo celé neurokránium a obe jarmové kosti. Z 

axiálneho skeletu sa zachovalo šesť krčných stavcov (okrem C6), deväť hrudníkových 

stavcov, hrudná kosť a fragmenty rebier. Z kostí hornej končatiny sa zachovali obe kľúčne 

kosti, obe ramenné kosti a ľavá lakťová kosť. Kostrové pozostatky patrili žene (DS = - 1,00) 

vo veku 50 až 60 rokov. Čelová kosť bola zhrubnutá a lamina interna mala nerovnomerný 

povrch. Jedná sa o hyperostosis frontalis interna, ktorá sa zvykne vyskytovať u žien v staršom 

veku [11]. Na vonkajšom povrchu čelovej kosti boli lokalizované dva malé osteómy (benígne 

ohraničené kostné nádory) [11]. 

Hrob 44b: Kostra z tohto hrobu bola veľmi zle zachovalá. Z lebky bola prítomná len 

čeľusť a sánka. Prítomných bolo 31 zubov trvalého chrupu (okrem 22, ktorý bol postmortálne 

stratený). Z postkraniálneho skeletu sa zachovali len fragmenty oboch lopatiek. Kostrové 

pozostatky patrili žene (DS = - 1,17) vo veku 30 až 39 rokov. Takmer všetky zuby boli 

z lingválnej strany pokryté zubným kameňom. 

 Hrob 46: Kostra bola neúplná, zachovalo sa len telo hrudníkového stavca, obe kľúčne 

kosti, pravá ramenná kosť, pravá lakťová kosť a dve predpriehlavkové kosti. Kostrové 

pozostatky patrili pravdepodobne dospelej žene. 

Hrob 53: Kostra bola spomedzi všetkých najhoršie zachovalá. Prítomné boli iba veľmi 

poškodené fragmenty kostí (úlomok záhlavnej kosti, rebra, ramennej kosti, panvy). Zachovala 

sa celá pravá kľúčna kosť a pravá II. záprstná kosť. Pravdepodobne išlo o dospelú ženu. 
 

                                   
Obr. 1. Osteomyelitída na krížovej kosti           Obr. 2. Zdurený labyrinthus ethmoidalis sinister 
  ženy vo veku adultus II (hrob 8)         ženy vo veku maturus I (hrob 22) 
 

Záver 

Z rajského dvoru premonštrátskeho kláštora v Lelesi sa preskúmalo 13 hrobov, ktoré 

spadali do belobrdskej kultúry (10. – 11. storočie n. l.). Súbor tvorilo 10 dospelých jedincov 

vo veku 20 až 60 rokov a traja nedospelí jedinci vo veku 3 až 13 rokov. Kostry boli 
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nekompletné, ale pomerne dobre zachovalé. Z patologických lézií patrí medzi 

najzaujímavejšie prítomnosť zdureniny v sinus ethmoidalis u ženy vo veku maturus I (hrob 

22) a osteomyelitické zmeny na krížovej kosti u ženy vo veku adultus II (hrob 8).  
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Abstract 
A follow-up of the pathophysiological changes after coxsackievirus B4-E2 infection of gravid mice 
Enteroviral infections are one of the most common viral infections in the human population. As 

suggested by few case reports, infection of the mother during pregnancy may lead to preterm births, slow growth 
of the fetus, embryopathy and increase the risk of development of chronic diabetes type 1 in children born to 
infected mothers. Our aim was to pursue the pathophysiological changes after coxsackievirus infection in gravid 
mice. Selected organs were checked for number of RNA copies, histopathological changes and multiple 
cytokines induced in sera of pregnant mice were determined. We observed difference in cytokine levels between 
the mice infected in the 1st, 2nd and 3rd week of gravidity. The histopathological changes were observed in 
pancreas but not in hearts of infected dams. The highest copies of RNA were observed in heart at day 5 p.i. in 
mice infected in the 2nd week of gravidity and in pancreas at day 3 p.i. in mice infected in the 1st week. We 
conclude that the time of infection during gravidity rules the intensity of the infection, and the immune responses. 
 

Keywords: Enterovirus infections;  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 infekcie počas gravidity môžu byť príčinou predčasného pôrodu, 

retardácie rastu plodu alebo dokonca embryopatie [3]. Séroepidemiologické štúdie poukazujú 

na coxsackievírusovú B4 infekciu ako možný rizikový faktor pri rozvoji detského diabetu 

typu 1 (T1D) [4 – 5]. 

Modelovými organizmami pre štúdium patogenézy CVB infekcie sú experimentálne 

myšacie systémy (podobnosť tkanivového tropizmu v dôsledku prítomnosti CAR receptoru). 

Priebeh CV infekcie v myšacom a ľudskom organizme je porovnateľný, indukované 

ochorenia majú podobný priebeh. Existuje len niekoľko experimentálnych štúdií, ktoré sa 

zaoberajú účinkom enterovírusovej infekcie v tehotenstve na myšacích modeloch [6 – 8]. 

Cieľom tejto práce bolo sledovať patofyziologický proces u gravidných myší 

infikovaných coxsackievírusom B4-E2. Množstvo vírusovej RNA a histopatologické zmeny 

sme detegovali vo vybraných orgánoch gravidných myší, a v krvných sérach tehotných myší 
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sme kvantitatívne stanovili hladiny indukovaných cytokínov. 

 

Materiál a metódy 

Vírus: Coxsackievírus B4-E2. 

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.  

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 a sérum 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). 

Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia (qPCR): Pre detekciu a kvantifikáciu 

enterovírusovej RNA bol použitý EliGene® LC Enterovirus kit (Elisabeth Pharmacon). 

Diagnostická súprava je založená na reverznej transkripcii s qPCR v jednej skúmavke. 

Histologická analýza: Farbenie histologických rezov metódou hematoxylín-eozín. 

Analýza cytokínového profilu: Použitím komerčne dodávanej assay Quantibody® 

Mouse Cytokine Array 1 Kit (RayBiotech) sme stanovili koncentráciu vybraných cytokínov 

(GM-CSF, IFN-g, IL-1a, IL-1b, IL-2, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17, TNF-a, MCP-1, 

RANTES a VEGF) v krvnom sére gravidných myší.  

   

Výsledky a diskusia 

Naša experimentálna práca bola vykonaná za účelom analýzy množstva vírusovej 

RNA v jednotlivých orgánoch každej skupiny myší a kvantifikácie indukovaných cytokínov 

v krvných sérach gravidných myší, a taktiež sme sledovali histopatologické zmeny v tkanive 

pankreasu a srdca týchto myší. 
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Na obrázku č. 1 môžeme vidieť, že najvyšší počet kópií RNA bol zistený v pankrease 

na 3. deň p.i. u myší infikovaných v 1. týždni gravidity a množstvo vírusovej RNA sa 

postupne znížilo k 14. dňu p.i. Na 5. deň p.i. najvyšší počet kópií RNA bol detegovaný 

v pankrease myší infikovaných v 2. týždni gravidity. V tkanive srdca bolo najväčšie množstvo 

RNA zistené tiež na 5. deň p.i. u myší infikovaných v 2. týždni.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Kvantifikácia vírusovej RNA v tkanive srdca a pankreasu infikovaných gravidných myší 
Infekcia na 4. deň = infekcia samíc v 1. týždni gravidity, infekcia na 10. deň = infekcia samíc v 2. týždni 

gravidity, infekcia na 17. deň = infekcia samíc v 3. týždni gravidity 
 

Histologickou analýzou sme zistili fokálne prítomné infiltráty v exokrinnom aj v 

peripankreatickom tukovom tkanive pankreasu na 3. deň p.i. u myší infikovaných v 1. týždni 

gravidity (Obr. 2a), pričom intenzita infiltrácie sa zvýšila na 5. deň p.i. (Obr. 2b). Na 14. deň 

p.i. sme nezaznamenali žiadne histopatologické zmeny v exokrinnom ani endokrinnom 

pankrease. Podobné zmeny v pankreatickom tkanive sme pozorovali aj u gravidných myší 

infikovaných v 2. týždni.  

 

    
 

Obr. 2. Histopatologický obraz pankreasu infikovaných gravidných myší 
 

U všetkých samíc infikovaných v 3. týždni gravidity, na 3. deň p.i. exokrinné aj 

(a) (b) 
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peripankreatické tkanivo pankreasu bolo bez histopatologických zmien (Obr. 3a). Tieto 

samice nemohli byť sledované dlhšiu dobu, pretože porodili. U všetkých skupín infikovaných 

gravidných myší bolo tkanivo srdca ochránené pred histopatologickým poškodením aj napriek 

prítomnosti vírusu (Obr. 3b).   

 

    
 

Obr. 3. Histopatologický obraz pankreasu a srdca infikovaných gravidných myší 
 

Na obrázku č. 4 sú uvedené hladiny sledovaných cytokínov v krvných sérach 

gravidných myší infikovaných v rôznych štádiách gravidity. 

 

       

       

       
 

Obr. 4. Kvantitatívne stanovenie koncentrácií (pg/ml) cytokínov v krvnom sére gravidných myší

(a) (b) 
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Obr. 4. Kvantitatívne stanovenie koncentrácií (pg/ml) cytokínov v krvnom sére gravidných myší    
Dam Day 4 CVB4-E2 = samice infikované CVB4-E2 v 1. týždni gravidity, Dam Day 10 CVB4-E2 = samice 
infikované CVB4-E2 v 2. týždni gravidity, Dam Day 17 CVB4-E2 = samice infikované CVB4-E2 v 3. týždni 

gravidity 
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Pozorovali sme, že hodnoty sledovaných cytokínov sa líšili v závislosti od časového 

intervalu vírusovej infekcie myší (v prvom, druhom a treťom týždni gravidity). Vysoké 

hladiny cytokínov sme zaznamenali na 3. deň p.i., pričom niektoré z nich zvýšili svoju 

koncentráciu na 5. deň p.i.  

 

Záver 

Naša štúdia poukazuje na fakt, že doba infekcie samíc myší v jednotlivých štádiách 

gravidity (v prvom, druhom a treťom týždni gravidity) ovplyvňuje intenzitu priebehu infekcie, 

ako aj imunitnú odpoveď vrodenej a získanej imunity.  
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Abstract 
Craniofacial parameters in three years old children from the Bratislava and their use in diagnosing of 

scaphocephaly. 
 The aim of this study is to compare the craniofacial parameters observed in patients with postoperative 
scaphocephaly with physiological healthy individuals of the same age and evaluate the success of treatment. 
Analysed group consists of 17 patients with postoperative scaphocephaly three years of age (4 girls, 13 boys). 
Comparator group consists of 119 physiologically healthy children in the same age (64 girls, 54 boys). In both 
analyzed group were assessed the same parameters and craniofacial indexes. The most significant deviations 
from the norm-score after surgery scaphocephaly manifested in boys. These variations may be due to the fact that 
some patients were operated on within the recommended age of 6 to 8 months. The operation is aimed slowdown 
in the head in length and acceleration of growth in width, which has been successfully managed, however, such 
patients may differ physiologically from healthy children in certain parameters. 
 

Keywords: craniosynostosis; sagittal suture; cranial deformity.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kraniosynostózy predstavujú heterogénnu skupinu ochorení charakterizovaných 

predčasným zrastom jedného alebo viacerých švov lebky [1]. Predčasne uzavreté švy lebky 

zabraňujú fyziologickému vývinu tkaniva mozgu v prvých mesiacoch života dieťaťa, kedy je 

najväčší prírastok mozgovej hmoty. Predčasné uzavretie týchto švov vedie k obmedzeniu 

rastu pozdĺž švov, čo môže viesť k morfologickým zmenám, ktoré môžu vyústiť v rôzne 

deformity lebky. Presný mechanizmus normálnej fúzie lebečných švov nie je známy. 

Kraniosynostózy sú s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené abnormalitami v signalizácii, 

tkanivových interakciách alebo na základe ich kombinácie [2]. 

Medzi primárne kraniosynostózy patrí synostóza: sagitálneho švu (skafocefália),  

metopického švu (trigonocefália), koronárneho švu obojstranne (patologická brachycefália), 

koronárneho švu (frontálna – čelová plagiocefália), lambdového švu (okcipitálna – záhlavná 

plagiocefália) [3]. Príčinou primárnej kraniosynostózy je mezenchymálna porucha osifikácie 

bez poškodenia mozgu a vzniká počas intrauterinného života [4]. Sagitálna kraniosynostóza 

alebo skafocefália je definovaná ako predĺženie lebky vyplývajúce z predčasného zrastu 
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sagitálneho švu [5]. V mieste sagitálneho šva je hrebeňovité vyklenutie, čelo je vysoké 

a klenuté. Incidencia ochorenia je vyššia u mužov ako u žien, pomerom 3,5 : 1 [6]. Pri 

diagnostike skafocefálie je dôležité antropometrické meranie. Zahŕňa vstupné vyšetrenie 

dieťaťa s následným porovnaním nameraných hodnôt so štandardou rastu. Prípadné vzniknuté 

odchýlky okamžite upozornia na lebečné abnormality. Predovšetkým je zmenený cefalický 

index, ktorý je menší ako 75. Skafocefália sa rieši chirurgickou intervenciou. Obdobie medzi 

6. – 8. mesiacom života dieťaťa je ideálne pre chirurgický zákrok nakoľko je kosť ešte 

mäkšia, kranium sa ľahšie remodeluje a tvar krania sa lepšie prispôsobuje po operácií 

požadovanému tvaru [7]. 

Cieľom práce je porovnať kraniofaciálne parametre zistené u pacientov so 

skafocefáliou po operácii so zdravými fyziologickými jedincami v rovnakom veku 

a vyhodnotiť úspešnosť liečby. 

 

Materiál a metódy 

Sledovaný súbor tvorí 17 pacientov so skafocefáliou po operácii vo veku troch rokov 

(4 dievčatá a 13 chlapcov). Porovnávací súbor tvorí 119 fyziologicky zdravých detí vo veku 

troch rokov (64 dievčat a 54 chlapcov). U všetkých probandov boli zisťované tieto 

kraniofaciálne parametre: obvod hlavy (g-op-g), maximálna dĺžka hlavy (g-op), maximálna 

šírka hlavy (eu-eu), najmenšia šírka čela (ft-ft) a biaurikulárna šírka (t-t). Zo sledovaných 

kraniofaciálnych rozmerov bol vypočítaný: index cefalicus (ICE) a index frontozygomaticus 

(ft-ft/zy-zy).  

Antropologické vyšetrenie prebiehalo základnou metodikou podľa Martina a Sallera et 

al. [8]. Pacienti so skafocefáliou boli antropometricky vyšetrení na Klinike detskej chirurgie 

v Detskej fakultnej nemocnici Kramáre, kde boli aj operovaní. Štúdia je retrospektívna 

a účelom výskumu bolo porovnať vybrané kraniofaciálne parametre u pacientov po operácii (s 

odstupom času, a teda v troch rokoch priemerne) s fyziologickou populáciou v danom veku. 

Dôležitú úlohu v celom diagnostickom procese zohráva longitudinálne sledovanie pacientov 

a rastové rýchlosti vybraných kraniofaciálnych parametrov. Na porovnanie kraniofaciálnych 

parametrov a indexov bol použitý normalizačný index [9].  Hodnoty z-skóre boli 

zaznamenané do morfogramov. 

 

Výsledky a diskusia 

Priemerný vek dievčat v čase operácie bol 5,32 mesiaca (Tab. 1) a priemerný vek 
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dievčat po operácii v čase antropometrického merania bol 3,38 roka. U operovaných dievčat 

sú hodnoty normalizačného indexu (z-skóre) kraniofaciálnych rozmerov a indexov zaznačené 

v morfograme (Obr. 1) a sú považované za priemerné v porovnaní so zdravými dievčatami 

(25. – 75. percentil) pri obvode hlavy, maximálnej dĺžke hlavy a maximálnej šírke hlavy. 

Výrazne nad normou (nad 98. percentilom, hodnoty väčšie ako +2 SD) sa vyskytuje najmenšia 

šírka čela u 25 % dievčat (N = 1) a index frontozygomaticus u 25 % dievčat (N = 1). 

Biaurikulárna šírka má veľmi vysoké hodnoty (medzi 90. – 98. percentilom) u 25 % dievčat 

(N = 1). Index cefalicus má priemerné hodnoty v rámci variabilnej normy. Hodnoty najmenšej 

šírky čela výrazne nad normou môžu byť spôsobené typom zrastenia sagitálneho švu, resp. 

typom skafocefálie – parciálna synostóza sagitálneho šva, s čím súvisí aj index 

frontozygomaticus, ktorý má hodnoty výrazne nad normou. Z uvedeného vyplýva, že ak sa 

jedná o synostózu zadnej časti sagitálneho šva, tak rastový potenciál sagitálneho šva pokračuje 

smerom k temennej oblasti a vzniká kompenzačný rast temenných kostí a vznikne čelové 

zaoblenie typické pre zadnú skafocefáliu [10]. V pooperačnom období by malo dochádzať 

k úprave v tejto oblasti a hodnoty najmenšej šírky čela sa pohybujú v rámci variability normy. 

V súčasnosti sa v klinickej praxi používajú normy fyziologickej populácie od Bláhu et al. [11]  

a hore uvedený fakt potvrdzujú. U dievčat sa výrazné odchýlky od normy prejavili pri 

najmenšej šírke čela a indexe frontozygomaticus, ktoré môžu byť spôsobené nízkym počtom 

pacientiek. Naša kontrolná skupina je v súčasnosti malá (N = 119), preto mohli vzniknúť 

uvedené diskrepancie. V súčasnosti sa vypracovávajú celoslovenské normy, ktoré budú 

využívané v klinickej praxi. 

 
Tab. 1. Vek operácie dievčat 

 
Vek operácie dievčat (mesiace) 

Priemer SD Max. Min. 

5,32 0,35 5,57 4,80 

Vysvetlivky: SD – smerodajná odchýlka, Max. – maximum, Min. – minimum. 
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Obr. 1. Morfogram kraniofaciálnych parametrov operovaných dievčat 
 

Priemerný vek chlapcov v čase operácie bol 8,56 mesiaca (Tab. 2) a priemerný vek 

chlapcov po operácii v čase antropometrického merania bol 3,25 roka. U operovaných 

chlapcov sú hodnoty z-skóre kraniofaciálnych rozmerov a indexov zaznačené v morfograme 

(Obr. 2) a sú výrazne nad normou (nad 98. percentilom, hodnoty väčšie ako +2 SD) pri 

obvode hlavy u 8 % chlapcov (N = 1), maximálnej dĺžke hlavy u 54 % chlapcov (N = 7), 

najmenšej šírke čela u 15 % chlapcov (N = 2) a biaurikulárnej šírke u 8 % chlapcov (N = 1). 

Výrazne pod normou (pod 2. percentilom, hodnoty menšie ako -2 SD) je maximálna šírka 

hlavy u 8 % chlapcov (N = 1), index cefalicus u 62 % chlapcov (N = 8) a index 

frontozygomaticus u 38 % u chlapcov (N = 5). Veľmi vysoké hodnoty (medzi 90. – 98. 

percentilom) sú pri maximálnej dĺžke hlavy u 8 % (N = 1), pri najmenšej šírke čela u 8 % 

chlapcov (N = 1) a pri indexe frontozygomaticus u 8 % chlapcov (N = 1). Veľmi nízke 

hodnoty (medzi 2. – 10. percentilom) sú pri maximálnej šírke hlavy u 23 % (N = 3) a pri 

indexe cefalicus u 15 % chlapcov (N = 2).  

 
Tab. 1. Vek operácie chlapcov 

 
Vek operácie chlapcov (mesiace) 

Priemer SD Max. Min. 

8,56 5,37 21,33 4,07 

Vysvetlivky: SD – smerodajná odchýlka, Max. – maximum, Min. – minimum. 
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Obr. 2. Morfogram kraniofaciálnych parametrov operovaných chlapcov 
 

Maximálna dĺžka hlavy je u chlapcov v 54 % prípadoch výrazne nad normou, pretože 

aj po operácii pretrváva u detí tendencia rastu lebky do dĺžky. Odchýlka od normy je pri 

parametroch ako najmenšia šírka čela a biaurikulárkna šírka spôsobená závažnosťou 

ochorenia a typom zrastenia švu, kedy úprava lebečnej klenby trvá viac ako dva roky od 

operácie. Problém sa vyskytuje aj u detí, ktoré boli operované po prvom roku života. Pri 

operáciách po prvom roku je prvoradé uvoľniť intrakraniálny tlak.  

Index cefalicus sa preukazuje nižšími hodnotami ako je norma, a teda lebka je u týchto 

pacientov dolichocefálna až hyperdolichocefálna. Napriek chirurgickej intervencii pretrváva 

pooperačný trend dolichocefálnej hlavy u pacientov so skafocefáliou. Súčasný trend 

fyziologicky zdravých chlapcov je mezocefália až brachycefália, prípadne hyperbrachycefália.  

 

Záver   

 V predoperačnom období sa u pacientov stretávame s výraznými patológiami 

v kraniálnych parametroch, a preto samotné zhodnotenie pacientov po operácii v troch rokoch 

nemá  stopercentnú výpovednú hodnotu. Dôležitosť tu zohráva longitudinálne sledovanie 

pacienta od začiatku, a teda od stanovenia diagnózy, cez operačnú prípravu a následne 

rekonvalescenciu. Významnú úlohu tu zohráva sledovanie rastových rýchlostí u pacienta. Pre 

chirurga je dôležité zastavenie patologického rastu do dĺžky a obnovenie rastu do šírky 

a zmena kraniálneho indexu z hyperdolichocefálie na dolichocefáliu. 

Najvýraznejšie odchýlky z-skóre od normy po operácii skafocefálie sa prejavili 

637



u chlapcov. Tieto odchýlky môžu byť spôsobené tým, že niektorí pacienti neboli operovaní 

v doporučenom veku šesť až osem mesiacov, ale neskôr, po prvom roku života, prípadne pred 

dovŕšením druhého roka života. V tomto veku sa lebka horšie remodeluje, lebo sú kosti lebky 

už krehké a lámavé. K zabezpečeniu želaného efektu operačnej korekcie skafocefálie je nutná 

včasná indikácia a prevedenie operácie. Pri chirurgickej intervencii skafocefálie je prvoradým 

kritériom zmierniť vizuálny defekt, a preto odchýlky od normy nevykazujú patologické stavy 

ohrozujúce zdravie dieťaťa. Cieľom operácie je spomalenie rastu hlavy do dĺžky a zrýchlenie 

rastu do šírky, čo sa úspešne podarilo, avšak takíto pacienti sa môžu odlišovať od fyziologicky 

zdravých detí v určitých parametroch.  

Touto prácou sme chceli poukázať na dôležitosť antopometrie pri diagnostike 

skafocefálie a včasnej indikácii operácie skafocefálie. Na základe antropometrie vieme 

predikovať trend rastu krania v sledovaných kraniofaciálnych parametroch pri skafocefálii a 

vieme vysvetliť rodičom akým spôsobom chirurgická intervencia pomôže dieťaťu. Môžeme 

porovnať skupinu operovaných pacientov s neoperovanými a sledovať vývin deformity na 

základe kraniofaciálneho merania. Chirurg sa potom môže ľahšie rozhodnúť aký postup je pre 

daného pacienta najvhodnejší. 
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Abstract 
 Comparison of the methods of aDNA isolation from the historical skeletal remains for the purpose of 
sex determination 

The term of ancient DNA (aDNA) represents all types of DNA recovered from archaeological samples, 
musem specimens and fosilized material. Due to low concentration and various sequence lessions of aDNA in 
historical material, it is necessary to adhere the strict working precautions in every isolation step. The aim of this 
study was to compare four various methods of DNA isolation from historical skeletal remains in order to find the 
best method for sex determination. Our results indicate that the silica-based isolation methods are the most 
appropriate. 
 

Keywords: aDNA; sex determination; isolation methods; skeletal remains 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Archaická DNA (aDNA z anglického výrazu ancient DNA) sa používa na 

pomenovanie všetkých typov DNA, ktoré je možné vyizolovať z archeologického materiálu, 

múzejných vzoriek či čiastočne fosilizovaných tkanív. Najväčšie obmedzenie práce s aDNA 

spočíva v jej nízkych koncentráciách s množstvom sekvenčných lézii a takisto neustále 

hroziace riziko jej kontaminácie modernou DNA [1]. Preto je nevyhnutné dodržiavať 

pri každom kroku izolácie aDNA prísne pracovné opatrenia [2]. Informácie získané z analýz 

aDNA sa v súčasnosti najviac využívajú vo výskume fylogenézy homininov [3], evolúcie 

vyhynutých druhov [4] a pri mapovaní osídľovania kontinentov [5]. Rovnako dobré 

uplatnenie si našla aj v forenznom výskume či v antropológií [6], kde sa veľmi často využíva 

na molekulárnu determináciu pohlavia a to hlavne v prípadoch nekompletných a poškodených 

pozostatkov, alebo pozostatkov starých ľudí  a detí, u ktotých ešte nie sú rozvinuté sexuálne 

dimorfné znaky, potrebné pri antropo-morfickej determinácii pohlavia . 

Cieľom našej práce bolo porovnať 4 metódy izolácie aDNA z historického kostrového 

materiálu za účelom zistenia, ktorá z nich je najvhodnejšia pre determináciu pohlavia, pričom 

sme sledovali viaceré apekty týchto metód (časová, experimentálna, finančná náročnosť). 
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Materiál a metódy 

 Ako vzorky na otestovanie každej z izolačných metód bolo použitých 8 ľudských 

zubov  (označené Z1 – 8) a 4 kostí (označených K1 – 4), ktoré pochádzali zo stredovekého 

cintorína (11. – 12. storočie) objaveného v areáli hradu Devín. Detaily vzoriek sú nasledovné: 

Z1 (d. caninus) - dospelý muž; Z2 (d. caninus) - dospelý muž; Z3 (d. caninus) - neurčiteľné 

pohlavie; Z4 (d. incisivus) - dospelý muž; Z5 (d. incisivus) - dospelý muž; Z6 (d. incisivus) - 

neurčiteľné pohlavie; Z7 (d. molaris) - dieťa; Z8 (d. molaris) - dieťa; K1 (v. thoracica) - 

dospelá žena; K2 (fibula) - dospelý muž; K3 (humerus) - dospelá žena; K4 (ulna) mladistvá 

žena. Z každého jedinca boli odobraté vždy  4 vzorky zubov alebo kostí, aby boli zabezpečené 

rovnaké podmienky pre všetky testované metódy. 

 Zuby boli dekontaminované ich ponorením do 5% roztoku NaClO, následne 

opláchnuté ddH2O a vysvietené pod UV svetlom (254 nm) po dobu 15 minút z oboch strán. 

Po vysvietení boli za pomoci rezacieho kotúča (Dremel 542) odstránené zubné korunky. 

Korene zubov boli opäť vysvietené pod UV svetlom (254 nm) po dobu 15 minút z oboch 

strán a mechanicky rozdrvené na jemný prach. V prípade vzoriek kostí, bol ich povrch 

zbrúsený do hĺbky cca. 0,5 – 1  mm a rozdelený na niekoľko menších kúskov pomocou 

rezacieho kotúča (Dremel 542). Menšie kostné kúsky boli vysvietené  pod UV svetlom (254 

nm) po dobu 20 minút z oboch strán a následne mechanicky rozdrvené  na jemný prach. 

Izolačná metóda A – zubný alebo kostný prach bol pridaný k 3 ml lyzačného pufru, 

pozostávajúceho z 0,5M EDTA (pH 8,5) a 1mg/ml proteinázy K. Zmes zubný alebo kostný 

prach/extrakčný pufor bol za neustáleho miešania inkubovaný cez noc pri teplote 55 °C. 

Následne boli k tejto zmesi pridané 3 ml roztoku fenol:chloroform:izoamylalkohol (25:24:1), 

zmes bola vortexovaná a centrifúgovaná pri 9500 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 8 

minút. K odobratej vodnej fáze boli pridané 3 ml roztoku chloroform:izoamylalkohol (24:1), 

celá zmes vortexovaná a centrifúgovaná pri 9500 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 8 

minút. Znovu bola odobratá vodná fáza a pridaných 1,5 ml 5M acetátu amónneho a 3 ml 96% 

izopropanolu, zmes bola dôkladne vortexovaná a inkubovaná cez noc pri izbovej teplote. 

Potom bola celá zmes centrifúgovaná pri 9000 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 °C po dobu 30 

minút. Supernatant bol odstránený a pelet vysušený pri 37 °C. K peletu bolo pridaných 2 ml 

80% etanolu, roztok bol vortexovaný a centrifúgovaný pri 9000 rpm (Eppendorf 5804R) pri 4 

°C po dobu 30 minút. Tento krok bol ešte raz zopakovaný a pelet bol dôkladne vysušený pri 

37 °C. Následne bol pelet rozpustený v 40 µl ddH2O. 
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Izolačná metóda B - je založená na protokole metódy A s modifikáciou v kroku 

pôsobenia lyzačného pufra. V tejto metóde bol zubný alebo kostný prach inkubovaný 

s lyzačným pufrom za stáleho miešania cez noc pri izbovej teplote a potom 1 hodinu pri 55°C. 

Izolačná metóda C - má rovnaký protokol ako metóda B, ale precipitáčné kroky boli 

nahradené použitím Silica Bead DNA Gel Extraction Kit-u (Life Technologies). Pričom DNA 

bola rozpustená v 40 µl ddH2O. 

Izolačná metóda D – využíva modifikovaný protokol navrhnutý dvojicou Rohland 

a Hofreiter [7]. Stručný popis tejto metódy: Krok pôsobenia lyzačného pufra je identický 

s izolačnou metódou B. Následne bolo k zmesi zubný alebo kostný prach/extrakčný pufor 

pridaný  silikový roztok a upravená hodnota pH. Celá zmes bola za neustáleho miešania 

inkubovaná na 3 hodiny pri izbovej teplote. Supernatant bol odstránený a DNA naviazaná na 

silikových časticiach bola uvoľnená pomocou viac krokovej precipitácie Washing pufrom. 

Následne bol pridaný roztok TE a silikové častice odstránené centrifugáciou. Pričom naša 

modifikácia spočívala v tom, že namiesto roztoku TE bola použitá ddH2O (40 µl). 

Na determináciu pohlavia bola využitá amplifikácia špecifických sekvencií génu pre 

amelogenín. Celkový objemu reakčnej zmesi 30 µl obsahoval 1 µl izolovanej aDNA, 3 µl 10x 

reakčného pufru (0,1 M Tris-HCl (pH 8.8); 15 mM MgCl2; 0,5 M KCl), 0,3 µl 2 pmol/l-1 

primerov, 0,19 µl 10 mM dNTP, 6 µl 25 mM Mg2+, 0,9 µl 10mg/ml BSA, 1 µl 5 U Taq 

polymerázy a ddH2O doplnenú do konečného objemu. Samotný proces amplifikácie prebiehal 

klasickým PCR programom s predošle optimalizovanou anelačnou teplotou. 

Z PCR produktu amplifikácie špecifických oblastí génu pre amelogenín bol pridaný 1 

µl k 9 µl HiDi formamidu s molekulovým štandardom GS LIZ500 a celá zmes denaturovaná. 

Denaturované produkty boli analyzované na 4-kapilárovom genetickom analyzátore ABI 

PRISM Avant (AppliedBiosystems). Pri vyhodnocovaní fragmentovej analýzy bol použitý 

softvér GeneMapper® ID 4.1 (AppliedBiosystems), pričom pohlavie bolo určované na 

základe prítomnosti signálu pre X chromozóm (žena) alebo signálov pre X a Y chromozóm 

(muž). 

 

Výsledky a diskusia 

Po dokončení DNA izolácie každou zo štyroch testovaných metód, okamžite 

nasledovala PCR amplifikácia a fragmentová analýza PCR produktov. Výsledky 

fragmentových analýz vzoriek z jednotlivých izolačných metód sú uvedené v tabuľke 1. 

Po vyhodnotení našich výsledkov fragmentových analýz môžeme poznamenať, že 

najvhodnejšou izolačnou metódou na determináciu pohlavia (v zmysle úspešnosti izolácie) 
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bola metóda D. Z 12 izolátov metódou D bolo možné determinovať pohlavie až z 11 (91,6%), 

za ňou nasleduje metóda C s úspešnosťou 83,3%, metóda B s úspešnosťou 66,6% a nakoniec 

metóda A s úspešnosťou len 41,6%. 

 
Tab. 1. Porovnanie výsledkov fragmentových analýz. 

A-M urč. – antropo-morfické určenie; IM – izolačná metóda; ? – neurčiteľné pohlavie 
 

Vzorka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Označnie Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 K1 K2 K3 K4 
A-M urč. muž muž ? muž muž ? dieťa dieťa žena muž žena ml.žena 

IM-A XY XY nevyšlo nevyšlo nevyšlo XX XX XX nevyšlo nevyšlo nevyšlo nevyšlo 

IM-B nevyšlo nevyšlo XX XY XY XX XX XX nevyšlo nevyšlo XX XX 

IM-C nevyšlo XY XX nevyšlo XY XX XX XX XX XX XX XX 

IM-D XY XY XX XY XY XX XX XX nevyšlo XX XX XX 
 
 

Získané údaje nám indikujú, že použitie silikových častíc v procese izolácie DNA 

z historického materiálu môže zvyšiť jej úspešnosť o 17 až 50%. Tento fakt si vysvetľujeme 

tým, že v izolátoch po fenol:chloroformovej extrakcia sa môžu vyskytovať zvyšky fenolu, 

ktoré inhibujú priebeh PCR amplifikácie a teda negatívne ovplyvňujú výsledky analýz. 

Taktiež zaujímavým zistením je, že zmena teplotného programu pri pôsobení lyzačného pufru 

pozitívne vplýva na výsledok izoláčnej metódy využívajúcej fenol:chloroformovú extrakciu 

(zvýšenie úspešnosti o viac ako 20%). Toto si vysvetľujeme tak, že pokiaľ nočná inkubácia 

vzoriek s lyzačným pufrom prebieha pri izbovej teplote (miesto 55°C), tak štruktúry zubného 

a kostného prachu sú pri rannom zvýšení teploty na na 55 °C viac rozložené účinkom EDTA 

a preto vtedy môže proteináza K  pôsobiť omnoho efektívnejšie, čo sa odrazí na koncetrácii 

uvoľnenej DNA. 

V tabuľke 1 si je možné všimnúť, že u niektorých vzoriek (Z1, Z2, Z4 a K1) 

spracovaných lepšími izolačnými metódami nebolo možné determinovať pohlavie napriek 

tomu, že v horších metódach to možné bolo. Tento jav si vysvetľujeme možnými 

kvalitatívnymi rozdielmi v štruktúre analyzovaných vzoriek, ktoré mali predošle spomenutý 

vplyv na výsledok analýz. 

Z časového hľadiska sa ako najlepšia javí metóda C, pri ktorej izolácia jednej vzorky 

trvá približne 18 hodín. Nasleduje metóda D (približne 24 hodín) a metódy B a A (približne 

44 hodín). Z exprerimentálneho hľadiska sa ako najlepšia javí opäť metóda C, a hlavne kvôli 

využívaniu komerčného kitu výrazne zjednodušujúceho prácu. Nasledujú metódy A a B, ktoré 

taktiež nie sú experimentálne náročné ale zahŕňajú prácu s toxickým fenolom. Najnáročnejšou 
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sa nám javila metóda D, pretože jej extrakčná časť je pomerne dlhá  (minimálne 7 hodín) 

a vyžaduje nemalé sústredenie pretože zahŕňa prácu s neurotoxínom (GuSCN). Z finančného 

hľadiska sa ako najlepšia javia metódy A a B (rozdiel je len v teplotnom programe lyzačného 

pufru), pretože okrem enzýmu proteinázy K, využívajú finančne nenáročné chemikálie. 

Najnákladnejšou je zase metóda D, kde najdrahšiu položku tvorí  GuSCN tvoriacu základ 

Binding pufra. 

Analyzovaný súbor vzoriek obsahoval pozostatky 8 jedincov s antropo-morficky 

determinovaným pohlavím,  2 jedincov s neurčiteľným pohlavím a 2 detí. Molekulárnou 

determináciou sme určili a takisto overili pohlavie u všetkých 12 vzoriek. S výnimkou 

neurčiteľných a detských pozostatkov, sa nám výsledky molekulárnej a antropo-morfickej 

determinácie pohlavia zhodovali skoro u všetkcýh vzoriek. Výnimkou je vzorka K2, s 

antropo-morficky určeným mužským pohlavím nám v dvoch nezávislých analýzach vyšla ako 

žena. Index pohlavia týchto pozostatkov mal hodnotu približne 0,75 (hodnoty bližšie k -2 

indikujú ženské pohlavie a hodnoty bližšie k 2 mužské pohlavie), a teda nie úplne 

jednoznačné pre mužské pohlavie. 

 

Záver 

Podarilo sa nám otestovať 4 rôzne metódy izolácie DNA z historického kostrového 

materiálu. Aj napriek finančnej a experimentálnej náročnosti, sa nám ako najlepšia ukázala 

byť metóda D využívajúca na izoláciu výhradne siliku. Boli sme ňou schopní overiť výsledky 

antropo-morfickej determinácie pohlavia a takisto stanoviť pohlavie neurčiteľných a detských 

pozostatkov. 
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Abstract 
The complete genomic sequence of Grapevine rupestris stem pitting associated virus (GRSPaV)  
The overlapping fragments encompassing the whole GRSPaV SK30 genome were amplified in RT-PCR 

and their sequence was determined by standard Sanger sequencing. The full-length GRSPaV SK30 sequence was 
assembled, consisting of 8724 nts. The comparative analysis with previously characterised full length GRSPaV 
genomes revealed 77.3 % (isolate LSL) – 97.2% identities (isolate BS). Similarly, based on the deduced SK30 
aminoacid sequences of the respective products, the lowest divergences were observed with the BS isolate, being 
1.5%, 2.7%, 0%, 2.5% and 1.9% for ORF1, ORF2, ORF3, ORF4 and ORF5, respectively. All domains 
characteristic of Foveavirus polypeptide enoded by ORF1 are conserved in the SK30 genome (metyltranferase, 
cysteine protease, peptidase, helicase and RdRp. The phylogenetic analysis assigned the SK30 isolate to the 
group 2c, together with the BS isolate. 
 

Keywords: grapevine; Foevavirus; phylogeny; sequencing; isolate  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vráskavitosť dreva viniča (Rugose wood, RW) je jedným z najčastejšie sa 

vyskytujúcich infekčných ochorení viniča (Vitis vinifera) [1]. RW je komplexom viacerých 

ochorení vírusového pôvodu. Úlohu kauzálneho patogéna plytkej vráskavitosti kmeňa viniča 

zohráva vírus asociovaný s plytkou vráskavitosťou kmeňa Vitis rupestris (Grapevine stem 

pitting associated virus, GRSPaV), zaradený do rodu Foveavirus, čeľade Betaflexiviridae [2-

3]. Jedná sa o (+)ss RNA vírus, ktorého genóm pozostáva približne z 8700 nukleotidov a 

obsahuje poly-A chvost na 3' konci. Identifikovaných je šesť otvorených čítacích rámcov 

(ORFs): replikáza (ORF1), trojitý blok génov (ORF2-ORF4) a obalový proteín (ORF5) [4]. 

V blízkosti 3' konca sa identifikoval potenciálny šiesty čítací rámec (ORF6) neznámej funkcie 

[5]. 

Etiologický vzťah medzi GRSPaV a chorobou vráskavitosti kmeňa  (RSP) je nutné 

ešte objasniť. Predošlé výskumy poukazujú na rôzne varianty/izioláty GRSPaV, z ktorých nie 

všetky vyvolajú RSP pri naočkovaní na citlivú indikátorovú rastlinu St. George [6]. Izoláty 

GRSPaV-1 a GRSPaV-SG1 spôsobujú na indikátorovej rastline len veľmi mierne alebo 

žiadne príznaky [7]. Borgo et al. [8]  poukázali na signifikantnú koreláciu GRSPaV-1 s 

645

mailto:preninu@gmail.com


ochorením nekrózy žíl viniča (Grapevine vein necrosis, GVN) či GRSPaV-BS s ochorením 

RSP. Napríklad niektoré varianty, ktoré sú latentné v odrodách Vitis vinifera, vo väčšine 

amerických odrôd Vitis či hybridoch, pri inokulácií na (V. rupestris 6 x V. Berlandieri) 110 

Richter  vyvolávajú nekrózy žiliek. Nedávno bola dokumentovaná prítomnosť GRSPaV-SY, 

spolu s niekoľkými viroidmi a marafivírusom na odrode Syrah v Kalifornii, vykazujucej 

symptómy „Syrah decline“. Úlohu a stupeň patogenicity GRSPaV v koinfekcii  je však ešte 

nutné preskúmať. Priebeh infekcie však vždy závisí od samotnej interakcie invadujúceho 

vírusu a hostiteľskej rastliny. 

GRSPaV nie je mechanicky prenosný. Najčastejším spôsobom prenosu vírusu je 

použitie infikovaného materiálu pri rozmnožovaní (odrezky, vrúble). Nesmierne doležitá je 

preto selekcia zdravého množiteľského materálu. Vektor nie je známy. Prenos GRSPaV 

prostredníctvom semena je možný [9], prenos peľom nebol zaznamenaný. 

Sekvenčnou analýzou rôznych izolátov GRSPaV bola demonštrovaná až 25% 

genómová variabila, čo poukazuje na vysokú vnútrodruhovú diverzitu vírusu a prítomnosť 

viacerých sekvenčných variant. V súčasnosti sa izoláty GRSPaV zatrieďujú do 4 hlavných 

molekulárnych skupín. K tvorbe takejto dynamickej populačnej štruktúry prispieva niekoľko 

faktorov ako vegetatívne rozmnožovanie viniča, dlhodobé chronické infekcie bez následnej 

mortality hostiteľa a absencie biologického vektora. Dochádza tak k tvorbe priaznivého 

prostredia pre vývoj geneticky príbuzných variantov, a to za absencie selekčného tlaku či 

bottlenecku (krátky replikačný čas a chýbajúca proof reading aktivita) [10].  

 Hoci je GRSPaV jedným z hlavných patogénov viniča s celosvetovým rozšírením, 

doteraz je prekvapivo dostupných len veľmi málo údajov o jeho molekulárnej variabilite 

z oblasti strednej Európy a k dispozícii nie je žiadna kompletná genomická sekvencia izolátu 

z tohto regiónu. V tejto práci sme preto charakterizovali genóm slovenského GRSPaV izolátu 

a porovnali ho s doteraz dostupnými údajmi vo svete. 

 

Materiál a metódy 

Na analýzu boli použité vzorky jednoročného dreva viniča Veltlínske zelené (označený 

ako SK30) z opusteného vinohradu na západnom Slovensku. Z jednoročného dreva bolo 

zoškrabané lykové pletivo, ktoré bolo následne homogenizované v tekutom dusíku. Totálna 

RNA z pozitívnych vzoriek bola izolovaná použitím NucleoSpin RNA Plant kitu (Macherey-

Nagel). Na amplifikáciu 7 prekrývajúcich sa úsekov genómu bola použitá Ex Taq polymeráza 

(TaKaRa). Amplifikované fragmenty pokrývajúce úplný GRSPaV genóm boli prečistené 
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pomocou Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) a následne priamo 

sekvenované (Bitcet, PriFUK, Bratislava). Sekvenčná a fylogenetická analýza bola 

realizovaná pomocou programu MEGA6, DnaSP a on-line nástroja [11]. Kompletné 

sekvencie izolátov RSPaV z rôznych častí sveta sme získali z databázy NCBI databázy [12].  

 

Výsledky a diskusia 

Skúmanie genetickej rozmanitosti a pochopenie vzťahov medzi vírusovými kmeňmi, 

prípadne izolátmi, je dôležitým aspektom pri kontrole vírusových chorôb ako aj posúdení 

rizika spojeného s rozšírením nových vírusov. Hoci je GRSPaV jedným z hlavných patogénov 

viniča s celosvetovým rozšírením, doteraz je prekvapivo dostupných len veľmi málo údajov o 

jeho molekulárnej variabilite z oblasti strednej Európy a k dispozícia nie je žiadna kompletná 

genomická sekvencia izolátu z tohto regiónu. 

Kompletnú sekvenciu genómu izolátu SK30 sme získali sekvenáciou prekrývajúcich 

sa fragmentov amplifikovaných v RT-PCR. V prípade potreby bola sekvencia verifikovaná 

nezávislými PCR. Genóm SK30 má dĺžku of 8724 nukleotidov a je organizovaný do 5 

čítacích rámcov (viď Obr. 1). ORF1 kóduje polypeptid obsahujúci viaceré konzervované 

domény typické pre foveavírusy: metyltransferáza (pozícia aa 43-355), AlkB (aa 753-874), 

cysteín proteáza (1074-1175), peptidáza (aa 1180-1268), helikáza (aa 1352-1505) a RNA-

závislá RNA polymeráza (aa 1773-2148). ORF2, ORF3 a ORF4 tvoria trojitý blok génov 

(TGB). ORF5 kóduje obalový proteín o veľkosti 259 aa. Niektoré práce identifikovali 

v GRSPaV genóme aj ORF6, kódujúci hypotetický proteín neznámej funkcie. V genóme 

SK30 sa však nevyskytuje.  

 

 
 

Obr. 1. Štruktúra a organizácia genómu GRSPaV. 

 

Porovnávacia analýza SK30 s inými izolátmi na nukleotidovej úrovni ukázala 77.3 % 

(izolát LSL) až 97.2% (izolát BS) identitu. Taktiež, porovnanie odvodených 

aminokyselinových sekvencií potvrdilo najmenšiu odlišnosť s izolátom BS (1.5%, 2.7%, 0%, 

2.5% and 1.9% pre ORF1, ORF2, ORF3, ORF4 and ORF5) (Tab. 1, 2). 
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Tab. 1. Porovnanie nukleovej identity izolátov reprezentujúcich rôzne skupiny GRSPaV s izolátom SK30. 
Pozícia jednotlivých ORF je číslovaná. 

 
ORF1 (62-6547 nt) ORF2 (6578-7243 nt) ORF3 (7245-7598 nt) ORF4 (7519-7761 nt) ORF5 (7771-8550 nt) celková  identita nt

AY881627 97,10% 97,10% 98,30% 84% 98,10% 97,20%
AF026278 86,10% 79,70% 80,80% 82,10% 82,70% 84,90%
FR691076 85,80% 78,80% 82,20% 83,10% 83,10% 84,70%
KR054734 74,80% 91,30% 90,10% 95,50% 93,50% 79,30%
AY368590 75,90% 78,20% 79,70% 81,10% 83,80% 77,40%
KR054735 75,70% 80,50% 79,10% 79,80% 85,10% 77,30%  
  

Tab. 2. Porovnanie identity GRSPaV izolátov s  SK30 na úrovni aminokyselín (AA). 
 

ORF1 (AA) ORF2 (AA) ORF3 (AA) ORF4 (AA) ORF5 (AA)
AY881627 98,50% 97,30% 0% 97,50% 98,10%
AF026278 93,20% 88,20% 89,70% 91,30% 93,40%
FR691076 92,10% 88,20% 90,60% 87,50% 93,80%
KR054734 84,20% 93,70% 97,40% 97,50% 98,10%
AY368590 85,20% 86,90% 87,20% 78,80% 92,70%
KR054735 84% 88,70% 86,30% 78,80% 95,80%  

 

Fylogenetická analýza rozdelila izoláty GRSPaV do 4 hlavných skupín, pričom 

skupina 2 sa ďalej delila na 3 podskupiny. SK30 izolát patrí spolu s kanadským izolátom BS 

(AY881627) do podskupiny 2c. Výsledky ukázali, že v rámci GRSPaV neexistuje 

štruktúrovanie podľa geografického pôvodu izolátov, čo naznačuje miešanie vírusových 

populácií počas viacerých introdukcií vplyvom intenzívnej výmeny biologického materiálu. 

 
Obr. 2. Fylogenetická analýza GRSPaV 

Neighbour-joining analýza vzťahov medzi SK30 a doteraz charakterizovanými sekvenciami genómu GRSPaV-1 
izolátov z rôznych častí sveta. Hodnoty bootstrap sú vyznačené na jednotlivých vetvách percentuálne. Vírus 

plytkej vráskavitosti jablone (ASPV) bol použitý ako outgroup. 
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Záver 

Určili sme kompletnú genomickú sekvenciu slovenského izolátu GRSPaV SK30, ide 

o prvý takto charakterizovaný izolát zo strednej Európy. Porovnanie a fylogenetická analýza 

ukázali, že SK30 patrí do skupiny 2c. Detailná znalosť genetickej diverzity ako aj mapovanie 

vírusových populácii nám umožňuje porozumieť zložitosti epidemiológie patogénov a 

poskytuje potrebné údaje na vývoj a optimalizáciu špecifických a citlivých diagnostických 

procedúr. 
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Abstract 
Analysis of diving beetle populations of Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) in lakes of the High 

Tatras using de novo-developed microsatellite markers 
Recently, we developed microsatellite loci for two Agabus diving beetle species. In this paper, we 

povide first results of population analysis of widespread species Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 
(Coleoptera: Dytiscidae), focusing on the Tatra Mts. alpine lakes. From 15 analysed loci, 2 were monomorphic 
and 3 have incomplete data and so were excluded from further analyses in this study. The dataset of 9 
polymorphic microsatellites was used to compare two closely situated lakes in Bielovodská dolina valley and 7 
loci were used to compare these subpopulations with one subpopulation from more distanced lake in Malá 
Studená dolina valley. The presented results showed clearly higher extent of communication (gene flow) 
between neighbour lakes in the same valley, but also suggested, even reduced, contact of lake populations 
separated by mountain ridge. We suggest, that similar pattern could appear across whole range of the Tatra Mts., 
however more A. bipustulatus samples from other lakes should be analysed. 
 

Keywords: water beetle; Tatra Mountains; lake; microsattelites 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti pribúda stále viac prác zameraných na populačnú genetiku vodného 

hmyzu tečúcich vôd v rámci rozsiahlych horských systémov [napr. 1, 2], zatiaľ čo informácie 

o populačnej genetike druhov stojatých vôd (sub)alpínskeho pásma sú stále zanedbateľné. Aj 

preto v posledných rokoch začal prebiehať výskum diverzity, ekológie a populačnej genetiky 

vodných bezstavovcov v rámci tatranských plies [napr. 3, 4, 5]. Z pohľadu genetiky populácií, 

ide o doposiaľ rozlohou najmenšie študované horské územie v rámci skupiny vodných 

bezstavovcov. Hoci máme k dispozícií množstvo ekologických a faunistických štúdií 

zameraných na makrozoobentos tatranských plies, podrobnejšia genetická štúdia bola robená 

len na zooplanktóne, konkrétne zástupcoch komplexu Daphnia longispina (Crustacea: 

Cladocera: Anomopoda) [6]. 

Ako modelové organizmy boli zatiaľ vybrané štyri druhy vodného hmyzu, pakomár 

Heterotrissocladius marcidus (Walker, 1856), potočník Acrophylax zerberus Brauer, 1867 a 

dva druhy potápnikov: Agabus bipustulatus a Agabus guttatus (Paykull, 1798). Doteraz bola 

genetická štruktúra analyzovaná hlavne pomocou vybraných fragmentov mitochondriálnej 
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DNA (cytochróm oxidáza c podjednotka I a cytochróm b). Obidva fragmenty majú 

konzervované, pomaly sa vyvíjajúce úseky, ale aj miesta so značnou variabilitou, vďaka čomu 

zachytávajú dôležité evolučné zmeny odzrkadľujúce sa vo výslednej genetickej štruktúre. 

Aby sa získali informácie aj o nedávnych demografických procesoch, začlenili sme 

do výskumu aj krátke repetitívne úseky jadrovej DNA (nDNA) – mikrosatelity. Ide 

o najčastejšie používané fragmenty z nDNA v populačno-genetických výskumoch. Vďaka 

nim je možné analyzovať zmeny či vývoj vnútrodruhovej diverzity DNA z kratšieho 

časového horizontu (napr. príbuznosť, genotypová identita, migračné trendy) [7].  

V rámci výskumu vodných bezstavovcov v Tatrách, prvé mikrosatelity sa podarilo 

úspešne vyvinúť pre pakomára druhu Heterotrissocladius marcidus [4]. V súčasnosti prebieha 

vývoj mikrosatelitov pre dva druhy potápnikov z čeľade Dytiscidae (Agabus bipustulatus 

a Agabus guttatus). Cieľom tohto príspevku je súhrn prvých nadobudnutých dát získaných 

analýzou vzoriek druhu A. bipustulatus s využitím vyvinutých a otestovaných 

mikrosatelitových lokusov. Tento potápnik je v literatúre zaraďovaný medzi zdatných letcov 

[8], čo by mohlo mať vplyv na genetickú štruktúru jeho subpopulácií tatranských plies. 

 

Materiál a metódy 

Použitý materiál (49 jedincov z 3 plies v rámci dvoch dolín) bol zbieraný pomocou 

hydrobiologickej sieťky s veľkosťou oka 300-500 μm, kopacou metódou [9]. Získané vzorky 

boli priamo v teréne dekantované, premyté a fixované čistým liehom. Následne, po vytriedení 

v laboratóriu, boli prefixované a uskladnené v mraziacom boxe (-20 °C). Na determináciu 

jedincov bol použitý určovací kľúč [8] a genetická vzdialenosť jedincov (uncorrected  

p-distance).  

Na extrakciu bol použitý izolačný kit [DNeasyBlood & TissueKit Qiagen] a následne 

boli vzorky odoslané do laboratória firmy Macrogen v Soule (Južná Kórea), kde boli 

sekvenované pomocou sekvenátora GS-FLX (Roche). Surové dáta boli spracované v softvéri 

MSATCOMMANDER [10], ktorý zahŕňa softvér Primer3 [11]. Funkčné primery boli 

navrhnuté pre 184 potenciálnych lokusov. Analýza primerov prebehla pomocou softvéru 

NetPrimer [12], po ktorej bolo vybraných 62 vhodných primerových párov. Pred samotným 

testovaním bola k jednému z dvojice primerov pridaná sekvencia 

CACGACGTTGTAAAACGAC, ktorá je potrebná na napojenie značeného (IRD-labelled) 

M13 primeru (LI-COR Biosciences). Primery, ktoré boli navrhnuté programom Primer3, boli 

testované pomocou PCR. Počas optimalizácie PCR boli upravené počty cyklov a anelačné 

teploty s použitím teplotného gradientu. Následne boli PCR produkty vizualizované 
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elektroforézou v 2% agarózovom géli. Mikrosatelity boli amplifikované pomocou PCR a 

vizualizované na vertikálnom 6,5% KB Plus polyakrylamidovom géli pomocou prístroja LI-

COR 4300 DNA Analysis System (LI-COR Biosciences). Dĺžky alel boli zistené pomocou 

softvéru SAGATM Automated Microsatellite Analysis Software (LI-COR Biosciences). 

Na detekciu nulových alel bol použitý program MicroChecker [13] a na analýzu Hardy-

Weinberg Equilibrium (HWE) a väzby mikrosatelitov (Linkage disequilibrium) bol použitý 

program Arlequin 3.5 [14]. Bayesovská klastrová analýza prebehla v programe STRUCTURE 

3.2.4 [15] a hodnota Delta K bola vypočítaná pomocou programu StructureHarvester [16]. 

 

Výsledky a diskusia 

Zo 62 získaných mikrosatelitov bolo doteraz otestovaných 47 z čoho 15 mikrosatelitov  

sa ukázalo funkčných pre druh A. bipustulatus. Na analýzu 15 mikrosatelitov boli vybrané dve 

subpopulácie z Bielovodskej doliny (20 jedincov z Ťažkého plesa a 20 jedincov zo Zeleného 

Kačacieho plesa) a jedna subpopulácia z Malej Studenej doliny (9 jedincov z Prostredného 

Spišského plesa). Zo všetkých získaných lokusov sa ukázali dva ako monomorfné, a preto 

boli z analýzy vylúčené. Zo zvyšných troch lokusov ešte nie je dostupný kompletný dataset, 

a preto neboli do analýzy zahrnuté. Jeden z lokusov mal vo všetkých troch populáciách výskyt 

nulových alel, a preto bol tiež z analýzy vylúčený. Pri zostávajúcich 9 mikrosatelitoch boli 

overené vzájomné väzby jednotlivých lokusov. Na toto overovanie bola použitá väzba 

mikrosatelitov (Linkage disequilibrium), ktorá vylúčila signifikantné väzby lokusov. 

Kompletná dĺžka alel pre obe subpopulácie Bielovodskej doliny bola zatiaľ analyzovaná pre 9 

polymorfných mikrosatelitov (Obr. 1).  
 

 
Obr. 1. Výsledok Bayesovskej klastrovej analýzy v programe STRUCTURE pre dve subpopulácie plies 

Bielovodskej doliny.  
Na základe 9 mikrosatelitových lokusov boli identifikované v oboch plesách 3 rovnaké podskupiny (K = 3, 

burnin = 10 000 Markov Chain Monte Carlo (MCMC), steps = 10 000, 20 independent runs/K). Na osi x = číslo 
jedinca(čísko subpopulácie); y = % polymorfizmu.  
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Na výslednom stĺpcovom diagrame sú zreteľné tri podskupiny, ktoré sa nachádzajú 

v oboch plesách, čo naznačuje, že v rámci doliny sú subpopulácie plies v dobrom kontakte. 

Bielovodská dolina leží severne od hlavného hrebeňa Tatier, a preto bola k týmto 

subpopuláciám pridaná subpopulácia z Prostredného Spišského plesa, ktorá sa nachádza južne 

od hrebeňa. Pri týchto troch subpopuláciách bol zatiaľ použitý kompletný dataset zo 7 

polymorfných mikrosatelitov (Obr. 2). Na výslednom stĺpcovom diagrame je zachovaný 

dobrý kontakt medzi subpopuláciami plies Bielovodskej doliny (nad hrebeňom Tatier), zatiaľ 

čo subpopulácia Malej Studenej doliny (pod hrebeňom Tatier) sa viditeľne líši. Aj keď sú  

vo všetkých subpopuláciách prítomné rovnaké podskupiny, existuje viditeľný rozdiel  

vo frekvencii podskupín. Rozdelenie podskupín vypovedá aj o komunikácií so vzdialenejším 

plesom, čo môže súvisieť s leteckými schopnosťami potápnika. 

 

 
Obr. 2. Výsledok Bayesovskej klastrovej analýzy v programe STRUCTURE pre tri subpopulácie plies 

Malej Studenej doliny a Bielovodskej doliny.  
Na základe 7 mikrosatelitových lokusov boli identifikované 4 podskupiny (K = 4, burnin = 10 000 Markov 

Chain Monte Carlo (MCMC), steps = 10 000,  
20 independent runs/K).  

 

Na overenie rozdielnosti jednotlivých jazier, bolo použité párové porovnávanie Fst 

(Fixačný index), ktoré potvrdilo preukazné rozdiely medzi všetkými plesami, pričom 

jednoznačne väčšie rozdiely boli medzi Prostredným Spišským plesom – Ťažkým plesom 

a medzi Prostredným Spišským plesom – Zeleným Kačacím plesom (Tab 1). Výsledky 

analýzy HWE v rámci jednotlivých subpopulácií potvrdili preukazný polymorfizmus naprieč 

všetkými subpopuláciami pre 2 lokusy (Aga8: He = 0.55556, H0 = 0.42484, P-value = 1; 

Aga62: He = 0.57143, H0 = 0.58242, P-value = 1).  

Hoci ide zatiaľ o malý počet lokalít je pravdepodobné, že podobný trend sa potvrdí  

aj v iných tatranských dolinách, pričom je otázne do akej miery sa geomorfológia Tatier 

prejaví na štruktúre populácií dolín. Jednou z alternatív pri tomto druhu, ktorú naznačujú aj 

tieto dáta, bude zachovaný dobrý kontakt medzi subpopuláciami dolín, zatiaľ čo medzi 

dolinami budú rozdiely stúpať v závislosti od geografickej vzdialenosti, prípadne prítomnosti 

bariér. Z morfologických vlastností tohto druhu sa ale dá očakávať, že subpopulácie medzi 
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dolinami budú menej štrukturované ako subpopulácie druhu A. guttatus, ktorý je zaraďovaný 

medzi veľmi slabých letcov až nelietavé druhy.  

 
Tab. 1. Párové porovnanie subpopulácií plies pomocou Fst. MS - Prostredné Spišské pleso;  

BV1 - Ťažké pleso; BV2 - Zelené Kačacie pleso 
 

 MS BV1 BV2 

MS  
+ + 

BV1 0.41349  
+ 

BV2 0.47665 0.17049        

    +  P < 0.002 
 

Záver 

Analyzované mikrosatelity potvrdili ich funkčnosť pre štúdium genetickej štruktúry 

populácií vodných bezstavovcov. Navrhnuté mikrosatelity poskytnú nie len informácie 

o nedávnych demografických procesoch, ale budú vhodnými doplnkovými dátami k už 

získaným dátam z analýzy fragmentov mtDNA. Táto kombinácia dát bude aplikovaná 

na odhalenie distribučných a migračných trendov, refúgií, genetickej variability a štruktúry 

populácií Tatier. Jedinečnosť týchto dát prispeje k cenným poznatkom, ktoré môžu byť 

porovnávané, prípadne aplikované aj v rámci iných populačno-genetických výskumov 

horských systémov.  
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Abstract 
Effect of IBA on maize (Zea mays L.) root and shoot growth  
Plant regulators have specific effects on growth of roots and shoots, metabolism and all important vital 

functions of plants. The aim of our work is to detect the effect of auxin, indolyl-3-butyric acid (IBA), on the root 
and shoot growth, and lateral roots formation. As a model we use Zea mays L. plants cultured in the presence of 
IBA in concentrations between 10-7 M and 10-12 M. The very low concentrations of auxin (10-9 - 10-12 M) 
showed stimulation effect on the plant habitus after ten days of cultivation. The highest IBA concentration (10-7) 

M used had an inhibiting effect on the whole plants growth. The most effective was the 10-11 M, concentration 
positively affecting elongation of primary roots and shoots, as well as branching of primary roots and the number 
of lateral roots. These findings might be useful in future research focused on higher production and vitality of 
agricultural plants and/or plants with remediation potential.  
  
Keywords: auxin; indolyl-3-butyric acid (IBA); growth; roots and shoots; Zea mays L. 

 
Úvod a formulácia cieľa  

Auxíny sú rastový regulátor, ktoré sa tvoria v stonkových  rastových vrcholoch [1]. 

Regulujú rast buniek, predlžovanie a diferenciáciu. Majú širokú škálu účinkov v rámci celej 

rastliny. Sú zodpovedné za apikálnu dominanciu, stimuláciu rastu koreňov, pozitívny 

fototropizmus a gravitropizmus, predlžovanie stoniek a koleoptýl. Takisto majú vplyv na 

zakladanie bočných koreňov a tvorbu adventívnych koreňov, spomalenie opadávania listov 

a stimuláciu rastu plodov.  

Polárny transport auxínov prebieha pomocou transportérov zo skupiny PIN a ABCB, 

pričom do koreňovej špičky sa dostanú cez stredný valec [2]. Transport v cievnych zväzkoch 

prebieha bazipetálne, závisí od orientácie pletiva a nevplýva naň gravitácia. Samotný 

mechanizmus polárneho transportu auxínu z bunky do bunky vysvetľuje chemiosmotický 

model.  

V rastlinách sa detekovali viaceré druhy auxínov [3]. Najväčšie zastúpenie má 

kyselina indolyl-3-octová (IAA), menej kyselina indolyl-3-maslová (IBA). Medzi ďalšie 

auxíny patria kyselina fenyloctová (PAA) a 4-chlórindolyloctová, ktorých zastúpenie je nízke. 

Okrem prirodzene sa vyskytujúcich auxínov, existujú aj syntetické auxíny. Aj keď ich 
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štruktúra je rozdielna, biologická funkcia je veľmi podobná. Patria sem kyselina 2,4-

dichlórfenoxyoctová (2,4-D) a kyselina naftyloctová (NAA). 

Cieľom našej práce je zistiť vplyv auxínu (IBA) na rast rastlín kukurice siatej (Zea 

mays L.) v rozmedzí koncentrácií 10-7 - 10-12 M. 

 

Materiál a metódy 

V experimentoch sme použili zrná kukurice siatej (Zea mays L.) hybrid Almansa, 

ktoré uchovávame v chladničke pri teplote 4 °C. Pred výsevom sme zrná povrchovo 

dekontaminovali 10% saponátom Savo (10 minút). Následne sme ich premyli prúdom tečúcej 

vody (10 – 15 minút) a opäť dekontaminovali koncentrovaným Savom (10 minút). Semená 

sme opäť prepláchli prúdom tečúcej vody (10 – 15 minút) a nechali približne tri hodiny 

imbibovať v tme pri laboratórnej teplote. Nakoniec sme semená vysiali do nádob s mokrým 

perlitom a nechali v tme pri teplote 25 °C tri dni klíčiť.  

Rastliny sme následne kultivovali v hydropónii v Hoaglandovom živnom roztoku [4] 

pri pH 6,2 po dobu desiatich dní pri 16-hodinovej fotoperióde, intenzite svetla 130-

140 μmol.m-2.s-1 a 70% izbovej vlhkosti. K živnému roztoku sme pridali IBA v rôznych 

koncentráciách (10-7 – 10-12 M). Zo zásobných roztokov IBA (10-4 a 10-8 M) sme postupným 

riedením pripravili roztoky vo veľmi nízkych koncentráciách (10-7 až 10-12 M). Po desiatich 

dňoch sme stanovili základné rastové parametre – dĺžka a rozkonárovanie primárnych 

koreňov, počet bočných koreňov a dĺžka nadzemných častí. 

Experimentálne skupiny sme charakterizovali základnými štatistickými parametrami: 

priemerom ( x ) a strednou chybou priemeru ( xs ). Tieto hodnoty sme spracovali do grafov. 

Experimenty sme opakovali trikrát. Rozdiely medzi jednotlivými experimentálnymi 

skupinami sme hodnotili LSD testom jednofaktorovej analýzy variancií s využitím 

štatistického programu Statgraphics. 

 

Výsledky a diskusia 

Po 10-dňovej kultivácii kukurice siatej, hybrid Almansa, sme pozorovali zmeny 

v habituse rastlín medzi rastlinami rastúcimi v kontrolnom živnom roztoku bez auxínu 

a rastlinami rastúcimi v živnom roztoku obohatenom o exogénny auxín IBA (obr. 1). Auxín 

v koncentrácii 10-7 M inhiboval rast primárneho koreňa približne o 73 % (obr. 2). IBA v 

koncentrácii 10-8 M neovplyvňovala rast koreňa a koncentrácia 10-9 M a nižšie rast koreňa 

stimulovali (10-9 M o 15 %, 10-10 M o 27 %, 10-11 M o 61 %, 10-12 M o 76 %). Naše výsledky 

sú v súlade s autormi Evans a kol. [5], ktorí tvrdia, že auxín v nízkej koncentrácii (približne 
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Obr.1. Vplyv IBA na habitus rastlín kukurice siatej po 10-dňovej kultivácii. Mierka 10 cm. 

 

od 0,1 nM) stimuluje rast primárneho koreňa rastliny a vo vyšších koncentráciách jeho rast 

inhibuje. Autori Liu a kol. [6] zistili, že IBA v koncentrácii 10-7 M neovplyvňovala rast 

koreňov Pueraria lobata.  
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Obr. 2. Vplyv IBA na predlžovanie primárneho koreňa kukurice siatej  

Rôzne písmená vyjadrujú signifikantné rozdiely pri P > 0,05. 
  

Taylor a Van Staden [7] pozorovali pri rovnakej koncentrácii IBA stimuláciu rastu 

koreňa Lycopersicon esculentum. Rôzny vplyv určitého auxínu môže súvisieť s rôznou 

citlivosťou rastlinných druhov na testovaný rastový regulátor. 

Auxíny ovplyvňujú aj rozkonárovanie primárneho koreňa ako aj počet bočných 

koreňov [1]. V našom experimente sme pozorovali zmeny  uvedených parametrov (obr. 3 A, 

B). IBA ovplyvňovala rozkonárovanie primárneho koreňa. V koncentráciách od 10-9 M a 

nižších sa zvyšovalo percento rozkonárenej časti (10-9 M o 12 %, 10-10 M o 19 %, 10-11 a 10-12 
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M o 21 %), vyššie koncentrácie (10-7 a 10-8 M) v porovnaní s kontrolou tento proces 

neovplyvňovali. Podobný trend sme zaznamenali aj pri tvorbe bočných koreňov. IBA v 

koncentráciách od 10-9 M a  nižších zvyšovala počet bočných koreňov. Najvyšší počet týchto 

koreňov sme zaznamenali v koncentrácii 10-11 M, nárast o 83 % (10-9 M o 22 %, 10-10 M o 64 

%, 10-12 M o 69 %). Inhibíciu počtu bočných koreňov sme pozorovali len pri koncentrácii 

IBA 10-7 M, pokles o 34 %.  
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Obr. 3. Vplyv IBA na rozkonárovanie primárneho koreň (A) a počet bočných koreňov (B) kukurice siatej 

Rôzne  písmená vyjadrujú signifikantné rozdiely pri P > 0,05. 
 

V koncentrácii 10-8 M IBA tento parameter neovplyvnila. Autori Biondi a kol. [8] taktiež 

pozorovali po pridaní IBA zvýšený počet laterálnych koreňov na rastlinách blenu 

bezfarebného (Hyoscyamus muticus). 

Naše výsledky z rozkonárovania primárneho koreňa a zakladania bočných koreňov 

zodpovedajú teórii zakladania bočných koreňov [9]. Tento proces regulujú okrem auxínov aj 

cytokinín a etylén. Hlavným iniciátorom zakladania bočných koreňov je auxín, ktorý z 

nadzemnej časti polárnym transportom cez pericykel a xylémové bunky prechádza koreňom 

až ku koreňovej špičke. Cytokiníny, ktoré inhibujú zakladanie bočných koreňov, sa 

A 

B 
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syntetizujú v koreňovej špičke a stredným valcom prechádzajú do celého koreňa. Etylén sa 

produkuje lokálne v protoxyléme a determinuje miesto zakladania bočného koreňa. Zvýšená 

koncentrácia auxínu, ktorý prechádza cievnym zväzkom, spúšťa v protoxylémových bunkách 

tvorbu etylénu. Ten následne difúziou prechádza centrifugálnym smerom do susedného 

pletiva a blokuje transport auxínu v bunkách pericyklu. Výsledkom je lokálne zvýšenie 

koncentrácie auxínu nad zablokovaným miestom. Vyššia koncentrácia auxínu následne 

indukuje bunkové delenie a zakladanie bočného koreňa. Vzdialenosť vzniku bočného koreňa 

od apexu reguluje koncentrácia cytokinínov. Vyššia koncentrácia cytokinínov ako auxínov v 

oblasti koreňovej špičky inhibuje účinnosť auxínu. V našom experimente exogénne pridaný 

auxín zrejme prevýšil koncentráciu cytokinínov v oblasti koreňovej špičky, dôsledkom čoho 

bolo zakladanie bočných koreňov bližšie k apexu koreňa a zvýšenie početu bočných koreňov 

v porovnaní s kontrolou.  

Okrem koreňa, IBA signifikantne ovplyvnila aj rast nadzemnej časti kukurice siatej, 

hybridu Almansa (obr. 4). Najväčšiu stimuláciu sme pozorovali v konctrácii 10-10 a 10-11 M, 

a to nárast o 5 a 6 %. Inhibíciu rastu sme zaznamenali pri najvyššej koncentrácii, 10-7 M, a to 

pokles o 14 %. Koncentrácie IBA (10-8, 10-9 a 10-12 M) signifikantne neovplyvnili rast 

nadzemnej časti v porovnaní s kontrolou. 
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Obr. 4. Vplyv IBA na rast nadzemnej časti kukurice siatej 
Rôzne  písmená vyjadrujú signifikantné rozdiely pri P > 0,05. 

 

 Naše výsledky sú v súlade s teóriou kyslého rastu [10], ktorá vysvetľuje stimuláciu 

nadzemných častí rastlín indukovanú auxínom. Auxín ovplyvňuje aktivitu H+-ATPáz, čím 

zabezpečuje znižovanie pH apoplastu. Nižšia hodnota pH bunkovej steny má za následok 

rozvoľnovanie bunkovej steny štiepením väzieb, interkaláciu nových polysacharidov a rast 

nadzemných častí. 
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Záver 

Na základe získaných výsledkov môžeme potvrdiť, že vplyv IBA na rast koreňov 

a nadzemných častí rastlín kukurice siatej, hybridu Almansa, závisí od použitej koncentrácie. 

Zatiaľ čo najvyššia koncentrácia 10-7 M, pôsobila inhibične, koncentrácie nižšie ako 10-9 M 

zase stimulačne. IBA v koncentrácii 10-8 M neovplyvňovala rast rastlín v porovnaní 

s kontrolou. 

 Najúčinnejšia koncentrácia IBA pre rast rastlín je 10-11 M. Koncentrácia 10-12 M bola 

najúčinnejšia na rast primárneho koreňa, na rast nadzemnej časti nemala žiaden vplyv. 

Rozkonárovanie primárneho koreňa a počet bočných koreňov bol pri oboch koncentráciách 

auxínu najúčinnejší v porovnaní s kontrolou. 

 Z našich výsledkov ďalej vyplýva, že fyziologická koncentrácia auxínu pre optimálny 

rast kukurice siatej, hybridu Almansa, je 10-8 M. Hodnota fyziologickej koncentrácie auxínu 

závisí od samotného auxínu ako aj druhu/hybridu rastliny a jeho citlivosti na daný rastový 

regulátor. 
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Abstract 
Isolation and in vitro cultivation of maize miniendosperms 
The endosperm as the product of double fertilization during which out of the two male gametes one 

fertilizes the egg to form zygote and other fuses with secondary nucleus to form triploid endosperm. Hence, 
triploid nature of endosperm is the characteristic feature of angiosperms and it is the main nutritive tissue for the 
embryo. The aleurone layer of cereal grains is important biologically as well as nutritionally and in recent times 
they have become increasingly important for biofuels and other industrial purposes. Both mature and immature 
endosperms can be used for in vitro culture initiation. A key factor for the induction of cell divisions in mature 
endosperm cultures is the initial association with embryo. Importantly, the immature endosperms can proliferate 
independently. In general, endosperms of all plant species showed increased miniendosperm initiation and 
proliferation with response to higher concentration of growth regulators. 
 

Keywords: in planta; in vitro; immature endosperm; miniendosperm; Zea mays. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Endosperm rastlín predstavuje jedinečné pletivo, ktoré zohráva významnú úlohu pri 

vývine embrya a klíčení semien. Jeho vývin sa v prípade krytosemenných rastlín iniciuje 

dvojitým oplodnením, kedy jedna z dvoch spermatických buniek splýva s diploidným 

centrálnym jadrom zrelého zárodočného mieška. Počas prvých dní vývinu sa triploidné 

endospermálne jadro intenzívne delí a vzniká mnohojadrová bunka – syncýtium. 

Vakuolizácia, kompartmentácia cytoplazmy a depozícia prvých antiklinálnych bunkových 

stien je charakteristická pre celularizáciu endospermu [1 – 2]. V tomto vývinovom štádiu 

dochádza k akumulácii škrobových granúl a začína sa diferencovať dominantný škrobový 

endosperm [2 – 3]. V prípade kukurice už na 6. deň po opelení možno tesne nad pedicelom 

histologicky odlíšiť transferové bunky [3]. Ich charakteristickým znakom sú invaginácie 

bunkových stien, čím sa významne zväčšuje ich povrch, a potom plnia úlohu v transfere živín 

počas embryonálneho, ale aj v prvých fázach postembryonálneho vývinu [4]. Z viacerých 

prác je zrejmé, že hospodársky významné plodiny sú z hľadiska svojej produktivity 

najcitlivejšie práve vo fáze kvitnutia. Pretože environmentálne faktory, napr. sucho a vodný 

stres modifikujú expresiu viacerých génov asociovaných s vývinom tejto, z hľadiska výživy, 

pre človeka tak významnej štruktúry [5]. 
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Cieľom našej práce bolo optimalizovať podmienky iniciácie a in vitro kultivácie 

miniendospermov kukurice a porovnať in vitro miniendospermy s in planta endospermami, 

predovšetkým z hľadiska organizácie, ale aj schopnosti kumulovať zásobné látky. 

 

Materiál a metódy 

Pri štúdiu podmienok in vitro iniciácie a kultivácie miniendospermov kukurice sme 

použili nezrelé endospermy Zea mays L., hybridu Novania (Sempol., Trnava) a inbrednej línie 

Zea mays subsp. mays L. (The North Central Regional Plant Introduction Station, USDA-

ARS). Endopermy sme v prípade slovenského hybridu izolovali 8. deň, kým v prípade 

inbrednej línie až medzi 12. – 13. dňom od opelenia. Kultivovali sme ich v Petriho miskách 

na agarom spevnených (7 g/l) MS médiách (Duchefa) s prídavkom 5 mg/l tiamínu HCl 

(Serva), 400 mg/l L-asparagínu (Duchefa), 10 μg/l 6-benzylaminopurínu (BAP) alebo 10 μg/l 

zeatínu (Sigma-Aldrich), 15 g/l sacharózy (Slavus) a 0,02785 g/l FeSO4 · 7 H2O, (pH 5,8). 

Izolované endospermy sme kultivovali vždy v tme (v kultivačnej komore pri teplote 23 ± 2 °C 

alebo v inkubátore Shaker – Incubator ES-20/60 pri teplote 30 ± 1 °C). Miniendospermy sme 

preočkovávali na čerstvé kultivačné médiá v pravidelných 6 týždňových subkultivačných 

intervaloch. Ich vývin sme študovali pomocou svetelného mikroskopu Axio Imager M 2 Zeiss 

(Carl Zeiss Jena, Nemecko) a konfokálneho mikroskopu Olympus FV 1000, BX 61 

(Olympus, Japonsko). 

 

Výsledky a diskusia 

Dôsledky sucha v čase vegetatívneho vývinu mali rozhodujúci vplyv na vývin počtu 

zŕn a veľkosť šúľkov. Stres zo sucha v čase kvitnutia oddialil vývin zŕn vhodných na izoláciu 

nezrelých endospermov, pričom sa tento efekt markantnejšie prejavil v prípade inbrednej línie 

Z. mays subsp. mays (obr. 1).  

 

 
Obr. 1. Šúľky kukurice: A Zea mays, Novania 8 dní po opelení. B Zea mays subsp. mays, A636 12 – 13 

dní po opelení 
 

V podmienkach in vitro je možné bunky endospermu úspešne kultivovať na živných 

médiách s prídavkom rastových látok (obr. 2) a využiť ich ako modelový systém pri štúdiu 
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procesov rastu a vývinu, ale aj biosyntézy, transportu a akumulácie zásobných látok. Takýto 

systém je možné využiť aj pri štúdiu identity a funkcie buniek aleurónovej a škrobovej 

vrstvy [6]. 

 

Obr. 2. In vitro kultivácia nezrelých endospermov kukurice na MS 
médiách s prídavkom odlišných rastových látok cytokinínového typu: 

A MS + 10 μg/l BAP. B MS + 10 μg/l zeatínu 
 

Tvorbu in vitro miniendospermov sa v prípade rastlín z čeľade Euphorbiaceae, 

Santalaceae a Loranthaceae darí úspešne indukovať aj zo zrelých endospermov, kedy látky 

vylučované embryom sú esenciálne na iniciáciu bunkového delenia [7]. Z našich výsledkov je 

zrejmé, že v prípade kukurice je možné na úspešnú indukciu in vitro miniendospermov použiť 

nezrelé endospermy, izolované medzi 8. – 13. dňom po opelení, teda v čase prechodu syncýtia 

do fázy celularizácie [1, 8]. Z nezrelých endospermov sa po 17 dňoch in vitro kultivácie 

formovali prvé miniendospermy, ktoré vznikali priamo z buniek lokalizovaných na ich 

povrchu a mitotickou aktivitou týchto buniek vznikali viacbunkové útvary (obr. 3).  

 

 

Obr. 3. Miniendospermy Z. mays, hybrid Novania vznikajúce 
mitotickou aktivitou povrchových buniek nezrelých endospermov 

kultivovaných v podmienkach in vitro (mierka = 20 µm) 
 

V priebehu ďalšej in vitro kultivácie je aktivita buniek koncentrovaná do dvoch 

oblastí. Bunky endogénnej zóny sa podieľajú na cytodiferenciácii tracheálnych elementov 
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(obr. 4A). Ich úlohou je zrejme zabezpečiť transport látok z kultivačného média do mitoticky 

aktívnych buniek lokalizovaných po obvode in vitro endospermov. Ich aktívnym delením 

vznikajú nové miniendospermy, ktoré sú zvyčajne ohraničené hrubšími vonkajšími 

bunkovými stenami (obr. 4B). V týchto bunkách sme neskôr ako v in planta endospermoch, 

potvrdili prítomnosť lipidov, ktoré zrejme slúžia ako zdroj energie pre ďalšie vývinové 

procesy. Podľa [9] sa v aleurónových bunkách obilnín kumulujú nepolárne lipidy, kým 

škrobový endosperm je charakteristický obsahom polárnych lipidov. 

 

 
Obr. 4. Ďalší vývin miniendospermov Z. mays, hybrid Novania 

 A Diferenciácia tracheálnych elementov (označené mierka = 40 µm) 
 B Mitotickou aktivitou povrchových buniek v ďalších fázach kultivácie 

vznikajú nové miniendospermy (mierka = 50 µm). 
 

Originálne výsledky, diferenciáciu trichómov, sme zaznamenali v prípade, keď sa nám 

z povrchu nezrelých endospermov nepodarilo odstrániť všetky obaly, bunky ktorých po 

izolácii a in vitro kultivácii boli schopné realizovať svoj morfogénny potenciál. Prerekvizitou  
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Obr. 5. Diferenciácia trichómov (označené ) z buniek obalov je v podmienkach 
in vitro indukovaná zvýšenou teplotou (30 °C) 

 A, C Z. mays, hybrid Novania 
B, D Z. mays subsp. mays (A, C, D mierka = 20 µm; B mierka = 40 µm) 

 
pre ich diferenciáciu, v prípade obidvoch nami použitých hybridov kukurice, bola kultivácia 

pri vyšších teplotách. Jedná sa o jednobunkové krycie trichómy, ktorých úlohou je zamedziť 

nadmernému odparovaniu vody [10]. Tento predpoklad potvrdzuje aj skutočnosť, že 

v podmienkach in vitro sme nikdy nepozorovali tvorbu prieduchov (obr. 5). 

 
Záver 

 Stres zo sucha v čase kvitnutia oddialil vývin zŕn vhodných na izoláciu nezrelých 

endospermov, pričom sa tento efekt markantnejšie prejavil v prípade inbrednej línie Z. mays 

subsp. mays. Diferenciáciu miniendospermov sme v podmienkach in vitro indukovali na MS 

médiách s prídavkom BAP z nezrelých endospermov kukurice. V ďalších fázach 

subkultivácie je mitotická aktivita buniek koncentrovaná do endogénnej zóny, bunky ktorej 

sa podieľajú na cytodiferenciácii tracheálnych elementov. Aktívnym delením buniek 

lokalizovaných na povrchu vznikajú nové miniendospermy, ktoré sú zvyčajne ohraničené 

hrubšími, vonkajšími bunkovými stenami. Prerekvizitou pre diferenciáciu trichómov, 

v prípade obidvoch nami použitých hybridov kukurice, bola kultivácia pri vyšších teplotách. 

Je teda možné tvrdiť, že sa jedná o krycie trichómy, úlohou ktorých je zamedziť nadmernému 

odparovaniu vody.  

Záverom možno konštatovať, že tento systém je použiteľný pri štúdiu procesov 

indukcie, proliferácie, ale aj cytodiferenciácie v in vitro kultivovaných miniendospermoch 

kukurice. Podobne ako in planta endospermy aj in vitro kultivované miniendospermy sú 
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schopné syntetizovať zásobné látky lipidického charakteru, aj keď ich akumulácia je časovo 

výrazne posunutá.  
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Abstract 
Glycosylation is the most prevalent post-translational modification found on proteins, occurring in all 

domains of life. The discovery of prokaryotic protein glycosylation systems has revealed that many bacteria also 
have the capacity to synthesize a diverse array of protein glycans, in some cases using novel strategies that differ 
from those of eukaryotes. Despite advances in our understanding of glycan biosynthesis and the proteins that are 
targets of glycosylation in bacteria, the roles of these modifications are relatively less well explored.  
 

Keywords: enterokinase, prokaryotic N-glycosylation, Escherichia coli, site-direct mutagenesis 

 

Introduction and aims 

Through the process known as glycosylation, monosaccharides are being linked by 

glycosidic bonds thus forming glycans which than covalently attach to different proteins or 

lipids. Protein glycosylation was strongly believed to exist explicitly in eukaryotic cells. 

However, in 1970’s the first bacterial and archaeal glycoproteins were discovered on the 

surface layers of the archeon and two hyperthermophilic Clostridium species [1].  

After more than 20 years later, the first bacterial N-linked protein glycosylation (Pgl) 

pathway was described in Campylobacter jejuni. This system is encoded by the 17 kb pgl 

locus which encodes all the enzymes needed for glycan synthesis and transfer, 

glycosyltrasferases (GTs) for chain synthesis, flippase and the oligosaccharyltransferase 

(OST) which functions as a catalyst of glycosidic linkage between the glycan and protein [2]. 

Since this relatively recent discovery of N-linked protein glycosylation pathway in bacteria, 

these systems were used in creation of therapeutics, vaccines and diagnostics [3]. Currently, 

C. jejuni was the first bacterium for which the glycosylation machinery was successfully 

transferred to E. coli in 2002 [4]. The key step of OST-mediated glycosylation is the 

formation of N-linkage between and LLO donor and the amide nitrogen of the acceptor 

asparagine. This results in en block transfer of oligosaccharide onto the asparagine residue 

which is catalyzed by oligosaccharyltrasferase PglB. 

The current approach to large-scale production of glycoproteins requires the use of 
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eukaryotic cell lines capable of performing the modification. However, there are major 

disadvantages in applying eukaryotic cell lines such as expensive growth media, slower 

growth rate and susceptibility to viral and bacterial infection [5]. If engineered bacterial 

strains had the functional ability to modify proteins with processes such as glycosylation, with 

the added capability of enhanced control of the modification, production costs of therapeutic 

glycoproteins could be significantly reduced [6]. 

The aim of this work is a preparation of an export system in glycosylation competent 

stain of E.coli capable to express glycosylated enterokinase derived from pJK100-EK 

plasmid. Enterokinase, frequently used enzyme in biotechnology, is an enzyme produced by 

the mucosa of the small intestine. Its sole function is to activate trypsinogen to trypsin by a 

cleavage of an acidic propeptide [7]. 

 

Materials and methods  

Used bacterial strain: E.coli DH5α, genotype: F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) 

U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1 

Used plasmids: pJK100-EK [8], pJexpress401-IFN [9] 

Polymerase chain reaction: Through the amplification process of PCR we obtained 

DNA sequence for enterokinase from plasmid pJK100-EK. Using site-direct mutagenesis, we 

introduced four desired mutations (NGS 1, NGS 2, NGS 3 and NGS 4) for N-glycosylation 

sites into enterokinase light chain sequence which are used as a recognition sequence for 

oligosaccharyltrasferase PglB.  

 
Tab. 1. Primers- overview of primers used in PCR for site-direct mutagenesis 

 
primer name primer sequence 

EK FWD GGGGCATATGATCGTTGGCGGCAG 

EK REV GGGGCTCGAGTAACAGAAAGCTCTGAATCCATTCG 

NGS 1F GCCTGCACATGGATCAGAATGCGACCAGCCCGCA 

NGS 1R GCGGGCTGGTCGCATTCTGATCCATGTGCAGGC 

NGS 2F GATGCATCTGGAATTTGATCAGAATGCGACCGATTATATCCAGCCG 

NGS 2R CGGCTGGATATAATCGGTCGCATTCTGATCAAATTCCAGATGCATC 

NGS 3F CAGGTTTTTCCGCCGGATCAGAATGCGACCATTGCGGGTTG 

NGS 3R CAACCCGCAATGGTCGCATTCTGATCCGGCGGAAAAAC 

NGS 4F GCAGCAGATGCCGGATCAGAATGCGACCGAAAATATGATC 

NGS 4R CATATTTTCGGTCGCATTCTGATCCGGCATCTGCTGCT 
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Firstly, we conducted partial fragment (marked as A and B) amplification using PCR 

and mutated primers according to the table 3 due to self complementation of primers and 

duplex formation. Herculase II fusion polymerase (Agilant) was used, PCR reaction and 

program were as in the following table 2. 

 
Tab. 2. PCR reaction and program 

 
PCR reaction 

(total volume of 20μl) 
 PCR program 

water 13,8 μl temperature (°C) time (min) cycles 
5x Herculase reaction buffer 4 μl 95 2 1 
dNTP (25mM each dNTP) 0,2μl 95 10 5 
DNA template pJK100-EK 0,4 μl 55 20 5 

Forward primer (10μl) 0,5 μl 72 15 5 
Reverse primer (10μl) 0,5 μl 96 10 25 

DMSO 0,4 μl 60 20 25 
Herculase II fusion DNA 

polymerase 
0,2 μl 72 15 25 

 72 3 1 
4 ∞  

 
Tab. 3. Reaction primers- pairs of forward and reverse primers used for partial fragment synthesis by PCR 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Agarose gel electrophoresis: Following agarose gel electrophoresis using 1% (w/V) 

agarose gel, voltage 120V, PCR products were visually verified by size according to ladder. 

Gel extraction purification: resulting products of PCR were applied to agarose gel 

electrophoresis. Subsequently, the band of desired fragment was cut out of the agarose gel and 

purified using the gel extraction purification kit (Qiagen). 

Fragment linkage: After the fragment synthesis we conducted another PCR reaction 

using Herculase II fusion DNA polymerase (Agilent) and temperature program as in table 4. 

Afterwards, fragment synthesis was controlled by size according to SM1331 Thermo 

Scientific ladder and purified though gel extraction purification kit (Qiagen).  

 A B 

NGS 1 NGS1 F EK F 

EK REV NGS1 REV 
NGS 2 NGS2 F EK F 

EK REV NGS 2R 
NGS 3 NGS 3F EK F 

EK REV NGS 3R 
NGS 4 NGS 4F EK F 

EK REV NGS 4R 
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Tab. 4. PCR reaction and program- protocol for PCR fragment linkage 
 

PCR reaction 
(total volume of 50μl) 

 PCR program 

water 34,5 μl temperature (°C) time (min)  cycles 
5x Herculase reaction buffer 10 μl 95 2 1 
dNTP (25mM each dNTP) 0,5 μl 95 20 5 

template- fragment A 0,5 μl 55 20 5 
template- fragment B 0,5 μl 72 30 5 

EK FWD primer (10μl) 1,25 μl 95 20 25 
EK REV primer (10μl) 0,5 μl 60 20 25 

DMSO 1 μl 72 30 25 
Herculase II fusion DNA 

polymerase 
0,5 μl 72 10 1 

 4 ∞  

 

Vector cleavage: Digestion was performed on vector pJexpress401-IFN by restriction 

enzymes NdeI (New England BioLabs)  and XhoI (New England BioLabs) for 45 minutes at 

37°C leaving 5’-end overhangs while IFN fragment was cleaved from the vector. Cleavage 

reaction was analyzed on agarose gel electrophoresis and open linearized plasmid lacking the 

interpheron was cut out of gel and purified using gel extraction kit (Qiagen). 

Insert cleavage: The usage of Herculase II fusion DNA polymerase with proofreading 

activity in PCR lead to synthesis of blunt end products. Starting with the first mutation NGS 

1, linear DNA was digested with restriction enzymes NdeI and XhoI for 30 minutes at 37°C. 

Shortly after, agarose gel electrophoresis and gel extraction purification kit were performed. 

Ligation: pJexpress401 vector and NGS 1 fragment were ligated using T4 DNA ligase 

(New England BioLabs) with manufacture’s instructions for one hour at 22°-23°C. 

Transformation: E.coli DH5α cells were used as host cells for this work. Plasmids 

were transformed into competent E.coli DH5α cells by heat-shock transformation. Afterwards 

100ul of the resulting culture was spread on LB plates with 1% glucose and kanamycin 

concentration of 50ug/ml. Overnight cultures were grown at 37°C with shaking at 180rpm. 

Plasmid isolation: Briefly, 24 grown recombinant colonies were selected and 

transferred on to fresh LB agar and grown overnight at 37°C. Afterwards, 5 plasmids were 

chosen and isolated from the cells by Spin MiniPrep Kit (Qiagen). 

Verification of insert ligation by PCR and cleavage: Control process of correct 

insert ligation was conducted using Dream Taq DNA polymerase (Thermo Scientific). We 

also verify the presence of insert in plasmid though cleavage by NdeI and XhoI for 30 minutes 

at 37°C. 
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Results and discussion 

Using the techniques of recombinant DNA cloning, PCR and necessary analytical 

techniques glycosylation mutations were successfully introduced into all eight partial 

fragments. The fragments were visually verified on agarose gel electrophoresis (figure2). Also 

following PCR fragment linkages (NGS 1, NGS 2, NGS 3 and NGS 4) were proven size 

accurate. 

 

  
 

   
 

Fig. 2. Fragment verification- site-direct mutagenesis NGS 1, NGS 2, NGS 3 and NGS 4 of partial fragments 
 

According to the recent results, it is believed that IFN from pJexpress401 plasmid is 

not completely digested by XhoI and NdeI restriction enzymes. Some remains of IFN stay 

joined to pJexpress401 or IFN re-binds to the plasmid which then re-circularizes. This is 

suggested by the result of verification of insert insertion. According to agarose gel 

electrophoresis, clear PCR amplification is present only in the NGS 1 last colony number 16 

(figure 3), the rest shows nonspecific amplifications thus negative results. Taking cleavage 

reaction into account, also NGS 1 plasmid number 13 seems promising as the size of the 

digested fragment is similar to digested pJexpress401 (figure 4). In need of further 

verification, these two plasmids 13 and 16 were transferred into LB medium of volume 20 ml 

and are going to be repeatedly verified though PCR as well as digestion by XhoI and NdeI. 

 
Figure 3. PCR verification 
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Fig. 4. Digestion of plasmids 
 

 
 

Conclusion 

In this work we successfully introduced mutations for PglB recognition sequons into 

enterokinase light chain. Its occurrence was demonstrated by agarose gel electrophoresis. 

Further verification of NGS 1 mutations as well as the remaining NGS 2,3 and 4 are needed 

by PCR and digestion reactions.  
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Abstract 
 Impact of IRAP inhibition on metabolism of adipose tissue in obese rats 

The insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) is a member of the family of zinc-dependent membrane 
aminopeptidases and is identical to oxytocinase. The aim of our study was to determine the influence of 
inhibition of IRAP activity on peripheral insulin sensitivity and glucose and fatty acid metabolism in adipose 
tissue of obese Zucker rats. We administered IRAP inhibitor (IRAPi) by osmotic minipumps into male obese 34 
weeks old Zucker rats for 14 days (29 μg/100 g of body weight/day). Two control groups – lean and obese rats 
received vehicle. Animals were given ad libitum access to standard diet and water. Present study demonstrates 
that IRAPi administration improve peripheral insulin resistance in old obese Zucker rats. This metabolic effect of 
IRAPi does not seem to have impact on glucose and fatty acid metabolism in epididymal adipose tissue. Thus 
further study is needed regarding any potential mechanism of positive metabolic effect of IRAPi administration 
on insulin sensitivity. 
 

Keywords: IRAP; adipose tissue; obesity; insulin sensitivity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Obezita predstavuje jeden z kľúčových rizikových faktorov metabolického syndrómu 

a prispieva k rozvoju inzulínovej rezistencie, aterogénnej dyslipidémie a kardiovaskulárnych 

ochorení. Produkcia komponentov renín angiotenzínového systému adipocytmi je pri obezite 

narušená a môže tak prispievať k jeho systémovej nerovnováhe [1]. Sledovanie úlohy 

angiotenzínu IV (AngIV) v regulácií inzulínovej signalizácie sa v súčasnosti venuje veľa 

pozornosti. Vysoko afinitné väzbové miesto pre hexapeptid Ang IV, AT4 receptor, bol 

identifikovaný ako inzulínom regulovaná aminopeptidáza (IRAP), ktorá je identická 

s oxytocinázou [2]. IRAP je exprimovaný vo svale, srdci, v bielom aj hnedom tukovom 

tkanive a medzi jeho substráty patrí vazopresín, oxytocín. Molekula IRAP sa prevažne 

vyskytuje v cytozolových vezikulách spolu s glukózovým transportérom GLUT4, odkiaľ po 

stimulácií inzulínom dôjde k ich translokácií na plazmatickú membránu. Mechanizmus 

zodpovedný za túto  inzulínom stimulovanú translokáciu IRAP a GLUT4 na bunkový povrch 

nebol doteraz plne objasnený. Zo štúdií na IRAP deficientných myšiach vyplýva, že na 

udržiavanie normálneho množstva proteínu GLUT4 sa vyžaduje prítomnosť IRAP [3]. 
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Cieľom našej práce bolo sledovať podávanie IRAP inhibítora obéznym Zucker potkanom za 

účelom skúmať jeho účinky na metabolizmus v epididymálnom tukovom tkanive. 

 

Materiál a metódy 

Experimentálny model a dizajn experimentu 

 Obézne potkany kmeňa Zucker (vek=33 týždňov), predstavujúce genetický model 

obezity a metabolického syndrómu, boli chované v akreditovanom zverinci Jagelonskej 

univerzity v Krakove. Zvieratá boli chované za štandardných podmienok (22°C, 12h/12h 

svetlo/tma, prístup k vode a k štandardnej potrave ad libitum). Dizajn experimentu 

predstavoval tri skupiny potkanov. Chudé kontrolné zvieratá s hmotnosťou 431±2g (n=7) a 

obézne zvieratá, ktoré boli rozdelené do 2 skupín ako obézne kontrolné s hmotnosťou 613±4g 

(n=8) a obézne liečené s hmotnosťou 620±3g (n=6). Obéznym liečeným jedincom bol 

podávaný IRAPi počas 14 dní v dávke 29µg/100g hmotnosti/deň. Pomocou osmotickej 

minipumpy. 48 hod pred usmrtením dekapitáciou sa stanovil glukózo-tolerančný test, ktorému 

predchádzalo 16 hod odstavenie od potravy. Po dekapitácií, pričom im 12 hod pred usmrtením 

nebol umožnený prístup k potrave, bola odobratá krv a epididymálne tukové tkanivo na ďalšie 

stanovenia. 

Glukózo tolerančný test a stanovenie metabolických parametrov v plazme 

 Obéznym potkanom bol intraperitonálne podaný 50% roztok glukózy v dávke 2g/kg 

telesnej váhy. Glykémia bola meraná v krvi z chvosta potkana tesne pred podaním glukózy 

a následne v časových intervaloch 30, 60, 90 a 120 min po podaní glukózy. Metabolický 

profil plazmy potkanov bol stanovený z krvi zvierat odobratej pri dekapitácií súkromnou 

firmou Synlab v Bratislave. 

Izolačné postupy, stanovenie koncentrácie a expresie proteínov 

 Izolácia RNA z epididymálneho tukového tkaniva bola vykonaná pomocou RNeasy 

Universal Plus Mini Kit (Qiagen, Hilden, Nemecko), a následná reverzná transkripcia bola 

vykonaná pomocou Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific, 

Rockford, IL). Izolácii proteínov predchádzala homogenizácia tkaniva pomocou 

homogenizátora Minilis (Bertin Technologies, Washington, WA, USA) v lyzačnom roztoku 

s pridanými inhibítormi proteáz a fosfatáz podľa [4]. V získanom supernatante sa stanovila 

koncentrácia proteínov metódou BCA (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA), ktorý sa 

následne použil na Western blot analýzu. 
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Stanovenie expresie génov 

 Génová expresia bola stanovená s použitím SYBR Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems by Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) na termocykléri ABI 7900HT 

FastReal-Time PCR System (Applied Biosystems, Carlsbad, CA). Dáta boli normalizované 

na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29). 

 
Tab. 1. Sekvencia primerov použitých v RT- PCR 

 
Gén Forward Reverse 
Agt 5'-CAT GAG TTC TGG GTG GAC AA -3' 5'-AAG TTG TTC TGG GCG TCA CT -3' 
Rer 5'-TGG CCT ATA CCA GGA GAT CG -3' 5'-AAT AGG TTG CCC ACA GCA AG -3' 
Ace 5'-ATG GTA CAG AAG AAG GGC TGG AA -3' 5'-TTG TAG AAG TCC CAC GCA GA -3' 

Ace2 5'-TCA GAG CTG GGA TGC AGA AA -3' 5'-GGC TCA GTC AGC ATG GAG TTT -3' 
AT1 5'-TCT CAG CAT CGA TCG CTA CCT -3' 5'-AGG CGA GAC TTC ATT GGG TG -3' 

Mas1 5'-TGA CCA TTG AAC AGA TTG CCA -3' 5'-TGT AGT TTG TGA CGG CTG GTG -3' 
Nep 5'-GCA GAA ATC AGA TCG TCT TCC CCG -3' 5'-CTG AGT CCA CCA GTC AAC GAG GT -3' 

Cd68 5'-GCA CTG GCA AGT TCT ACT GCA A -3´ 5'-GTA GGT GAA GAG AAC GGC CTT GT-3' 
Fabp4 5'-AGC GTA GAA GGG GAC TTG GT-3' 5'-ATG GTG GTC GAC TTT CCA TC-3' 
Glut4 5'-TGT GCA GCA GCC TGT GTA TG-3´ 5'-TCA GTC ATT CTC ATC TGG CC-3´ 
Irs1 5'-CCA AGG GCT TAG GTC AGA CAA A-3' 5'-GCC TCA GAG TTG AGC TTC ACA A-3' 

IRAP/oxytocináza 5'-GGC ACA TCA GTG GTT TGG TAA TC-3' 5'-TAC TCC ATG AAA GTG GCA AAG C-3' 
Tnfα 5'-CCA CCA CGC TCT TCT GTC TAC-3' 5'-ACC ACC AGT TGG TTG TCT TTG-3' 
Il-10 5'-CCC TGG GAG AGA AGC TGA AAG A-3' 5'-CAC TGC CTT GCT TTT TAT TCT CACA-3' 

Rps29 5'-GCTGAACATGTGCCGACACT-3' 5'-GGTCGCTTAGTCCAACTTAATGAA-3' 

 

Štatistické vyhodnotenie 

 Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM). Dvojfaktorová 

ANOVA s opakovaným meraním bola použitá na vyhodnocovanie dát získaných z glukózo-

tolerančného testu. Na hodnotenie rozdielov medzi skupinami bola použitá jednofaktorová 

ANOVA s následnou “post-hoc“ analýzou pomocou Tukey-Kramerovho testu použitím 

softvéru SigmaStat 3.5. Za hladinu štatistickej významnosti bola považovaná *p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001. 

 
Výsledky a diskusia  
 Vyhodnotenie plochy pod krivkou pre glukózu (AUC) počas intraperitonálneho 

glukózo-tolerančného testu poukázali na zlepšenie glukózovej utilizácie u potkanov po 

podávaní IRAPi v porovnaní s obéznymi kontrolnými Zucker potkanmi (Obr. 1). Avšak 

hodnoty 2-hodinovej glykémie (mmol/L) (CH, chudé: 5,97±0,44; O, obézne: 9,91±0,95; Ii, 

IRAP inhibítor: 8,33±0,48) neboli signifikantne zmenené u liečených obéznych potkanov 

v porovnaní s obéznymi kontrolami. 
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 (A)         (B) 

 
Obr. 1. Glukózo-tolerančný test. Plazmatická koncentrácia glukózy meraná pred a v 30 min intervaloch po 

exogénnom podaní glukózy (A) a celková plocha pod krivkou pre glukózu AUC (B). ; IRAPi- inhibítor 
inzulínom regulovanej aminopeptidázy. Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) a 

boli analyzované (A): dvojfaktorovou ANOVA s opakovaným meraním s následnou “post-hoc“ analýzou 
pomocou Bonferroni t-testu. Hladina štatistickej významnosti *p <0,05; (B): dvojfaktorovou ANOVA 

s následnou “post-hoc“ analýzou pomocou Tukey-Kramerovho testu. Hladina štatistickej významnosti *p <0,05. 
 

 Koncentrácia cholesterolu a TAG u obéznych kontrolných a IRAPi liečených jedincov 

bola signifikantne zvýšená v porovnaní s chudými potkanmi. Taktiež bolo zaznamenané 

významné zvýšenie koncentrácie HDL jednotiek u obéznych kontrolných zvierat a zvýšená 

koncentrácia LDL aj u IRAPi liečených obéznych zvierat v porovnaní s chudými potkanmi 

(Obr. 2). Z výsledkov je zrejmé, že podávanie IRAP inhibítora významnejšie neovplyvnilo 

lipidový profil v plazme potkanov. 

 

 
 

Obr. 2. Plazmatické koncentrácie cholesterolu, lipoproteínov a TAG. Hladina štatistickej významnosti  
*p < 0,05. Ch, chudé; O, obézne; Ii, IRAP inhibítor; HDL, lipoproteín s vysokou hustotou; LDL, lipoproteín 

s nízkou hustotou; TAG, triacylglycerol. Na hodnotenie rozdielov medzi skupinami bola použitá jednofaktorová 
ANOVA s následnou “post-hoc“ analýzou pomocou Tukey-Kramerovho testu . Za hladinu štatistickej 

významnosti bola považovaná *p<0,05. 
 

 Rozdiely génovej expresie vybraných komponentov RAS sa medzi jednotlivými 

skupinami výrazne nemenili (Obr. 3). Signifikantné zmeny boli zaznamenané pri expresii 

angiotenzinogénu (AGT), kde u obéznych a aj u IRAPi liečených jedincov došlo k výraznému 

poklesu, čo je pre tento kmeň typické. Štatisticky významný pokles AT1R u IRAPi liečených 
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potkanov v porovnaní s chudými kontrolami môže súvisieť so zníženou expresiou AGT 

v tukovom tkanive. 

 

           
 

Obr. 3. Génová expresia vybraných génov renín angiotenzínového systému v epididymálnom tukovom 
tkanive. mRNA expresia cieľových génov stanovená pomocou RT-PCR. Dáta sú normalizované na Rps29, 

ktorého expresia sa v vplyvom obezity a podávním IRAPi nemenila. MasR, Mas receptor; ACE2, angiotenzín 
konvertujúci enzým 2; NEP, neutrálna endopeptidáza; Renin R, renínový receptor; AGT, angiotenzín; ACE, 
angiotenzín konvertujúci enzým; AT1R, receptor pre angiotenzín II typu 1; Rps29, ribozomálny proteín S29. 

Na hodnotenie rozdielov medzi skupinami bola použitá jednofaktorová ANOVA s následnou “post-hoc“ 
analýzou pomocou Tukey-Kramerovho testu . Za hladinu štatistickej významnosti bola považovaná *p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001. 
 

 Neutrálna endopeptidáza (NEP) je zodpovedná  za degradáciu vazoaktívnych peptidov 

vrátane angiotenzínu II a bradykinínu. V obezite zvýšená expresia NEP môže prispievať 

k rozvoju metabolických ochorení.  

 Génová expresia, stanovená pomocou RT-PCR, proteínov zapojených do glukózového 

metabolizmu (IRS1, substráty pre inzulínový receptor 1; GLUT4, glukózový transportér 4; 

IRAP, inzulínom regulovaná aminopeptidáza;), zápalu (TNFα, tumor nekrotizujúci faktor α; 

IL-10, interleukín 10; CD68, diferenciačná skupina 68) a syntézy mastných kyselín (FABP4, 

proteín viažuci mastné kyseliny) v epididymálnom tukovom tkanive bola bez štatisticky 

významných zmien (Irs1: obézne 1,41±0,10; IRAPi 1,68±0,23; ns; Glut4: obézne 1,77±0,18; 

IRAPi 1,69±0,23; ns; Irap: obézne 1,13±0,09; IRAPi 1,26±0,21; ns; Tnfα: obézne 1,82±0,18; 

IRAPi 2,16±0,37; ns; Il10: obézne 1,21±0,24; IRAPi 0,76±0,22; ns; Cd68: obézne 1,51±0,17; 

IRAPi 1,65±0,27; ns; Fabp4: obézne 1,22±0,09; IRAPi 1,08±0,15; ns;) po podávaní IRAPi 

v porovnaní s obéznymi kontrolami. 

 Zvýšená expresia fosforylovanej AS160 jednotky u IRAPi liečených obéznych 

potkanov naznačuje pozitívny vplyv IRAPi na inzulínovú signálnu kaskádu. Zvýšená 

fosforylácia AS160 zvyšuje schopnosť väzby proteínu 14-3-3 na AS160 a následnú stimuláciu 

translokácie glukózového transportéra GLUT4 v epididymálnom tukovom tkanive na 

plazmatickú membránu. Avšak, expresia proteínu 14-3-3 nebola zaznamená.  
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Obr. 4. Expresia vybraných komponentov inzulínovej signálnej kaskády na úrovni proteínu. Dáta boli 
normalizované na množstvo nanesených preblotovaných proteínov. Pan 14-3-3, proteín 14-3-3; tAkt1/2/3, 
totálna proteín kináza B 1/2/3; pAS160, fosforylovaný Akt substrát 160. Výsledky, uvedené ako priemer ± 

stredná chyba priemeru (SEM) boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej významnosti 
**p < 0,01. 

 

Záver 

 Podávanie IRAPi zlepšilo glukózovú utilizáciu počas intraperitonálneho glukózo-

tolerančného testu u obéznych potkanov kmeňa Zucker. Podávanie IRAPi výrazne 

neovplyvnilo expresiu komponentov RAS, expresiu génov zapojených v syntéze mastných 

kyselín, zápalu, glukózového metabolizmu v epididymálnom tukovom tkanive a nemalo 

výrazný vplyv na lipidový profil v plazme. IRAPi pozitívne ovplyvnil transdukciu signálu 

inzulínového receptora v epididymálnom tukovom tkanive. Zistili sme pozitívny účinok 

podávania IRAPi na utilizáciu glukózy ako aj na transdukciu signálu inzulínového receptora 

avšak na objasnenie presných mechanizmov sú potrebné ďalšie štúdie. 
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Abstract 
The evolution history of tetraploid wheat – spread out of the borders of the Fertile Crescent 
The evolution history and mutual relationships between taxa of wheat are already a long-range point of 

interest for a lot of publications and research teams. Ppd-A1 gene is responsible for susceptibility to photoperiod. 
Various variants of this gene are the consequence of changes in photoperiod during migration wheat out of the 
Fertile Crescent. Phylogenetic tree constructed from Ppd-A1 gene is strongly correlated with spread of the wheat. 
There is the evolutional history of tetraploid wheat Triticum turgidum ssp. dicoccum and their spread out of the 
borders of the Fertile Crescent discussed in this paper. In the beginning, the wheat was spread mainly to the 
north and the northwest (favourable climatic conditions). Triticum tu. ssp. dicoccum was spread to the 
southwards and the eastwards after crossing with wild T. turgidum ssp. dicoccoides. 
 

Keywords: wheat; phylogeny; Ppd-A1; distribution of domesticated emmer. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom predloženej práce je objasniť evolučnú históriu a určiť fylogenetické vzťahy 

medzi druhmi a poddruhmi tetraploidných pšeníc (rod Triticum) na základe génov 

zodpovedný za citlivosť rastlín ku fotoperióde (photoperiod response gene, Ppd). Rôzne 

variácie v citlivosti na fotoperiódu sú dôležitá adaptácia plodín na meniace sa 

environmentálne podmienky, s ktorými sa rastliny stretali počas ich šírenia človekom za 

hranice pôvodných stanovíšť. Tetraploidné pšenice s génovou skladbou AABB majú v 

genóme dva paralógy Ppd génu, Ppd-A1 a Ppd-B1. 

 

Materiál a metódy 

V databáze genetických sekvencií GenBank [1] sme vyhľadali položky Ppd-A1 a Ppd-

B1 génov. Nájdených 273 a 178 záznamov sme stiahli vo formáte FASTA. Prvý súbor 

vzoriek sme vytvorili tak, že ku položkám Ppd-B1 génu sme našli pár v súbore A1 génov. 

Týmto spôsobom sme zo sekvencií extrahovali 167 záznamov pre Ppd-A1 a Ppd-B1 gény. 

Sekvencie sme zarovnali, zarovnanie manuálne skontrolovali a nájdené chyby sme 

opravili. Fylogenetické stromy  sme vytvorili v programe MEGA5.1 [8]. Následne sme dáta 

opätovne selektovali. Ako selekčné kritéria sme zvolili: (1) zhoda medzi fylogenetickými 
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stromami A1 a B1, (2) botanická charakteristika a (3) geografický pôvod. Po uplatnení týchto 

kritérií sme ponechali 62 vzoriek (Tab. 1). Zo vzoriek sme utvorili skupiny a skonštruovali 

výsledné fylogenetické stromy. 

Skupiny boli utvorené nasledovne: vzorky poddruhu T. turgidum ssp. dicoccum sme 

rozčlenili do ôsmich skupín. Skupinu euscaldunense (EUS) sme vytvorili podľa konvariety 

euscaldunense, do ktorej patria pšenice poddruhu dicoccum zo západných Pyrenejí [6]. 

Skupina Volgense (DIM VOL) zahŕňa vzorky z juhovýchodnej Európy. Skupinu „DIM IRN“ 

sme vytvorili zo vzoriek pôvodom z Iránu. Skupinu Arabicum sme sformovali zo vzoriek 

pôvodom z Indie a Ománu. Skupinu Abyssinicum tvorí materiál z Etiópie. Skupinu Europeum 

(EUR) tvoria vzorky z Francúzska, Turecka a Sýrie. 

Zo vzoriek pôvodom z bývalej Juhoslávie, Čiernej hory, Bosny a Hercegoviny sme 

vytvorili ďalšiu samostatná skupina. Sú označené ako alopatrické, skrátene DIM ALP. 

Skupina Rufum pozostáva z troch vzoriek tejto botanickej variety. Skupiny DUR, CAR, TRG 

sú zo vzoriek T. turgidum, poddruhov durum, carthlicum a turgidum. Skupinu AETH sme 

sformovali zo vzoriek T. aethiopicum čo je variant T. tu. ssp. durum nachádzajúci sa v Etiópii.  

Pšenice T. turgidum poddruh dicoccoides sme rozčlenili do piatich skupín. Skupiny sú 

označené podľa miesta ich zberu. Skupinu DCS IRQ sme sformovali zo pšeníc pôvodom 

z Iraku, turecké pšenice poddruhu dicoccoides sú v skupine DCS TUR, iránske v DCS IRN, 

izraelské v DCS ISR. Ako DCS GAZ sme označili vzorky ktoré boli nazbierané v južnom 

Turecku, v oblasti Maras – Gaziantep. 

Dve vzorky T. ispahanicum sme označili ako ISP a štyri vzorky T. tu. ssp. turanicum 

sú v skupine TRN. Do súboru bola pridaná jedna vzorka T. araraticum (ARA 1) slúžiaca ako 

„outgroup“. 
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Tab. 1 Zoznam vzoriek použitých na fylogenetickú analýzu 
Označenia krajín, z ktorých vzorky pochádzajú: AFG – Afganistan, BIH – Bosna a Hercegovina, EGY – Egypt, 
ESP – Španielsko, ETH – Etiópia, FRA – Francúzsko, GEO – Gruzínsko, GRC – Grécko, IND – India, IRN – 

Irán, IRQ – Irak, ISR– Izrael, ITA – Taliansko, JOR – Jordánsko, LBN – Libanon, MNG – Čierna Hora, OMN – 
Omán, PLN – Poľsko, SYR – Syria, TUR – Turecko, YUG – krajiny bývalej Juhoslávie. 

 
Označenie 

Vzorky 

Názov poddruhu Krajina 

EUS 1 T. tu. ssp. dicoccum ESP  

EUS 2 T. tu. ssp. dicoccum ESP  

EUS 3 T. tu. ssp. dicoccum ESP  

DIM VOL 1 T. tu. ssp. dicoccum YUG 

DIM VOL 2 T. tu. ssp. dicoccum ITA  

DIM VOL 3 T. tu. ssp. dicoccum ITA  

DIM IRN 1 T. tu. ssp. dicoccum IRN  

DIM IRN 2 T. tu. ssp. dicoccum IRN  

DIM IRN 3 T. tu. ssp. dicoccum GRC 

RUFUM 1 T. tu. ssp. dicoccum PLN 

RUFUM 2 T. tu. ssp. dicoccum IND 

RUFUM 3 T. tu. ssp. dicoccum ESP 

DIM ALP 1 T. tu. ssp. dicoccum YUG 

DIM ALP 2 T. tu. ssp. dicoccum MNG 

DIM ALP 3 T. tu. ssp. dicoccum BIH 

Arabicum 1 T. tu. ssp. dicoccum IND 

Arabicum 2 T. tu. ssp. dicoccum OMN 

Arabicum 3 T. tu. ssp. dicoccum IND 

Abyss 1 T. tu. ssp. dicoccum ETH  

Abyss 2 T. tu. ssp. dicoccum ETH  

Abyss 3 T. tu. ssp. dicoccum ETH  

EUR 1 T. tu. ssp. dicoccum FRA 

EUR 2 T. tu. ssp. dicoccum TUR 

EUR 3 T. tu. ssp. dicoccum SYR 

EUR 4 T. tu. ssp. dicoccum TUR 

DUR 1 T. tu. ssp. durum FRA 

DUR 2 T. tu. ssp. durum JOR 

DUR 3 T. tu. ssp. durum LBN 

CAR 1 T. tu. ssp. carthlicum IRN 

CAR 2 T. tu. ssp. carthlicum GEO  

CAR 3 T. tu. ssp. carthlicum GEO  

 

Označenie 

vzorky 

Názov poddruhu Krajina 

TRG 1 T. tu. ssp. turgidum ETH  

TRG 2 T. tu. ssp. turgidum ETH  

TRG 3 T. tu. ssp. turgidum ETH  

TRG 4 T. tu. ssp. turgidum ETH  

AETH 1 T. aethiopicum ETH  

AETH 2 T. aethiopicum ETH  

AETH 3 T. aethiopicum ETH  

DCS IRQ 1 T. tu. ssp. dicoccoides IRQ  

DCS IRQ 2 T. tu. ssp. dicoccoides IRQ  

DCS IRQ 3 T. tu. ssp. dicoccoides IRQ  

DCS TUR 1 T. tu. ssp. dicoccoides TUR 

DCS TUR 2 T. tu. ssp. dicoccoides TUR 

DCS TUR 3 T. tu. ssp. dicoccoides TUR 

DCS IRN 1 T. tu. ssp. dicoccoides IRN  

DCS IRN 2 T. tu. ssp. dicoccoides IRN  

DCS IRN 3 T. tu. ssp. dicoccoides IRN  

DCS GAZ 1 T. tu. ssp. dicoccoides TUR 

DCS GAZ 2 T. tu. ssp. dicoccoides TUR 

DCS GAZ 3 T. tu. ssp. dicoccoides TUR 

DCS ISR 3 T. tu. ssp. dicoccoides ISR 

DCS ISR 4 T. tu. ssp. dicoccoides ISR 

DCS ISR 5 T. tu. ssp. dicoccoides ISR 

DCS ISR 6 T. tu. ssp. dicoccoides ISR 

DCS ISR 7 T. tu. ssp. dicoccoides ISR 

ISP 1 T. ispahanicum IRN  

ISP 2 T. ispahanicum IRN  

TRN 1 T. tu. ssp. turanicum IRN  

TRN 2 T. tu. ssp. turanicum IRQ 

TRN 3 T. tu. ssp. turanicum EGY 

TRN 4 T. tu. ssp. turanicum AFG 

ARA 1 T. araraticum TUR 
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Výsledky a diskusia 

Zo sekvencií Ppd-A1 a Ppd-B1 génov sme skonštruovali fylogenetické stromy. 

Výsledky získané analýzou Ppd-A1 génu silne korelujú s poznatkami o šírení pšenice zo 

svojich prvotných stanovíšť von za hranice Úrodného polmesiaca. Výsledky získavané z génu 

Ppd-B1 boli však do veľkej miery zmätočné a nie sú prezentované. Máme za to, že funkcia 

ktorú zastával u diploidných predkoch, v ktorých má pôvod, je u tetraploidných pšeníc 

suplovaná práve jeho Ppd-A1 homológom. 

Autori Takenaka a Kawahara [7]rozdelili pšenice podľa génu Ppd-A1 na skupiny AI 

a AII, a zaoberali sa geografickou distribúciou týchto subtypov. Tiež tvrdia, že skupina AII je 

staršia. Autori Luo a kol. [4] a Ozkan a kol. [5] preukázali, že divá plevnatá T. tu. ssp. 

dicoccoides je v mieste svojho prirodzeného výskytu rozdelená na dve časti. Prvá línia je 

centrálno-východná a druhá západná. Tieto dve rasy sú navzájom geograficky, morfologicky 

a geneticky odlišné. Rozdelenie rás koreluje s rozdelením skupín Ppd-A1 génu (Obr. 1). 

Západná rasa je skupiny AII a centrálno-východná skupiny AI. V skupine AII sú DCS 

z Izraela a v skupine AI sú DCS z Turecka, Iraku a Iránu. Práve centrálno-východná línia sa 

zúčastnila procesu domestikácie a pôvod ostatných domestikovaných poddruhov je práve 

z tejto línie [3]. 

Do skupiny AII sa zaradili DCS z juhovýchodného Turecka, z oblasti Maras – 

Gaziantep. Je možné, že DCS oblasti Gaziantep majú pôvod v izraelských DCS, alebo je to 

len ďalší príklad génového toku. Vzorky poddruhu dicoccoides z Iraku a Turecka majú 

centrálne postavenie v skupine AI a ostatné domestikované poddruhy, ako sú i na strome 

usporiadané vznikli postupne a neskôr. Zároveň dochádzalo ku toku génov už medzi 

oddelenými líniami poddruhov dicoccoides a dicoccum. Takýto fenomén bol popísaný na 

populáciách z Izraela [4]. Toto môže vysvetliť, prečo sú viaceré skupiny domestikovanej T. 

tu. ssp. dicoccum (EUR, Arabicum a Abyssinicum) zaradené medzi línie fylogeneticky staršej 

skupiny AII. Po sformovaní samostatného poddruhu dicoccum dochádzalo stále v miestach 

styku poddruhov dicoccoides a dicoccum ku vzájomnému kríženiu a prenosu genetickej 

informácie (EUR 2, 3). Takéto hybridy sa ďalej šírili von z úrodného polmesiaca južným 

smerom do Etiópie (Abyss 1, 2, 3) a Ománu (Arabicum 2) a na východ popri pobreží do Indie 

(Arabicum 1, 3). Podľa našich zistení sa severným a severozápadným smerom – do Európy 

nedostali. Do Európy sa šírili T. tu. ssp. dicoccum skupiny AI. 
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Obr. 1: Fylogenetický strom zo sekvencií génu Ppd-A1. 

 

Neretikulované T. tu. ssp. dicoccum skupiny AI sú v strome rozdelené na dve vetvy. 

Predpokladáme, že to súvisí tiež so šírením poddruhu z jeho ancestrálnych stanovíšť. Prvú 

(vrchnú) vetvu tvoria skupiny DIM IRN, DIM VOL a EUS. Tento zhluk možno interpretovať 

ako jeden prúd. Podľa týchto údajov sa poddruh dicoccum začal šíriť z Iránu (DIM IRN 1, 2) 

cez Grécko (DIM IRN 3) do Talianska (DIM VOL 2, 3) a po pobreží do Španielska (EUS 1, 

2, 3). Samostatnú, oddelenú vetvu tvoria DIM ALP pôvodom z Balkánu. Dedkova a kol. [2] 

označujú tieto skupiny ako Západoeurópsku a Volgo-balkánsku. 

Podľa Zaharieva a kol. [9] sa pšenica južne do Afriky a rovnako aj východne smerom 

do Indie dostala oveľa neskôr, čo dáva priestor na nami predpovedanú hybridizáciu 

s poddruhom dicoccoides skupiny AII a až následné šírenie. 

 

Záver 

Na záver môžeme konštatovať, že usporiadanie skupín vo fylogenetickom strome silne 

koreluje s poznatkami o pôvode pšeníc a o prúdoch, ako sa domestikované taxóny šírili von 

za hranice Úrodného polmesiaca. Pšenica sa šírila prevažne na sever a severozápad, kvôli 

priaznivým klimatickým podmienkam. Južne do Ománu, Etiópie a východne do Indie sa 
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dostala podstatne neskôr. Podľa Ppd-A1 génu usudzujeme, že došlo ku kríženiu 

domestikovanej pšenice Triticum turgidum ssp. dicoccum s T. tu. ssp. dicoccoides, a až 

následnému šíreniu do južných a východných smerov. 
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Abstract 
Invasive species represent a serious global threat to biological diversity. Cardamine occulta is primarily 

a weed of paddy fields in Eastern Asia but it has invasive behaviour as well. It is currently distributed worldwide, 
being recently introduced also to Europe. Although the distribution of this species in Europe is currently 
relatively limited, it can become serious threat to local ecosystems. 

As Cardamine occulta was not recognized as a separate species until recently, it is important to find 
morphological characters that differentiate European native (C. flexuosa), invasive, originally East Asian (C. 
occulta) and other morphologically similar taxa from East Asia (C. scutata, C. dentipetala). That is why the 
detailed morphological study was required. 

Main aim of this paper was to find morphological differences between closely related and 
morphologically similar Cardamine species. 
 

Keywords: Cardamine occulta; Cardamine flexuosa; morphometry; biological invasions 
 

Introduction 

Invasive species are a serious global threat to biological diversity. In Europe, more 

than 10% of alien species are inflicting ecological or economic impacts, and threatening all 

types of ecosystem services [6]. Biological invasions will require far more attention than they 

did in past. 

East Asian Cardamine occulta is primarily a weed of paddy fields and only 

secondarily it occurs in other open habitats [7]. Based on morphology and molecular data, 

Lihová et al. [2] reported C. occulta from Japan, China, Taiwan, Thailand, Vietnam, 

Australia, Canada, USA and Mexico. Currently in some countries C. occulta behaves as an 

invasive species. Although the means of its long-distance dispersal are unclear yet, it is 

distributed worldwide. Its European distribution was reviewed recently [3]. 

Cardamine flexuosa is native European species usually growing in forests, edges of 

forest roads or streams. Cardamine flexuosa and C. occulta are morphologically similar and 

considerable infraspecific morphological variability makes their identification difficult. Due to 

similar morphology, these species were not considered as separate taxa until 2006 [2]. 

Another Eastern Asian species, Cardamine scutata and C. dentipetala are closely 

related and morphologically similar to C. occulta. 
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As stated above, Cardamine occulta is a plant with invasive behaviour. Biological 

invasions are serious threat and this species will probably need more attention than it has. It is 

therefore important to know proper differentiating characters among all these taxa. Main aim 

of this paper was to find such morphological characters. 

 

Materials and methods 

The plant material for morphometric analyses (herbarium specimens) was collected in 

the field, through the European (Slovakia, Austria, Spain, Italy) and Eastern Asian (Japan, 

China, Eastern Russia) countries. Multiple individuals per population were sampled. Fresh 

floral parts were attached by adhesive transparent tape to a paper, to fix their original size and 

shape. Overall, 18 populations were sampled, 49 characters on 374 samples were measured. 

The morphological characters were measured or scored on the herbarium specimens, 

except from floral parts that were measured on adhesive tape preparations. Characters were 

measured directly or scanned using the stereomicroscope (Olympus SZ61) and the software 

QuickPHOTO Industrial v.2.3. 

Principal component analysis (PCA) [5], based on individual plants and the correlation 

matrix between the characters, was performed to reduce the original character space and to 

extract the most of morphological variation along the first two components. 

Canonical discriminant analysis, CDA [1] was employed to assess the differences 

between studied taxa and genetically different entities. A discriminant function was used to 

maximize between-group variation. Ordination plot showing the extent of group separation 

was produced. All statistical analyses were performed using R 3.2.3 [4]. 

 

Results and discussion 

A series of analyses presented below aimed at exploring the morphological 

differentiation among the taxonomic groups. Initially, PCA 1 with all individuals was 

computed (Fig. 1). Three partly overlapping groups were formed on the ordination diagram. 

C. dentipetala and C. scutata were separated from a compact group of C. occulta and C. 

flexuosa. Apparently, two axes were not enough to separate between them; therefore, PCA 2 

was calculated to evaluate morphological differences between C. occulta and C. flexuosa in 

detail (Fig. 2). 
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Fig. 1  Principal component analysis 1 of individuals of Cardamine occulta, C. flexuosa, C. dentipetala and 

C. scutata based on 49 morphological characters. 
 

 

The ordination diagram of PCA 2, based on individuals of C. occulta and C. flexuosa, 

showed two compact groupings. Only a minimal overlap represented by few plants is present. 

Principal component axis 1 (PC1) goes through the maximum character variation in the 

dataset. Such variation is particularly in the length and width of leafs. However, the groups of 

two taxa are separated along the second axis.  

 
Fig. 2  Principal component analysis of individuals of Cardamine occulta and C. flexuosa based on 49 

morphological characters. 
 

 

Subsequently CDA analysis was used to check the extent of separation between groups 

of genetically different, but morphologically similar taxa. Total canonical score was computed 
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and main distinguishing characters were identified. Taxonomic groups were clearly separated 

(Fig. 3). Morphological characters essential to differentiate between taxa are almost the same 

as revealed in PCA. 

 

 
Fig. 3  Canonical discriminant analysis of individuals of individuals of Cardamine occulta, C. flexuosa, C. 

dentipetala and C. scutata based on 49 morphological characters. 
 

As is shown in figure 3, Eastern Asian C. dentipetala is the most different from the 

other included Cardamine species. The most important differences are in the length and width 

of leaflets. Leafs are longer and wider on average in C. dentipetala. C. scutata has different 

proportions between terminal and first lateral leaflets. Terminal leaflets are on average two 

times longer and 2.8 times wider than first lateral leaflets. Main differences between C. 

occulta and C. flexuosa are as follows: C. occulta have more stems and longer branches. Main 

stem do not possess hairs in upper part, while C. flexuosa have mostly single stem, branches 

are short and stem is hairy along its whole length. 

 

Conclusion 

Main aim of this paper was to find morphological differences between native 

Cardamine flexuosa, invasive and originally Easterm Asian C. occulta and other 

morphologically similar Eastern Asian taxa, namely C. scutata, C. dentipetala. As C. occulta 

is spreading over the European continent, it becomes more and more important to differentiate 

between these closely related and morphologically similar Cardamine species. In the study 

described in this paper, morphological characters important to discriminate between 

mentioned Cardamine species have been found. 
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Abstract 
The effect of iron chelators on DDR activation in mouse model. 
Iron chelators are known to target cancer cells through multiple stress-response mechanisms. Using 

wild-type (wt) and preleukemia mice with aberrant myeloid proliferation, we tested if treatment with iron 
chelator deferoxamin mesylate (DFO) activates (in wt mice) or reinforces (in preleukemia mice) DNA damage 
response (DDR) signaling and supports tumor-suppressing role of DDR in preleukemia. In wt mice, we observed 
induced ATR-Chk1 signaling and consequently S-phase arrest in DFO-treated mice. In preleukemia mice with 
already active ATR-Chk1, we observed accumulation of DNA damage marker gammaH2AX and activation of 
p38/MAPKAP-2 kinase, suggesting more robust stress resulting from combined oncogene- and chelation-
induced stress pathways. Consequently, we detected G2/M checkpoint activation and markers of autophagy 
specifically in treated preleukemia mice. Our data demonstrate that preleukemia cells exposed to DFO activate 
signaling pathways resulting in reinforced DDR. 

 

Keywords: deferoxamine mesylate; iron chelators; iron; DNA damage response 
 

Úvod a formulácia cieľa  

Chelátory železa predstavujú dôležitú liečebnú súčasť pacientov s myelodyplastickým 

syndrómom (MDS). MDS je heterogénna skupina chorôb, ktorých typickým prejavom je 

neefektívna krvotvorba a závislosť na krvných transfúziách. Hlavným nežiadúcim účinkom 

transfúzií je hromadenie toxického železa v dôležitých orgánoch. Toto  preťaženie železom je 

v praxi eliminované podávaním chelatačných látok. Bolo dokázané, že chelatačná terapia u 

pacientov s MDS výrazne predlžuje celkové prežitie a odďaľuje leukemickú transformáciu. 

Okrem vlastnej chelatácie iónov železa bol dokázaný výrazný antiproliferačný a 

proapoptotický účinok na nádorové bunky. Naším cieľom je otestovať efekt 

lysozomotropného chelátoru železa deferoxamin mesylátu (DFO) na aktivitu 

antiproliferačných signálných dráh na preleukemickom myšom modeli. Zvolený myší model   

má epigenetický onkogén MLL-ENL-ERTm, ktorý indukuje leukemogenézu. Onkogén MLL- 

ENL je asociovaný s mutovaným estrogénnym receptorom (ERTm), ktorý je indukovateľný 

tamoxifenom[1]. Po 5-6 mesiacoch indukcie MLL-ENL onkogénu  sa u myši vyvíja 

myeloproliferatívne ochorenie (preleukemický stav). V tomto období sme preleukemickým 
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myším aplikovali  DFO tak, aby dávka zodpovedala dosiahnutej plazmatickej  koncentrácií u 

chelatovaných pacientov.  

 

Materiály a metódy 

Animálny model: Experiment bol uskutočnený na myšom modeli MLL-ENL-ERTm, 

s epigenetickým onkogénom, ktorý indukuje leukemogenézu. Ako kontrolný model sme 

zvolili myš bez onkogénu (wild type, wt).  Do experimentu sme zaradili 10 myší MLL-ENL 

ERTm s indukovaným onkogénom a 10 kontrolných myší wt.  Aktivita MLL-ENL bola 

indukovaná podávaním tamoxifenu v krmive. Po piatich mesiacoch podávania tamoxifenu 

sme začali aplikovať deferoxamin mesylát 2 krát denne v dávke 88,8 mg/kg intraperitoneálne 

po dobu 6 týždňov. Následne sme odobrali slezinu a kostnú dreň na analýzu. 

Chelatačné činidlo: Pre náš experiment sme si vybrali chelatačné činidlo deferoxamin 

mesylát (DFO).  DFO bol prvým chelátorom používaným u pacientov s MDS,  ktorý viaže 

voľné železo v plazme a indukuje degradáciu feritínu v lyzozómoch. Štúdie u pacientov s 

neuroblastómom ukázali, že DFO efektívne potláča infiltráciu kostnej drene nádorovými 

bunkamia a spôsobuje zmenšenie nádoru [2].  Jeho absorpcia cez gastrointestinálny trakt je 

obmedzená a preto je nutné ho podávať intravenózne respektíve intraperitoneálne.  

Prietoková cytometria: Dynamika bunkového cyklu bola analyzovaná pomocou 

prietokovej cytometrie. Bunková DNA bola značená bromdeoxyuridinom, ktorý sa 

inkorporuje počas replikácie do DNA a jeho detekcia pomocou protilátky značenej 

fluoresceínom možno analyzovať aktívnu S fáze. Ďalej bola zafarbená propidium jodidom 

(PI) pre analýzu celkového obsahu DNA a dynamiku bunkového cyklu. 

Western blot: Najskôr boli izolované proteínové extrakty z buniek kostnej drene a 

sleziny. Následne bola zmeraná ich koncentrácia podľa Bradfordovej metódy a ďalej bola 

vykonaná elektroforetická separácia a detekcia pomocou western blotu  s nasledujúcimi 

primárnymi protilátkami - Anti-MAPKAP Kinase 2 (phospho T334) antibody ab63378, 

PARP antibody cell signaling 9542, MAPKAP Kinase 2 antibody ab34739, 

LC3B/MAP1LC3B antibody. 

 

Výsledky a diskusia 

Aktivácia signálnych dráh odpovedajúcich na poškodenie DNA u myší pri dlhodobej aplikácii 

deferoxamin mesylátu 

Kontrolné signálne dráhy tvoria ochrannú bariéru pred akumuláciou chýb a 

poškodením DNA, ktoré vznikajú pri replikácii a v dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov. 
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Chelatácia iónov železa vedie k inhibícii  enzýmu ribunukleotidreduktázy, ktorý je 

zodpovedný za syntézu deoxyribonukleotidov (dNTPs)[3]. Nedostatok dNTPs potom vedie 

k zvýšenému počtu chýb pri replikácii. Pri analýze aktivácie kontrolnej signálnej dráhy 

pomocou fosforylovanej formy Chk1 (P-Chk1) sme nárast aktivácie pozorovali len u wt myši. 

Preleukemická myš nevykazuje zvýšenie P-Chk1;  u preleukemickej myši je Chk1 už 

aktivovaný pôsobením onkogenného replikačného stresu [1]. Množstvo chýb v DNA sme 

analyzovali prostredníctvom fosforylovaného histónu H2AX (označovaného ako 

gammaH2AX), ktorý je prítomný v mieste poškodenej DNA. Imunohistochemická analýza 

gammaH2AX ukázala, že poškodená DNA akumulovaná u wt myší, ktorým bolo aplikované 

DFO, ale dochádza k jej zvýšeniu u preleukemických myší (obrázok 1).  

 

                               Chk1(S345) detekcia                         gammaH2AX detekcia 

           
 

Obr.1. Imunohistochemická detekcia Chk1(S345) a H2AX(Ser319)  použitím parafínových rezov kostnej 
drene wt  a preleukemickej myši, ktorým bol aplikovaný DFO. 

 

Vplyv chelatácie iónov železa na dynamiku bunkového cyklu buniek kostnej drene 

(obrázok 2) 

 Aktivácia kontrolných signálnych dráh odpovedajúcich na DNA poškodenie vedie 

k zastavení bunkového cyklu alebo k apoptóze. V ďalšom kroku sme sa teda zamerali ako 

vplýva DFO na dynamiku bunkového cyklu myeloidných buniek kostnej drene  u wt myší a u 

preleukemického myšieho modelu. 

Analýza bunkového cyklu myeloidných buniek kostnej drene po aplikácii DFO u wt  

myší  vykazuje signifikantný nárast buniek v S-fáze.  U preleukemického modelu  po aplikácii 

DFO nedochádza k nárastu buniek v S-fáze, ale k signifikantnej akumulácii myeloidních 

buniek v G2/M fáze. Predpokladáme, že predĺženie S-fázy u wt myší je sprostredkované 

aktiváciou P-Chk1. Keďže  fosforylácia Chk1 nebola u preleukemického modelu zvýšená, 

s DFO Bez DFO 

wt myš 

Preleukemická 
myš 

s DFO Bez DFO 
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zaujímalo nás, ktoré ďalšie kinázy sú do regulácie G2/M zastavenia zapojené. Už skôr bola v 

in vitro štúdiách ukázaná súvislosť medzi aktiváciou kináz kontrolných signálnych dráh 

MAPKAP2 a G2/M zastavením [4]. Fosforyláciu MAPKAP-2 kinázy sme otestovali western 

blotom.  

 

      

 

                              
 

Obr.2  Analýza prechodu bunkovým cyklom myeloidných buniek kostnej drene wt myši a 
preleukemických myší. DFO aplikácia u wt myší vedie k akumulácii myeloidných buniek v S- fázy(P<0.05) 

U preleukemických myší dochádza k signifikantnej akumulácii v G2/M fáze (P<0.05) po aplikácii DFO. 
 

Analýza MAPKAP-2 signálnej dráhy  

In vitro štúdiách bolo ukázané, že odstránenie železa z buniek aktivuje p38 signálnu 

dráhu. [5]. My sme analyzovali proteín MAPKAPK-2, ktorý je priamo regulovaný 

fosforyláciou p38. Hladina fosforylovaného proteínu MAPKAPK-2 (Thr334) sa zvyšuje v 

kostnej dreni   preleukemických buniek po aplikácii DFO (obrázok 3A) pričom u wt  myší  sa  

* 

 *** 

     
* 
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hladina MAPKAPK-2 (Thr334) nemení. Predpokladáme, že aktivácia MAPKAPK-2 vedie 

k aktivácii G2/M kontrolného  v preleukemických bunkách kostnej drene. 

Detekcia  proteínov signálnych dráh regulujúcich  apoptózu a autofágiu v kostnej dreni a 

slezine u myšieho modelu. 

Následne nás zaujímalo, či aktivácia kontrolných signálnych dráh odpovedajúcich na 

poškodenie DNA vedie k apoptóze, ako sme pozorovali in vitro u myších embryonálnych 

kmeňových buniek. 

Western blot metódou sme analyzovali apoptotický proteín PARP (obrázok 3B,C). 

PARP je štiepený kaspázou 3 za vzniku dvoch fragmentov o veľkosti  89 a 24 kDa. Naše 

experimenty ukázali, že k štiepeniu PARP proteínu nedochádza v kostnej dreni wt a 

preleukemických myší. U wt myši dochádza ku štiepeniu PARP v slezine. Môžeme teda 

konštatovať, že u wt myší dochádza vplyvom chelatácie k miernemu nárastu apoptózy buniek 

v slezine.   

Ako marker autofágie sme detekovali hladinu proteínu LC3-II. Hladina proteínu LC3-

II zostáva v kostnej dreni nezmenená vo všetkých skupinách myší. Hladina  LC3-II v slezine 

sa zvyšuje u preleukemických myší, ktorým bolo aplikované DFO. U wt myší hladina LC3-II 

dokonca klesá, čo pripisujeme aktivácii apoptózy (obrázok 3 B,C). 

 

              Bunky kostnej drene                                                     Bunky sleziny 

                wt          preleuk.                                                       wt         preleuk. 

   A)                                                                            C) 

                                                                                           
   B)                                     

 

 

 

 

 
Obr.3  Detekcia  proteínov signálnych dráh regulujúcich  apoptózu a autofágiu v kostnej dreni a slezine u 

myšieho modelu. Detekcia hladiny MAPKP-2(Thr334) v kostnej dreni (A) a proteínov apoptózy PARP a 
autofágie LC3-II v kostnej dreni (B) a slezine (C)  wt a preleukemických myší po aplikácii DFO. 

 

  PARP 

Ponceau  

      LC3-II  

 Aktin 

  -        +         -        +          DFO 88,8mg/kg 

    MAPKAP-2 (Thr334) 

      MAPKAP-2  

    -        +        -        +        DFO 88,8mg/kg 

 Aktin 

 PARP 

LC3-II  

-         +         +         -         DFO 88,8mg/kg 
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Záver 

Z našich výsledkov vyplýva, že dlhodobá chelatácia iónov železa  deferoxamin 

mesylátom  vedie u wt myší k aktivácii kontrolných signálnych dráh vedúca cez P-Chk1 

k predĺženiu S-fázy a k aktivácii apoptózy. U preleukemického modelu s aktivným 

onkogénom pri aplikácii DFO dochádza k aktivácii kontrolnej signálnej dráhy, ale odlišnej 

ako u wt modelu, vedúca cez  p38 k zastaveniu v G2/M fázy a následne sú tieto bunky 

odstraňované  autofágiou.  

Rozdiel v aktivácii signálnych dráh si vysvetľujeme prítomnosťou aktívneho 

onkogénu, ktorý i bez prítomnosti chelátoru aktivuje Chk1 kontrolnú signálnu dráhu. 

Prítomnosť chelátoru zvyšuje množstvo chýb v DNA a tým dochádza k aktivácii ďalších 

kontrolných signálnych dráh, medzi nimi je i p38 signálna dráha, vedúca k odstraňovaniu 

poškodených buniek autofágiou. 
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Abstract 
Characterisation of clinical isolates of Staphylococcus aureus according to their biofilm production 

ability and ica operon presence.  
Bacterial biofilms are complex microbial communities encapsulated by an extracellular matrix. They 

play an important role in a range of chronic infections such as endocarditis or infections associated with 
implanted biomaterials. The capacity of Staphylococcus aureus to form biofilm is an important virulence factor 
in the development of device related infections. Production of a polysaccharide intercellular adhesin by ica 
operon is the best understood mechanism of S. aureus biofilm development. The aim of our study was to 
determine if presence of  ica operon correlate with increased biofilm production.  

 
Keywords: biofilm, Staphylococcus aureus, polysaccharide intercellular adhesin, ica operon 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Staphylococcus aureus je grampozitívna baktéria kolonizujúca predovšetkým nosné 

dutiny, pričom približne štvrtina populácie je perzistentne kolonizovaná. Z nosných dutín 

môže diseminovať do iných častí tela a preniknúť do obehovej sústavy. V prípade správne 

fungujúceho imunitného systému sú invazívne stafylokoky eliminované, inak dochádza k 

zvýšenej expresii génov kódujúcich adherenčné faktory a formovaniu biofilmu [1]. Patogenita 

S. aureus je determinovaná produkciou cytolytických enzýmov, virulenčnými faktormi 

(produkcia katalázy a koagulázy) a rezistenciou voči antibiotickej terapii penicilínom [2,3]. 

 Bakteriálne biofilmy sú mikrobiálne komunity, ktorých hlavnou zložkou je 

etracelulárna matrix, s možnou adherenciou na povrchy rôznych materiálov. Predstavujú 

vážny problém predovšetkým v priemysle a zdravotníctve, nakoľko sú ťažko eradikovateľné a 

predstavujú stály zdroj kontaminácie, resp. infekcie. S. aureus má zvýšenú schopnosť 

adherovať na zdravotnícke materiály, buď priamou interakciou s polymérnym povrchom 

daného materiálu, alebo vznikom väzieb na ľudské matrixové proteíny, ktoré pokrývajú 

povrch_materiálu_[4].  

 Tvorbu biofilmu je možné charakterizovať troma základnými fázami: prvotné 

prichytenie planktonických buniek, formácia mikrokolónií a disperzia biofilmu [5,6]. Prvotná 

fáza je sprostredkovaná mikrobiálnymi povrchovými komponentmi rozoznávajúcimi 
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adhezívne matrixové molekuly (MSCRAMMs), ktoré sa viažu na hostiteľské proteíny. Pri 

formovaní mikrokolónií a akumulácii biofilmu je dôležitým faktorom produkcia 

exopolysacharidov. Pri S. aureus je hlavným exopolysacharidom polysacharidový 

intercelulárny adhezín (PIA). PIA je syntetizovaný proteínmi, ktoré sú kódované ica 

operónom [7]. Gény a produkty ica operónu - icaR (regulácia), icaADBC (biosyntéza), sú 

nevyhnutné pre formovanie biofilmu, virulenciu a sú upregulované ako odpoveď na 

nedostatok_kyslíka_[1]. Disperzia častíc biofilmu je spôsobená aktivitou proteáz, nukleáz a 

modulínmi rozpustnými vo fenole, pričom prvotnými signálmi sú zmena pH, nedostatok živín 

a_akumulácia_nepotrebných_látok_v_biofilme_[7,8]. 

 Cieľom tohto výskumu bolo kvantifikovať tvorbu biofilmu klinických izolátov S. 

aureus ako aj štandardných kmeňov S. aureus a zistiť, ako súvisí prítomnosť ica operónu so 

silou_tvorby_biofilmu.  

 

Materiál_a_metódy 

 V experimentoch boli použité klinické izoláty S. aureus (23 izolátov), získané z 

centrálnych venóznych katétrov na Mikrobiologickom ústave LF UK a UNB (L11, L12, L14, 

L17, L18), z hemokultúr a centrálnych venóznych katétrov z laboratórií HPL spol. s.r.o. 

(13541, 13647, 18516, SA 20590, SA 21096, SA 20856, SA 21088, SA 21107, SA 21528, SA 

21327, SA 21509) a klinické izoláty získané z Nemocnice Ružinov (S2, S3, S6, S8, S10, S14, 

S21). Ako štandardné kmene boli použité S. aureus CCM 3953 a 4223 pochádzajúce z Českej 

zbierky_mikroorganizmov_(Masarykova_Univerzita,_Brno,_Česká_republika).  

 Schopnosť baktérií tvoriť biofilm bola determinovaná podľa modifikovaného postupu 

podľa Changa [9]. 18-hodinová overnight kultúra S. aureus v BHI médiu s 0,5 % prídavkom 

glukózy bola dvakrát premytá roztokom PBS a následne nariedená v BHI médiu s 0,5% 

prídavkom glukózy na hustotu odpovedajúcu OD 0,5 pri 570 nm. Takto pripravené inokulum 

bolo pipetované do 96 jamkovej mikrotitračnej platničky v objeme 200 µl. Po inkubácii (24 h, 

37 °C) boli jednotlivé jamky s vytvoreným biofilmom trikrát premyté roztokom PBS a boli 

nechané voľne na vzduchu pri laboratórnej teplote 20 min. Následne bolo do jamiek 

pipetovaných 110 µl 0,1% roztoku kryštálovej violete a po uplynutí 20 min boli jamky 

premyté roztokom PBS. Po ďalšom sušení trvajúcom 20 min pri laboratórnej teplote bolo do 

jamiek pridaných 200 µl 96 % etanolu a po uvoľnení farbiva bolo 150 µl prenesených do 

novej 96 jamkovej mikrotitračnej platničky. Následne bolo zmeraná absorbancia a odčítaná na 

spektrofotometri pri 570 nm. Na základe získaných výsledkov boli jednotlivé kmene 

rozdelené do štyroch skupín (slabo tvoriace biofilm - OD ≤ 0,2, stredne tvoriace biofilm - OD 
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> 0,2 až ≤ 0,4, silno tvoriace biofilm - OD > 0,4 až ≤ 0,6 a veľmi silno tvoriace biofilm - OD 

> 0,6). Všetky experimenty boli uskutočnené trikrát, pričom každý experiment pozostával 

najmenej_z_troch_paraleliek. 

 Prítomnosť génu icaA bola zisťovaná pomocou PCR s využitím špecifických primerov 

pre icaA (Tab. 1). Veľkosť PCR produktu bola 229 bp. 

 
Tab. 1. Sekvencie použitých icaA špecifických primerov. 

 
icaA-f TTTCGGGTGTCTTCACTCTAT 
icaA-r CGTAGTAATACTTCGTGTCCC 
 

Výsledky_a_diskusia 

 Z 25 testovaných kmeňov S. aureus tvorili 4 kmene veľmi silný biofilm, 5 kmeňov 

tvorilo silný biofilm, 13 kmeňov stredne silný biofilm a 3 kmene boli producentmi slabého 

biofilmu (Obr. 1). 

 

 

Obr. 1. Formovanie biofilmu pri jednotlivých klinických a štandardných kmeňoch S. aureus 

   

Prítomnosť génu icaA bola potvrdená pri 21 klinických izolátoch a štandardných 

kmeňoch, pričom pri klinických izolátoch S14, L14, SA 20590 a SA 21107 prítomnosť génu 

icaA  potvrdená nebola (Obr. 2-4). 
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Obr. 2. Elektroforéza PCR produktu pre icaA I. 
Dráhy: 1 - S2, 2 - S3, 3 - S6, 4 - S8, 5 - S10, 6 - S14, 7 - S21, 8 - L11, 9 - L12, 10 - L14, 11 - L17, 12 - L18,     

13 - negatívna kontrola, 14 - ladder 100 bp 

 

 

Obr. 3. Elektroforéza PCR produktu pre icaA II. 
Dráhy: 1 - 3953, 2 - 4223, 3 - 13541, 4 - 13647, 5 - 18516, 6 - SA 20590, 7 - SA 21509, 8 - SA 20856,                

9 - SA 21528, 10 - SA 21096, 11 - SA 21107, 12 - SA 21088, 13 - negatívna kontrola, 14 - ladder 100 bp 

 

 

Obr. 4. Elektroforéza PCR produktu pre icaA III.  
Dráhy: 1 - SA 21327, 2 - negatívna kontrola, 3 - ladder 100 bp 

 

Záver 

 Zo získaných výsledkov nie je možné potvrdiť súvislosť medzi zvýšenou tvorbou 

biofilmu a prítomnosťou ica operónu. Aj keď 21 kmeňov nieslo gén icaA, ich schopnosť 

tvoriť biofilm varírovala od veľmi silnej až po slabú. Na druhej strane, ani jeden z kmeňov 

nenesúsich gén icaA nebol veľmi silným producentom biofilmu, čo by mohlo znamenať, že 

neprítomnosť ica operónu a tvorba biofilmu iným, ica-nezávislým spôsobom, vyúsťuje do 

nižšej schopnosti vytvárať biofilm.  
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Abstract 
 Post-translational modifications and their role in the regulation of the ligation step of non-homologous 
end joining 
 DNA double-strand breaks (DSB) are considered the most toxic type of DNA damage. If unrepaired, 
they can lead to chromosomal rearrangements and genomic instability, both events potentially causing oncogenic 
transformation or cell death. In higher eukaryotes, the predominant type of DSB repair is non-homologous end 
joining (NHEJ), which is active throughout the cell cycle. In contrast, homologous recombination preferentially 
repairs DSB in S and G2 phases. Important role in cellular response to DSB also play post-translational 
modifications which may alter the protein functions and regulate repair pathways. 
 In our study we focus on the role of post-translational modifications (PTM) in regulation of the ligation 
step in NHEJ in Saccharomyces cerevisiae. The ligation complex consists of Dnl4 ligase and two accessory 
proteins, Lif1 and Nej1. It has been shown that Lif1 underlies SUMOylation at lysine 301 and phosphorylation at 
serines 261 and 383. We have prepared yeast cells with substitutions in these sites to elucidate the potential 
interconnection between these two types of PTM during NHEJ. 
 
Keywords: double-strand break repiar; post-translational modifications; ligation complex 

 

Úvod a formulácia cieľa 
 Za jeden z najnebezpečnejších typov poškodenia DNA sa považujú dvojvláknové 

zlomy DNA (DSB; Double Strand Break), pretože dochádza k strate úseku na oboch vláknach 

DNA. Zle opravené DSB často zapríčiňujú nestabilitu genómu, ktorá je považovaná za hlavnú 

hnaciu silu pri vzniku nádorov.  

 Na prekonanie nebezpečenstva, ktoré DSB predstavujú, sa bunkám vyvinuli vysoko 

sofistikované opravné mechanizmy: homologická rekombinácia (HR; Homologous 

Recombination) a kanonické spájanie nehomologických koncov (C-NHEJ; Canonical Non-

Homologous End Joining). Zatiaľ čo HR vyžaduje pre opravu homologickú sekvenciu, C-

NHEJ je priamym procesom spájania DSB. Samotný výber dráhy tiež záleží od typu DSB, 

fázy bunkového cyklu, ale aj od typu organizmu. V cicavčích bunkách je dominantným typom 

C-NHEJ, naopak u kvasinky Saccharomyces cerevisiae je preferovaným typom HR.  

 V súčasnosti sa v otázke výberu dráhy stále viac do popredia dostáva i úloha PTM, 

ale ich funkcia v oprave DSB stále nie je celkom preskúmaná. V našej práci sa zaoberáme 

úlohou PTM ligačného komplexu C-NHEJ. Ligačný komplex u S.cerevisiae pozostáva z 

ligázy Dnl4 a proteínov Lif1 a Nej1. Ukázalo sa, že Lif1 proteín podlieha SUMOylácii na 

lyzíne 301 [1] . Táto SUMOylácia funguje ako negatívny, na bunkovom cykle nezávislý 
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regulátor C-NHEJ. Proteín Lif1 je tiež fosforylovaný na serínoch 383 [2] a  261[3]. Cieľom 

našej práce bolo pripraviť mutantné kmene kvasiniek, ktoré nesú zámenu aminokyselín 

v miestach, o ktorých bolo preukázané, že podliehajú fosforylácii alebo SUMOylácii, a to 

v rôznych kombináciách. Ďaľším cieľom bolo v takto pripravených kmeňoch monitorovať 

účinnosť C-NHEJ, ako v exponenciálne rastúcich kultúrach, tak aj v kultúrach 

synchronizovaných v jednotlivých fázach bunkového cyklu.  

 

Materiál a metódy 

 Kazety potrebné pre prípravu mutantného LIF1 génu, boli pripravené pomocou site-

directed mutagenesis v našom laboratóriu a/alebo Laboratóriu rekombinácie a opravy DNA 

Masarykovej univerzity v Brne. Následne bola plazmidová DNA transformovaná do baktérií 

a vyizolovaná podľa upravenej verzie protokolu [4]. Nasledovala reštrikčná analýza 

plazmidovej DNA pomocou elektroforetickej separácie v agarózovom géli. Substitučné 

kazety boli pripravené z plazmidovej DNA PCR reakciou, purifikované a transformované do 

S. cerevisiae kmeňa AD1392 (lif1::URA3 derivát JKM139) podľa upravenej verzie protokolu 

[5]. Izolovali sme genomickú DNA z kvasiniek a následne sme urobili PCR reakciu so 

špecifkými primermi pre LIF1 gén pre potvrdenie transformantov na základe veľkosti 

transformovaného LIF1 génu oproti veľkosti netransformovaného URA3 génu. Po potvrdení 

transformantov na agarózovom géli, sa analýzou sekvenačných dát kompletne overili vnesené 

mutácie. Mutácie sa nachádzali v pozíciách serínov 261 a 383, ktoré boli substituované buď 

za fosfomimetickú kyselinu glutámovú alebo nefosforylovateľný alanín. Ďalšia substitúcia 

bola u lyzínu 301, ktorý bol nahradený za neSUMOylovatelný arginín, pričom boli pripravené 

rôzne kombinácie fosfo a SUMO mutácií  (Tab. 1). 

 
Tab. 1. Kombinácia substitúcií v Lif1 géne 

 
lif1-S261A Substitúcia serínu v pozícii 261 za alanín 

lif1-K301R S261A 

 

Substitúcia lyzínu v pozícii 301 za arginín 

Substitúcia serínu v pozícii 261 za alanín 

lif1-S261E Substitúcia serínu v pozícii 261 za kyselinu glutámovú 

lif1-K301R S261E 

 

Substitúcia lyzínu v pozícii 301 za arginín 

Substitúcia serínu v pozícii 261 za  kyselinu glutámovú 

lif1-S383A Substitúcia serínu v pozícii 383 za alanín 

lif1-K301R S383A Substitúcia serínu v pozícii 383 za alanín 

lif1-S383E Substitúcia serínu v pozícii 383 za kyselinu glutámovú 
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lif1- K301R S383E 
Substitúcia lyzínu v pozícii 301 za arginín 

Substitúcia serínu v pozícii 383 za kyselinu glutámovú 

lif1-K301R S261A S383A 

Substitúcia lyzínu v pozícii 301 za arginín 

Substitúcia serínu v pozícii 261 za alanín 

Substitúcia serínu v pozícii 383 za alanín 

lif1-K301R S261E S383E 

Substitúcia lyzínu v pozícii 301 za arginín 

Substitúcia serínu v pozícii 261 za kyselinu glutámovú 

Substitúcia serínu v pozícii 261 za kyselinu glutámovú 

  

 Na overených transformantoch spolu s netransformovanými kmeňmi AD1392 

a JKM139 sme urobili chromozomálnu NHEJ assay v asynchrónnych populáciách buniek 

podľa Lee a kol. [6] a chromozomálnu NHEJ assay špecifickú pre jednotlivé fázy bunkového 

cyklu. V prípade merania účinnosti NHEJ v jednotlivých fázach bunkového cyklu sa každá 

kultúra ovplyvnila buď α faktorom, ktorý zastavuje bunky v G1 fáze, kde sa do 9 ml kultúry 

pridalo 994μl H2O + 6μl α faktora zo zásobného roztoku 10mg/ml. V prípade zastavenia 

v S fáze sa pridalo k 9ml kultúry 1ml hydroxymočoviny z 2M zásobného roztoku a zastavenie 

v G2/M fáze sa k 9ml kultúry pridalo 970 μl H2O + 30μl nocodazolu zo zásobného roztoku 

5mg/ml.  

 Po pridaní chemikálií sa bunky kultivovali 3 hodiny. Desiatkovým riedením sa 

pripravili rôzne riedenia buniek: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 a 10-5. Riedenia, ktoré sa podľa 

predchádzajúcich experimentoch vybrali za najvhodnejšie sa vysievali na platne s glukózou 

(YPD + adenín) po 3 krát 100 μl a na platne s galaktózou (YPGal + adenín) po 3 krát 100 μl. 

Po kultivácii sa kolónie spočítali a na základe podielu galaktóza/glukóza sa stanovila 

účinnosť.  
 

Výsledky a diskusia 

 V prípade asynchrónnej populácie buniek (Obr.1), sme pozorovali štatisticky 

signifikantné zníženie účinnosti NHEJ u kmeňa AD1392, deficientného v Lif1, ktorého 

esenciálna úloha už bola preukázaná a ktorý nám slúžil ako kontrola [7].  

 Signifikantné zvýšenie účinnosti NHEJ sme pozorovali u transformantov, kde bol 

lyzín 301 nahradený za neSUMOylovatený arginín (Lif1 K301R). Tento trend zvýšenia 

účinnosti NHEJ sme pozorovali aj u všetkých ostatných transformantov, kde boli mutácie 

spriahnuté s defektom v SUMOylácii, nezávisle od toho, či boli seríny 261 a 383 nahradené 

za nefosforylovaný alanín alebo za fosfomimetickú kyselinu glutámovú. Preto sme sa bližšie 

pozreli na jednotlivé štádiá bunkového cyklu.   
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 Bunky synchronizované v G2/M fáze po ovplyvnení nokodazolom, vykazovali 

nasledovné hodnoty (Obr.2). Došlo k signifikantnému zvýšeniu účinnosti NHEJ 

u fosfomimetickej formy S261 spriahnutého s defektom v SUMOylácii (Lif1 S261E + 

K301R), u nefosforylovaného S383 spriahnutého so SUMO defektom (Lif1 S383A + 

K301R), ako aj u dvojitého mutanta s fosfomimetickou substitúciou S383 (Lif1 S261E + 

K301R). Zaujímavé bolo zvýšenie účinnosti NHEJ u týchto dvojitých mutantov v porovnaní 

s mutantmi, ktorý mali iba jednu substitúciou v LIF1 géne. K výraznému zvýšeniu oproti 

divému typu došlo aj u trojitých mutantov (Lif1 S261E + S383E + K301R a Lif1 S261A + 

S383A + K301R). 
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Obr.1 Asynnchrónna populácia buniek – porovnanie účinnosti NHEJ medzi kmeňom divého typu 

a jednotlivými substitučnými mutantami v exponenciálne rastúcej populácii buniek S. cerevisiae. Z nameraných 
hodnôt bol urobený párový T test, na základe ktorého boli stanovené p hodnoty. 

 

G2/M fáza

***

*

***
***

**

***
**

**

0
0,0005

0,001
0,0015

0,002
0,0025

0,003
0,0035

0,004

JKM139 AD1392
∆Lif1

Lif1
K301R

Lif1
S261A

Lif1
S261A

+
K301R

Lif1
S261E

Lif1
S261E

+
K301R

Lif1
S383A

Lif1
S383A

+
K301R

Lif1
S383E

Lif1
S383E

+
K301R

Lif1
S261A

+
S383A

+
K301R

Lif1
S261E

+
S383E

+
K301R

 
Obr.2. Bunky synchronizované v G2/M fáze – porovnanie účinnosti NHEJ medzi kmeňom divého typu 
a jednotlivými substitučnými mutantami v bunkách synchronizovaných v G2/M fáze bunkového cyklu S. 
cerevisiae. Z nameraných hodnôt bol urobený párový T test, na základe ktorého boli stanovené p hodnoty. 
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 V prípade synchronizácie v S fáze ovplyvňovaním hydroxymočovinou (Obr.3), 

dochádzalo k signifikantnému zvýšeniu účinnosti NHEJ u všetkých dvojitých a trojitých 

mutantov v porovnaní s divým typom, okrem nefosforylovaného S261 spriahnutého so 

SUMO defektom (Lif1 S261A + K301R). Rovnako ako v prípade G2/M fázy došlo približne 

k dvojnásobnému zvýšeniu účinnosti NHEJ oproti bunkám s jedinou zámenou (Lif1 K301R, 

Lif1 S261E, Lif1 S383A, Lif1 S383E). 

 V G1 fáze synchronizovanej α faktorom došlo k zvýšeniu najmä u Lif1 S261E + 

K301R, Lif1 S383A + K301R, Lif1 S383A + K301R, Lif1 S383E + K301R, a u trojitých 

substitúcií  Lif1 S261A + S383A + K301R a Lif1 S261E + S383E + K301R (Obr.4). 
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Obr.3. Bunky synchronizované v S fáze– porovnanie účinnosti NHEJ medzi kmeňom divého typu 

a jednotlivými substitučnými mutantami v bunkách synchronizovaných v S fáze bunkového cyklu S. cerevisiae. 
Z nameraných hodnôt bol urobený párový T test, na základe ktorého boli stanovené p hodnoty. 
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Obr.4.  Obr.2. Bunky synchronizované v G1 fáze– porovnanie účinnosti NHEJ medzi kmeňom divého typu 

a jednotlivými substitučnými mutantami v bunkách synchronizovaných v G1 fáze bunkového cyklu S. 
cerevisiae. Z nameraných hodnôt bol urobený párový T test, na základe ktorého boli stanovené p hodnoty. 
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Záver 

 V našej práci sa nám podarilo zaznamenať pozoruhodný nárast v účinnosti NHEJ 

u dvojitých a trojitých mutantov, kde bol defekt v SUMOylácii zlúčený so substitúciou 

v S383. Naše výsledky svedčia o kooperácii medzi rôznymi post-translačnými modifikáciami 

v úlohe opravy DSBs, kde vďaka ich synergickému efektu dochádza až k niekoľko násobne 

silnejšiemu biologickému účinku v oprave DSB. 

 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporená grantami APVV-14-0783 a VEGA 2/0056/14. 

 

Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Vigasova D., Sarangi P., Kolesar P., et al. (2013) Nucleic Acids Res 41(10), p. 5341. 

[2] Matsuzaki K., Shinohara A., Shinohara M. (2008) Genetics 179(1), p. 213. 

[3] Matsuzaki K., Terasawa M., Iwasaki D., et al. (2012) Genes Cells 17(6), p. 473. 

[4] Sambrook J. and Russell D.W. (2006) The condensed protocols from molecular cloning: 

a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press Cold Spring Harbor, NY. 

[5] Johnston J.R. (1994) Molecular genetics of yeast: a practical approach. IRL Press at 

Oxford University Press. 

[6] Lee S.E., Moore J.K., Holmes A., et al. (1998) Cell 94(3), p. 399. 

[7] Wilson T.E., Grawunder U., and Lieber M.R. (1997) Nature 388(6641), p. 495. 

 
 

707



Deciphering hierarchy of inflammatory signature activation in 
polycythemia vera by using iPSCs disease modelling 

 
Ján Štetka1, Pavla Lužná2, Lucie Lániková1,3, Jiří Bartek4, Vladimír Divoký1 

 
1Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav biologie, Hněvotínská 3, 775 15 

Olomouc, Česká republika; stetka.j@gmail.com 
2Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav histologie a embryologie, 

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, Česká republika 
3Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Oddělení buněčné a vývojové biologie, Vídeňská 

1083, 142 20 Praha 4, Česká republika 
4Danish Cancer Society Research Center, Genome Integrity Lab, Strandboulevarden 49, DK-

2100 Copenhagen, Denmark 
 
 

Abstract 
Recent publications recognize inflammation as an essential component of JAK2 V617F-positive 

polycythemia vera (PV). In our study, CD34+ progenitors differentiated from induced pluripotent stem cells 
(iPSCs) with distinct JAK2 genotypes derived from PV patient as well as immunohistochemistry staining (IHC) 
of PV bone marrow (BM) were used to determine the hierarchy of inflammatory signature activation. We saw 
significant up-regulation of IFNγ in JAK2 V617F-positive cells compared to wt cells, with wake of downstream 
IFNγ transcription program, marked by CXCL10 and CXCL9 up-regulation. In order to mimic later disease 
stages, associated cytokines TNFα and TGFβ1 were used with IFNγ. Cooperation of IFNγ with TNFα and/or 
TGFβ1 further induced robust induction of pro-fibrogenic factors CXCL9 and CXCL10 in JAK2 V617F 
progenitors only, which we show to be expressed also in PV BM. Our data show that V617F activates 
inflammatory signature intrinsically, and upon cooperation with other inflammatory factors, the progenitors 
gradually progress from proliferative to pro-fibrotic state. 
 

Keywords: iPSCs disease modelling; inflammatory signaling; Polycythemia vera  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hematopoetické kmeňové bunky (HSCs) sú zriedkavo sa vyskytujúce bunky v kostnej 

dreni, ktoré sú charakterizované ich potenciálom kompletne obnoviť krvotvorbu prekurzormi 

všetkých hematopoetických línií. Vznik onkogénnej mutácie v HSCs, môže viesť k poruche 

rovnováhy kľúčových transkripčných faktorov, transformácií a vzniku myeloproliferatívnych 

neoplázií (MPNs), charakterizovaných klonálnou proliferáciou malígneho klonu. Onkogénna 

mutácia V617F v géne kinázy JAK2 je detekovaná vo viac než 95% prípadov ochorenia 

polycytémia vera (PV), ktoré spolu s esenciálnou trombocytémiou (ET) a primárnou 

myelofibrózou (PMF) patria medzi Philadelphia chromozóm negatívne myeloproliferatívne 

neoplázie (Ph- MPNs) [1]. 

Nedávno publikované práce poukazujú na fakt, že esenciálnou zložkou iniciácie, 

progresie a transformácie Ph- MPNs je prítomnosť chronického zápalu, ktorý podporuje 
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klonálnu evolúciu malígneho klonu [2]. Zároveň prítomnosť zvýšených hodnôt zápalových 

cytokínov u pacientov s PV indukuje prostredníctvom akumulácie reaktívnych foriem kyslíka 

poškodenie DNA a vytváranie genóm-destabilizujúcich lézií, zvyšujúcich šancu na 

neoplastickú transformáciu do leukémie alebo sekundárnej myelofibrózy [3]. PV preto môže 

byť považovaná za užitočný model neoplázie asociovanej so systémovým zápalom. 

Avšak ako dochádza ku kooperácií zápalovej a onkogén-indukovanej signalizácie 

v priebehu iniciácie a klonálnej evolúcie  ochorenia ostáva stále nezodpovedané. Cieľom 

práce bolo využiť klony iPSCs derivované z PV pacienta s rôznymi JAK2 genotypmi, spolu 

s imunohistochemickým farbením (IHC) pacientskych kostných drení na definovanie 

hierarchie zápalovej signalizácie a jej kooperácie s onkogénnou signalizáciou JAK2 V617F. 

 

Materiál a metódy 

Bunková kultúra nediferencovaných iPSCs: Pacient-špecifická línia iPSCs s JAK2 

V617F onkogénnou mutáciou (PVB 1.4) bola detailne popísaná v predchádzajúcej publikácií 

[4]. Kontrolná línia iPSCs s JAK2 wild-type (wt) genotypom bola získaná z ATCC 

(BXS0116). Obidve línie boli kultivované na myších embryonálnych fibroblastoch (MEFs) v 

DMEM/F-12 médiu s 15% KnockOut Serum Replacement (KSR), 1x L-glutamín, 1x 

Neesenciálne aminokyseliny, 1x Penicilín-Streptomycín, 55µM 2-Mercaptoethanol a 20ng/ml 

ľudského bFGF pri  37 °C a 5% CO2. Všetky použité reagencie na kultiváciu boli od firmy 

Thermo Fisher Scientific. 

Hematopoetická diferenciácia: Kolónie iPSCs boli disociované na malé fragmenty 

pomocou 1 mg/ml kolagenázy B (Roche) počas 20 min. pri 37 °C. Fragmenty kolónií boli 

následne resuspendované v StemPro-34 SFM (Thermo Fisher Scientific) médiu a prenesené 

do šesť-jamkovej platničky s povrchovou úpravou: Ultra-Low Attachment surface (Corning), 

ktorá umožnila agreagáciu do embryoidných teliesok. Holo-transferín (150 mg/ml), BMP-4 

(10 ng/ml), bFGF (5 ng/ml), Activin A, VEGF (15 ng/ml), Dkk-1 (150 ng/ml), IL-6 (10 

ng/ml), IGF-1 (25 ng/ml), IL-11 (5 ng/ml), SCF (50 ng/ml), EPO (2 U/ml final), TPO (30 

ng/ml), IL-3 (30 ng/ml), and Flt-3 (10 ng/ml) boli pridané do média podľa protokolu Kennedy 

et al. (2012) [5]. 

Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia: RNA bola izolovaná pomocou TRI 

reagentu (Sigma-Aldrich) a následne ošetrená pomocou TURBO DNA-free DNázy (Thermo 

Fisher Scientific). cDNA Transcriptor Synthesis kit (Roche) bol použitý na prepis RNA do 

cDNA a jednotlivé gény boli detekované pomocou Universal ProbeLibrary probe/primers sets 
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(Roche) na prístroji LightCycler 480 (Roche). Relatívna expresia jednotlivých génov bola 

vypočítaná pomocou metódy ΔΔCT. 

Prietoková cytometria: Embryoidné telieska boli disociované pomocou 0,4 U/ml 

kolagenázy B (Roche) pri 37 °C, počas dvoch hodín. Získaná bunková suspenzia bola 

následne premytá pomocou vychladeného PBS na 4 °C s 1% BSA a prefiltrovaná cez 40 μm 

sitko (Corning). Po získaní jednobunkovej suspenzie boli bunky nafarbené pomocou FITC 

značenej monoklonálnej protilátky proti CD34 (1:20, CD34-581-01, Thermo Fisher 

Scientific) a APC konjugovanou monoklonálnou protilátkou proti CD43 (1:20, clone L10, 

Thermo Fisher Scientific). Farbenie prebiehalo v PBS s 1% BSA. 

Imunohistochémia: Všetky vzorky boli fixované pomocou 4% formaldehydu po dobu 

24 hodín a nakoniec vložené do parafínu podľa štandardného protokolu používaného pre 

spracovanie vzoriek biopsie. Následne boli narezané 3-5 μm hrubé rezy z jednotlivých 

bločkov a inkubované s primárnou protilátkou cez noc pri 4 °C. Odhalenie antigénu bolo 

vykonané pomocou Histos 3 (Milestone) pod vysokým tlakom v 10mM citrátovom pufre, 

(pH6.0, 120°C) po dobu 15 minút. Na detekciu primárnej protilátky bol použitý systém: 

EnVisionTM + Dual Link System-HRP (DAKO) spolu s Liquid DAB + Substrate (DAKO). 

Bunkové jadrá boli nafarbené pomocou hematoxylínu. 

 

Výsledky a diskusia 

Bolo preukázané, že pacienti s PV vykazujú zvýšené hladiny pro-zápalových 

cytokínov v periférnej krvi a ich hladiny korelujú s fenotypom a prognózou ochorenia [6]. 

S toho dôvodu sme sa rozhodli v našom primárnom experimente analyzovať hladiny expresie  

pro-zápalových cytokínov u hematopoetických progenitorov re-diferencovaných z iPSCs 

klonov s JAK2 wt a V617F genotypom. Panel testovaných cytokínov, ktoré sú up-regulované 

u pacientov s PV zahŕňal: IFNγ, IL1β, IL6, IL8, CXCL9, CXCL10, CCL3 a TNFα. Väčšina 

testovaných cytokínov si počas diferenciácie zachovávala bazálne hladiny expresie pri limite 

detekcie, avšak s výnimkou IFNγ, ktorého expresia počas diferenciácie výrazne narástla 

u JAK2 V617F progenitoroch v porovnaní s JAK2 wt progenitormi. IFNγ je silným 

induktorom expresie chemokínov CXCL10 a CXCL9, ktorých expresia bola tiež zvýšená v 

prípade JAK2 V617F-pozitívnych progenitoroch v porovnaní s JAK2 wt progenitormi (Obr. 

1). Up-regulácia expresie IFNγ u JAK2 V617F-pozitívnych progenitoroch počas diferenciácie, 

spolu s up-reguláciou IFNγ-dependentných faktorov CXCL10 a CXCL9 poukazuje na fakt, že 

progenitory s onkogénnou mutáciou JAK2 V617F sú schopné aktivácie zápalovej signalizácie 
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endogénne, prostredníctvom IFNγ, bez prítomnosti faktorov s prostredia. 
 

 
 

Obr. 1. Endogénna expresia cytokínov vyskytujúcich sa u pacientov s PV – Porovnanie expresie 
jednotlivých cytokínov medzi nediferencovanými iPSCs s JAK2 wt a V617F genotypom (d0 wt a d0 V617F) 

a re-diferencovanými progenitormi s JAK2 wt a V617F genotypom (d9 wt a d9 V617F). 
 

Aby sme lepšie mimikovali dynamicky sa vyvíjajúce mikroprostredie kostnej drene u 

PV so zápalovými cytokínmi, pridali sme do kultúry 100 U/ml IFNγ, za účelom úplného 

zapnutia IFNγ-dependentnej signalizácie, ktorá vďaka častej výmene média a limitovaného 

množstva buniek nemusela byť plne aktívna. Súčasné publikácie spolu s našimi výsledkami 

s IHC farbenia poukazujú na kontinuálne narastajúcu expresiu pro-zápalových cytokínov 

TNFα a TGFβ1 počas vývoja ochorenia do neskorých štádií asociovaných zo senescenciou 

a fibrózou (Obr. 3.) [7,8]. S tohto dôvodu sme sa rozhodli otestovať aj kombináciu IFNγ 

s 50ng/ml TNFα a 5ng/ml TGFβ1, ktorá simuluje mikroprostredie neskorého štádia ochorenia. 

Zatiaľ čo IFNγ, TNFα alebo TGFβ1 použité samostatne, neboli schopné vyvolať up-

reguláciu testovaných cytokínov, kombinácia IFNγ s TNFα a IFNγ s TNFα a TGFβ1, 

indukovala viac ako 40-násobné zväčšenie expresie CXCL9 a viac ako tisíc-násobné 

zväčšenie expresie CXCL10, špecificky u JAK2 V617F progenitoroch a nie u JAK2 wt 

progenitoroch (Obr. 2.). Obidva chemokíny majú dôležitú úlohu v tvorbe fibrotického tkaniva 

a môžu byť tým pádom kľúčovými faktormi vo fibrogenéze neskorých štádií PV [9,10]. 
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Obr. 2. Relatívna expresia pro-fibrotických cytokínov CXCL10 a CXCL9  – Porovnanie expresie cytokínov 
CXCL10 a CXCL9 u hematopoetických progenitoroch (d9 Untreated), ktoré boli ošetrené cytokínmi IFNγ, 

TNFα a TGFβ1 počas 24 hodín samostatne (d9 IFNγ, d9 TNFα a d9 TGFβ1) alebo kombináciou cytokínov IFNγ 
a TNFα (d9 IFNg+TNFa) a kombináciou IFNγ s TNFα a TGFβ1 (d9 IFNg+ TNFa+TGFB1). 

 

Aby sme zistili ako korelujú výsledky expresných štúdií pro-zápalových cytokínov 

získaných z re-diferencovaných JAK2 wt a JAK2 V617F progenitorov s in vivo situáciou, 

vykonali sme IHC farbenie na kostných dreniach pacientov s PV v rôznych štádiách ochorenia 

pre všetky testované faktory. 

V súlade s in vitro výsledkami, sme detekovali vysokú pozitivitu pre oba IFNγ-

dependentné faktory, CXCL10 a CXCL9, v kostných dreniach pacientov s PV a v kostných 

dreniach pacientov s pokročilejším štádiom ochorenia nízkeho a vysokého stupňa fibrózy 

(Obr. 3.). Spolu tieto výsledky potvrdzujú prítomnosť IFNγ-dependentnej signalizácie in vitro 

aj in vivo a jej dôležitosť počas progresie ochorenia smerom k sekundárnej myelofibróze. 

 

 
 

Obr. 3. Imunohistochemické farbenie cytokínov CXCL10, CXCL9 a TNFα – Imunohistochemiché farbenie 
bolo vykonané na pozitívnej kontrole (Positive control) pre všetky študované cytokíny a na kostných dreniach 

pacientov s polycytémiou vera (PV) a sekundárnou myelofibrózou (SMF). Do panelu boli vybraté 
reprezentatívne vzorky. 
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Záver 

Hematopoetické progenitory s onkogénnou mutáciou JAK2 V617F zapínajú zápalovú 

signalizáciu endogénne, prostredníctvom IFNγ-dependentného transkripčného programu, čo 

môže viesť k transformácií mikroprostredia kostnej drene pacientov s PV. Kooperácia IFNγ 

so zápalovými faktormi prítomnými v neskorších štádiách ochorenia asociovaných s fibrózou, 

zvyšuje expresiu pro-fibrotických cytokínov CXCL10 a CXCL9, ktoré môžu byť kľúčovými 

faktormi progresie ochorenia do myelofibrózy. 
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Abstract 
The optimization of processing samples from FFPE material for next-generation sequencing and 

mutation detection 
DNA extracted from FFPE materials is problematic for mutation analysis, especially for massively 

parallel sequencing, owing to DNA fragmentation and artificial C:G > T:A single nucleotide variants caused by 
deamination of cytosine to uracil. DNA is accessible for the specific removal of deaminated cytosine residues by 
the enzyme Uracil-DNA Glycosylase (UDG). UDG can specifically remove artificially-induced uracils from the 
DNA obtained from the FFPE sample. FFPE material from abortus was used for mutation detection of Meckel-
Gruber Syndrome. Both parents were found to be heterozygous for the deletion in CC2D2A gene using next-
generation sequencing, however this method was not effective for FFPE sample. After UDG pretreatment, DNA 
extracted from FFPE sample is efficacious for mutation testing by Sanger sequencing. Fetus was found to be 
homozygous for the deletion in CC2D2A gene a Meckel-Gruber Syndrome was confirmed. 
 

Keywords: cytosine deamination; FFPE sample; uracil-DNA glycosylase 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vo väčšine diagnostických laboratórií sa DNA extrahovaná z FFPE vzoriek bežne 

používa na analýzu mutácii. Navyše pokroky v analýze mutácií pre molekulárne cielenú 

liečbu viedli k zvýšenému použitiu archivovaných vzoriek FFPE v klinickej praxi. Avšak 

FFPE DNA má svoje obmedzenia pre testovanie mutácii, pretože fixácia formalínom 

a zaliatie do parafínu, podmienky skladovania a doba skladovania spôsobia fragmentáciu 

DNA a chemické modifikácie molekúl. Avšak molekulárne testovanie FFPE DNA je často 

problematické. Najmä rozsiahla fragmentácia výrazne znižuje množstvo amplifikovateľných 

templátov dostupných pre PCR amplifikáciu. Druhým hlavným problémom súvisiacim 

s FFPE DNA je výskyt sekvenačných artefaktov, čo predstavuje zjavné sekvenačné zmeny, 

ktoré nie sú prítomné v pôvodnom templáte [1 – 2].  

 Izolácia DNA z FFPE tkaniva a jej následné použitie je spojené s niekoľkými 

zmenami. Jedným z hlavných problémov je deaminácia cytozínových báz na deoxyuracil. To 

vedie k C–T prestavbe v sekvenačných reakciách. Hydrolytická deaminácia cytozínových báz 

sa v živých bunkách uskutočňuje približne 70–200-krát za deň. V živých bunkách sú uracilové 
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lézie v DNA odstraňované uracil-DNA glykozylázou (UDG). Vo výslednom abázickom 

mieste je potom cytozín správne obnovený opravou bázovej excízie v dôsledku guanínu 

v komplementárnom vlákne. Avšak, keď je cytozín deaminovaný mimo kontextu živých 

buniek, uracilové lézie zostávajú neopravené. Keď sú DNA templáty s uracilovými léziami 

amplifikované pomocou PCR, artefakčné C:G>T:A SNV (Single Nucleotide Variant) sú 

generované, pretože DNA polymeráza zabudováva adenín oproti uracilovým léziam. V 

poslednej dobe boli uracilové lézie identifikované ako hlavné zdroje sekvenačných artefaktov 

v FFPE DNA. Medzi sekvenačnými artefaktmi zistenými v FFPE DNA sú premeny C:G>T:A 

variantov najčastejším typom SNV. Také artefakčné C:G>T:A varianty môžu byť výrazne 

znížené po opracovaní FFPE DNA s UDG pred PCR amplifikáciou, čo naznačuje, že 

uracilové lézie sú hlavným zdrojom artefakčných C:G>T:A variantov v FFPE DNA [3 – 5].  

 Fragmentácia je bežnou formou poškodenia DNA, ktorá bola získaná z FFPE tkanív. 

Ukázalo sa, že úspešnosť amplifikácie DNA z FFPE tkanív, v porovnaní s „čerstvou“ DNA, 

sa výrazne zníži. Poškodenie DNA fragmentáciu priamo ovplyvňuje množstvo dostupných 

templátov pre následnú PCR amplifikáciu a jej ďalšie použitie. Preto je veľmi dôležité vybrať 

si najspoľahlivejšiu a zaručenú metódu pre extrakciu DNA z FFPE tkanív na prípravu 

vzoriek, a to najmä pri použití malého množstva vzorky [6 – 7].  

 Sekvenovanie druhej generácie je sľubnou metódou pre rutinnú diagnostiku, no zatiaľ 

to nebolo dostatočne vyhodnotené z hľadiska uskutočniteľnosti, spoľahlivosti, ceny a kapacity 

s rutinnými diagnostickými FFPE materiálmi.  

Cieľom práce je zistiť či je možné použiť FFPE materiál na detekciu mutácií pomocou 

sekvenovania v potratenom plode, ktorý bol fixovaný vo formalíne a zaliaty do parafínu po 

dobu 23 mesiacov.  

 

Materiál a metódy 

Izolácia DNA: Na analýzu bola použitá krv obidvoch rodičov a na získanie DNA 

z plodu bol k dispozícii FFPE materiál. Genomická DNA rodičov bola izolovaná zo 400 μl 

krvi komerčným kitom QIAamp DNA Mini and Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany) 

podľa originálneho protokolu na izoláciu DNA z krvi a telových tekutín – „Spin“ protokol. 

Qubit 2.0 Fluorometer, Qubit dsDNA HS Assay Kit (TermoFisher Scientific, Waltham, MA 

USA) bol použitý na určenie DNA koncentrácie.  

Vek tkaniva plodu v čase izolácie DNA bol 23 mesiacov. Vstupný materiál na 

purifikáciu DNA plodu mal hrúbku do 10 μm. Na purifikáciu DNA z FFPE tkaniva bol 
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použitý komerčný kit GeneRead DNA FFPE Kit (Qiagen, Hilden, Germany) podľa 

originálneho protokolu. DNA kvantifikácia bola uskutočnená použitím Qubit 2.0 Fluorometer, 

Qubit dsDNA BR Assay Kit (TermoFisher Scientific, Waltham, MA USA).  

NGS a návrh primerov: TruSight One Sequencing Panel Library Prep Kit (Illumina, 

San Diego, CA USA) bol použitý na prípravu  DNA knižnice. Pomocou NGS (MiSeq) analýzy 

bola detegovaná jednonukleotidová delécia v géne CC2D2A u oboch rodičov. Ukázalo sa, že 

obaja rodičia sú heterozygoti pre danú deléciu v rovnakom géne, ktorý je spojený s Meckel-

Gruber syndrómom. Táto mutácia bola potvrdená Sanger sekvenovaním. Pre analýzu DNA 

extrahovanú z plodu bolo použité Sanger sekvenovanie a primery boli navrhnuté špecificky 

pre túto deléciu v géne CC2D2A pomocou programu Primer3 s veľkosťou produktu do 100 

bp a dĺžka sekvencie primeru bola 20-21 bp.  

PCR: Cieľová sekvencia bola amplifikovaná pomocou štandardizovaného 

amplifikačného protokolu s použitím PCR Master Mix (2X) (TermoFisher Scientific, 

Waltham, MA USA) a špecificky navrhnutých primerov. Teplotný program PCR: 95°C 3 min, 

(95°C 30 sek, 56°C 30 sek, 72°C 30 sek) x30; 72°C 2 min. DNA kvantifikácia bola vykonaná 

po PCR amplifikácii použitím prístroja Qubit 2.0 Fluorometer, Qubit dsDNA HS Assay Kit 

(TermoFisher Scientific, Waltham, MA USA). Amplifikované produkty boli overené pomocou 

E-gel Electrophoresis System (TermoFisher Scientific, Waltham, MA USA) použitím E-Gel 

EX 2% Agarose (TermoFisher Scientific, Waltham, MA USA).  

Sanger sekvenovanie: Na prečistenie PCR produktu bol použitý ExoStar (TermoFisher 

Scientific, Waltham, MA USA). Purifikovaný PCR produkt bol priamo sekvenovaný pomocou 

BigDye Terminator v3.1 cycle sequencing kit (TermoFisher Scientific, Waltham, MA USA) na 

prístroji ABI 3500 Genetic Analyzer od firmy Applied Biosystems. V reakcii boli použité 

špecificky navrhnuté primery.  

 

Výsledky a diskusia 

Po izolácii DNA z krvi rodičov a z FFPE tkaniva plodu sme stanovili kvantitu DNA 

(Tab. 1.). Následne sme si pripravili DNA knižnicu podľa protokolu TruSight One Sequencing 

Panel a pozreli sme sa na konkrétne gény asociované s Meckel-Gruber Syndrómom 

(ochorenie bolo zaznamenané v lekárskej správe, ktorú sme získali spolu so vzorkami). Avšak 

kvantita a kvalita DNA izolovanej z plodu bola na sekvenovanie príliš nízka, a tak sa nám túto 

vzorku pomocou NGS nepodarilo osekvenovať (Obr. 1.).  
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Tab. 1. Koncentrácia DNA po izolácii – koncentrácia meraná pomocou Qubit 2.0 Fluorometer. 
 

 
Kit použitý na izoláciu DNA 

QIAamp DNA Mini and 
Blood Mini Kit 

GeneRead DNA FFPE 
Kit 

DNA izolovaná z krvi matky 68,8 ng/μl  

DNA izolovaná z krvi otca 32,3 ng/μl  

DNA izolovaná z FFPE tkaniva plodu 2,29 ng/μl 232 ng/μl 

 

 
Obr. 1. Intenzita čítania vzoriek  – 1. otec, 2. matka, 3. plod. Vzorku plodu nebolo možné prečítať. 

 

Pomocou programu „IGV” (Integrative Genomics Viewer) sme sa pozreli na výsledky 

zo sekvenovania, kde sa ukázalo, že obaja rodičia mali v géne CC2D2A deléciu v 

heterozygotnom stave v splicing akceptorovom mieste (Obr. 2.).  
 

a)          b)      

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 2. Delécia jedného nukleotidu u obidvoch rodičov (heterozygoti). a) – otec, b) – matka. Výstup 

z programu „IGV“ 
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Pomocou programu „Primer3” sme si navrhli primery k sekvencii, kde sa nachádzala 

delécia a vzorky sme osekvenovali pomocou Sanger sekvenovania (Obr. 3.). Avšak problém 

bol opäť vo vzorke z plodu, kde v dôsledku skladovania vzorky vo FFPE došlo 

pravdepodobne k deaminácii cytozínových báz na uracil, a tak primery nemohli nasadnúť na 

vytipované miesto. Primery nenasadli ani po prečistení vzorky purifikačným kitom DNA 

Clean & Concentrator™ (Zymo Research, CA USA). 

 DNA z FFPE tkaniva plodu sme museli opäť izolovať, avšak teraz už s použitím 

izolačného kitu (GeneRead DNA FFPE Kit), ktorý obsahoval UDG, ktorý odstránil 

deaminované cytozínové bázy. Koncentrácia izolovanej DNA z plodu bola výrazne vyššia 

(Tab. 1.) a navrhnuté primery v tomto prípade nasadli správne na požadovanú pozíciu, čím sa 

nám podarilo pomocou Sanger sekvenovania potvrdiť deléciu aj v plode (Obr. 4.).  
 

 
Obr. 3. Delécia jedného nukleotidu u matky (heterozygot). 

   Sanger sekvenovanie s reverse primerom 
 

 
Obr. 4. Delécia nukleotidu v plode (homozygot).  

Sanger sekvenovanie s reverse primerom. 
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Záver 

Podarilo sa nám úspešne izolovať DNA z FFPE tkaniva potrateného plodu, ktoré bolo 

skladované po dobu 23 mesiacov a za ten čas pravdepodobne došlo k fragmentácii DNA 

a deaminácii cytozínových báz na uracil, čo komplikuje následnú PCR amplifikáciu 

a sekvenovanie. Ukázalo sa, že izolácia DNA z FFPE tkaniva použitím kitu GeneRead DNA 

FFPE Kit je ideálna pre následné sekvenovanie DNA a detekciu mutácii, čo sa týka nielen 

kvantity, ale aj kvality vzorky. 

Zároveň sa nám pomocou NGS a Sanger sekvenovania podarilo odhaliť príčinu 

spomínaného potratu. Ukázalo sa, že obaja rodičia boli heterozygoti pre deléciu v géne 

CC2D2A a plod bol homozygot pre deléciu v tom istom CC2D2A géne, ktorý je asociovaný 

s Meckel-Gruber Syndrómom. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Yokota T., Shibata N., Ura T., et al. (2010) Transl. Res. 156(2), p. 98 

[2] Quach N., Goodman M.F., Shibata D. (2004) BMC Clin. Pathol. 4(1), p. 1 

[3] Kavli B., Otterlei M., Slupphaug G., et al. (2007) DNA Repair. 6(4), p. 505 

[4] Do H., Dobrovic A. (2012) Oncotarget. 3(5), p. 546 

[5] Sah S., Chen L., Houghton J., et al. (2013) Genome Med. 5(8), p. 77 

[6] Ludyga N., Grunwald B., Azimzadeh O., et al. (2012) Virchows Arch. 460(2), p. 131 

[7] Didelot A., Kotsopoulos S., Lupo A, et al. (2013) Clin. Chem. 59(5), p.815  

 

 

719

http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Yokota%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20627194
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Shibata%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20627194
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Ura%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20627194
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Cycleave+polymerase+chain+reaction+method+is+practically+applicable+for+V-Ki-ras2+Kirsten+rat+sarcoma+viral+oncogene+homolog+(KRAS)%2FV-raf+murine+sarcoma+viral+oncogene+homolog+B1+(BRAF)+genotyping+in+colorectal+cancer
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Quach%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15028125
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Goodman%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15028125
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Shibata%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15028125
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=In+vitro+mutation+artifacts+after+formalin+fixation+and+error+prone+translesion+synthesis+during+PCR.+BMC+Clin+Pathol+2004%3B4%3A1.
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Kavli%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17116429
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Otterlei%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17116429
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Slupphaug%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17116429
http://ezproxy.cvtisr.sk:2106/pubmed/?term=Kavli+B%2C+Otterlei+M%2C+Slupphaug+G%2C+Krokan+HE.+Uracil+in+DNA%E2%80%93general+mutagen%2C+but+normal+intermediate+in+acquired+immunity.+DNA+Repair+2007%3B6%3A505%E2%80%9316.


Štúdium DnaB-like proteínu v bunkách Acetobacter orleanensis 
 

Soňa Šváčová, Filip Buchel, Barbora Majorošová, Juraj Bugala, Zdeno Levarski, Viera 
Cimová 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, 

Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 84215, Bratislava 4, Slovenská republika; 
svacova.sona@gmail.com 

 
 

Abstract 
The study of DnaB-like protein in cells of Acetobacter orleanensis 
The aim of the presented work is to study the replicative DnaB-like protein which is encoded by the 

chromosome of acetic acid bacteria Acetobacer orleanensis. We amplified  dnaB-like gene from chromosome of 
bacterial strain Acetobacter orleanensis 3610 and cloned it into expression vector pET30a+. We transformed 
competent cells E. coli BL21 (DE3) with the construct carrying the dnaB gene. Then we overexpressed our target 
protein and we purified it by affinity chromatography. The result of overexpressed and purification of DnaB-like 
protein was analyzed by electrophoresis in 12% SDS-PAGE. 
 

Keywords: Acetobacter; Escherichia coli; DnaB protein 

 

Úvod a formulácia cieľa 

DnaB proteín je esenciálnym komponentom bakteriálneho replikačného aparátu. Zohráva 

úlohu v procese iniciácie a elongácie replikácie, kde vystupuje vo funkcii helikázy, ktorá rozvíja 

dvojvláknovú štruktúru DNA. U E. coli má približnú molekulovú hmotnosť 52 kDa. Pozostáva z 

menšej N-terminálnej a väčšej C-terminálnej domény, ktoré sú navzájom spojené flexibilným 

linkerom [1]. N-terminálna doména je zodpovedná za interakciu s DnaG primázou a C-

terminálna doména predstavuje ATP-väzbovú doménu, ktorá zahŕňa Walker motívy a arginínový 

prst. Na základe predpokladanej štruktúry ATP-väzbovej domény bol DnaB proteín zaradený do 

proteínovej podrodiny RecA [2]. Proteíny podrodiny RecA zahŕňajú vo svojej štruktúre ATP-

väzbovú doménu s charakteristickou αβα architektúrou [3]. V aktívnom stave DnaB proteín 

vytvára hexamér prstencovitej štruktúry s centrálnym kanálom.  

U E. coli je DnaB proteín hlavná replikatívna helikáza, ktorá vykazuje množstvo aktivít 

potrebných pre jej schopnosť rozvíjať dvojvláknovú štruktúru DNA. Prostredníctvom 

naviazaného ATP sa vytvára hexamérna štruktúra schopná tvoriť väzbu s DNA s následnou 

hydrolýzou ATP. Poradie týchto aktivít a ich vzájomné vzťahy sú dôležité pre správnu funkciu 

každej hexamérnej DNA helikázy. Naviazaním ATP je stimulovaná oligomerizácia DnaB 

proteínu za vytvorenia hexamérnej štruktúry v tvare prstenca [4]. DnaB proteín bol intenzívne 

študovaný na modelovom organizme E. coli. V predloženej práci sme sa zamerali na štúdium 

potenciálneho DnaB proteínu v bunkách octových baktérií.  
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Naším cieľom je identifikovať jednotlivé komponenty iniciačného replikačného 

komplexu v bunkách Acetobacter a porovnať s multiproteínovým komplexom vytvárajúcim 

sa v bunkách E. coli. Tieto štúdie smerujú k porovnaniu procesu replikácie medzi popísaným 

mechanizmom v Enterobacteriaceae a doteraz neštudovaným procesom v bunkách 

Acetobacteriaceae. Nadprodukcia, purifikácia a stanovenie základných enzýmových aktivít 

DnaB-like proteínu z octovej baktérie sú úvodnou štúdiou zameranou na charakterizáciu 

nukleoproteínového komplexu, ktorý sa vytvára v procese iniciácie replikácie chromozómu 

buniek octových baktérií.  

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene a plazmidy 

V práci sme použili bakteriálne kmene A. orleanensis CCM 3610, E. coli BL21 (DE3), 

klonovací vektor pGEMR-T Easy a expresný vektor pET30a+
. 

Príprava konštruktu pET30a-dnaB3610 

 Z chromozómu octovej baktérie Acetobacter orleanensis CCM 3610 sme 

amplifikovali sekvenciu potenciálneho dnaB génu a klonovali do vektora pGEMR-T Easy. 

Z vytvoreného konštruktu pGEM-dnaB3610 sme vyštiepili príslušný gén restrikčnými 

endonukleázami EcoRI a HindIII a reklonovali do expresného vektora pET30a+. 

Nadprodukcia DnaB-like proteínu  

 Bunky E. coli BL21 (DE3) sme transformovali pripraveným konštruktom pET30a-

dnaB3610 a použitím induktora IPTG sme indukovali nadexpresiu génu. 

Purifikácia DnaB-like proteínu 

 Bunky E. coli BL21 (DE3) s nad produkovaným DnaB-like proteínom sme 

homogenizovali ultrazvukom, odstránili zvyšky bunkových štruktúr, vyzrážali nukleové kyseliny 

a cytoplazmatický extrakt použili na chromatografickú purifikáciu požadovaného proteínu. 

SDS-PAGE elektroforéza 

 Výsledok nadprodukcie a purifikácie DnaB-like proteínu sme analyzovali 

elektroforézou v 12% SDS-PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej Sambrook 

a kol. (1989) [5]. 
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Výsledky a diskusia 

 Na základe známej nukleotidovej sekvencie genómu A. pasteurianus IFO 3281-01. 

sme navrhli PCR primery na amplifikáciu dnaB-like génu z chromozómu bakteriálneho 

kmeňa Acetobacter orleanensis CCM 3610. Primery sme navrhli na 5´ konci 

s rozpoznávajúcimi miestami pre restrikčné endonukleázy EcoRI a HindIII. PCR produkt sme 

klonovali do vektora pGEMR-T Easy a pripravený rekombinantný konštrukt sme využili na 

sekvenačnú analýzu príslušného génu. Získanú primárnu sekvenciu dnaB-like génu sme 

porovnali na nukleotidovej a aminokyselinovej úrovni s príbuznými sekvenciami v databáze 

BLAST. Potenciálny replikačný proteín je tvorený 519 aminokyselinovými zvyškami a má 

veľkosť 57,66 kDa. Bioinformatickou analýzou sme zistili, že študovaný proteín vykazujú iba 

37% sekvenčnú similaritu v porovnaní s DnaB proteínom z E. coli, pričom medzi 

potenciálnymi proteínmi v bunkách Acetobacter a Gluconoacetobacter je až 95% sekvenčná 

identita. Využitím programu PSIPRED sme predikovali sekundárnu štruktúru DnaB-like 

proteínu a porovnali so štruktúrou DnaB proteínu z E.coli (Obr. 2).  

 
a) A. orleanensis      .b) E. coli 

 
Obr. 2 Sekundárna štruktúra proteínov s vyznačenými α-helixmi a β-skladanými listami 

 

Z pripraveného konštruktu pGEM-dnaB3610 sme príslušný gén reklonovali do 

expresného vektora pET30a+. Novovytvorený konštrukt pET30-dnaB3610 a rovnaký 

konštrukt s naklonovaným dnaB génom z E. coli sme využili na produkciu rekombinantných 

proteínov v hostiteľskom kmeni E. coli BL21 (DE3). Na kultiváciu produkčného kmeňa sme 

použili LB médium, expresiu génov sme indukovali pri optickej hustote buniek OD600= 0,5 - 

0,6 induktorom IPTG vo výslednej koncentrácii 0,5- mmol.l-1, pričom expresná fáza 

prebiehala za kultivácie buniek pri 28°C po dobu 2 hodín. Výsledkom nadprodukcie boli 

proteíny fúzované na N-terminálnom konci s hexahistidinovou sekvenciou (His-Tag). Tieto 

proteíny sme purifikovali metódou metalo-chelátovej afinitnej chromatografie na prístroji 
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Äkta avant 25, kde sme použili kolónu HisTrap FF.  

Výsledok nadprodukcie a purifikácie proteínov sme analyzovali elektroforézou v 12% 

SDS-PAGE (Obr. 3).  

 
a) A. orleanensis            b) E. coli 

  
Obr. 3 SDS-PAGE profil proteínov v bunkách E. coli BL21 (DE3) po indukcii expresie génov s IPTG vo 

výslednej koncentrácií 0,5 mmol.l-1: 1. dráha – bez indukcie, 2.-5. dráha – po 0,5.-2 hod. indukcie  
SDS-PAGE profil purifikácie proteínov: 6. dráha – frakcia po nanesení, 7. dráha – frakcia po premytí, 8.-10. 

dráha – frakcie po elúcii 100, 250 a 500 mmol.l-1 imidazolom 
 

 Stanovili sme ATP-ázovú aktivitu potenciálneho DnaB proteínu z octovej baktérie 

a porovnali s enzýmovou aktivitou DnaB proteínu z E. coli. 

 
a) A. orleanensis                                                   b) E. coli 

 

Obr. 4. Stanovenie optimálnej koncentrácie ATP 
 

Záver. 

V predloženej práci sme bioinformatickými metódami analyzovali základné 

charakteristiky DnaB-like proteínu z  Acetobacter orleanensis. Pripravili sme expresný systém 

pre úspešnú produkciu potenciálneho replikačného proteínu a optimalizovali podmienky jeho 

purifikácie. Stanovili sme optimálnu koncentráciu ATP pre DnaB-like proteín z octovej 
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baktérie a porovnali s DnaB proteínom z E. coli.  
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Abstract 
 Analysis of tumour-specific DNA methylation of genes involved in epithelial-to-mesenchymal transition 
 in breast cancer 

Breast cancer is the most common cancer among females worldwide, with a high level of mortality 
caused by the metastatic potential of primary tumour cells. Genetic factors in company with epigenetic 
mechanisms play an essential role in tumor progression and metastasis, including haematogeneous dissemination 
of tumour cells. Eptihelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a reversible process by which epithelial cells lose 
their cell polarity and cell-cell adhesion, and gain migratory and invasive properties. The aim of our work was 
identification of tumour-specific DNA methylation biomarkers in peripheral blood of patients, diagnosed with 
invasive ductal breast carcinoma. The levels of DNA methylation of 22 EMT-associated genes were evaluated by 
quantitative real-time PCR. Despite of utilization of very sensitive, real-time based quantification method, we 
were not able to identify tumour-specific DNA methylation profiles of analysed genes in peripheral blood of 
patients.  
 

Keywords: circulating tumuor cells; breast cancer; DNA methylation; EMT; epigenetics  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie diagnostikované typy nádorových ochorení 

u žien. Na základe vysokej schopnosti karcinómu invadovať do iných tkanív a metastázovať 

v nich, je u žien druhou najčastejšou príčinou smrti na zhubné ochorenia [1]. S rozvojom 

vzdialených metastáz úzko súvisí prítomnosť buniek s nádorovým pôvodom v krvnom obehu, 

označovaných ako cirkulujúce nádorové bunky (CTC). Ich identifikácia v cievnom riečisku je 

asociovaná s negatívnou prognózou ochorenia [2]. Keďže na rozdiel od klinicky manifestných 

metastáz sa objavujú omnoho skôr, môžu slúžiť ako dobrý ukazovateľ metastatickej choroby 

[3].  

Epiteliálno-mezenchymálny prechod (EMT) je proces, počas ktorého epiteliálne bunky 

primárneho nádoru strácajú medzibunkové kontakty a bunkovú polaritu, menia štruktúru 

cytoskeletu a nadobúdajú prechodný mezenchymálny fenotyp so zvýšenou pohyblivosťou [4]. 
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https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwizopDL1cPLAhWpApoKHVuBA7gQFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Fmapa.zoznam.sk%2Fustav-experimentalnej-onkologie-sav-kniznica-vlarska-7-bratislava-ID12792-T211&usg=AFQjCNFkRB17U2LDlsR80xmadW5MmsAMCg&sig2=DR2ryL4SdNJPlRJFKa0Axg&bvm=bv.116636494,d.bGs


Práve takto zmenené nádorové bunky môžu získať v krvnom obehu vlastnosti nádorových 

kmeňových buniek s oveľa vyšším metastatickým potenciálom [5]. Z molekulárneho hľadiska 

je zmena epiteliálneho na mezenchymálny fenotyp sprevádzaná „prepnutím“ expresie 

epitelálnych proteínov (napr. EpCAM, E-cadherin, cytokeratin) na mezenchymálne (napr. N-

cadherin, vimentin) [4]. Aby boli takto zmenené mezenchymálne bunky schopné osídliť 

vzdialené cieľové tkanivo, udržať a rozmnožovať sa v ňom je potrebné, aby proces EMT 

prebehol obrátene. Počas invadovania plní dôležitú úlohu recipročný, mezenchymálno-

epiteliálny prechod (MET). Keďže epigenetické mechanizmy umožňujú dynamickú reguláciu 

aktivity génov bez zmeny v samotnej primárnej sekvencii DNA predpokadá sa, že zohrávajú 

významú úlohu v reverzibilnom procese EMT [6]. Metylácia DNA, ktorá má významné 

postavenie v procese karcinogenézy a metastázovania, je spomedzi epigenetických 

mechanizmov najlepšie preštudovaná. Kým hypometylácia DNA špecifických promótorov 

môže vyvolať expresiu onkogénov, hypermetylácia DNA v promótoroch tumor-supresorových 

génov môže ich expresii naopak zabrániť [6]. 

V predkladanej práci sme sa zamerali na analýzu nádorovo-špecifickej metylácie DNA 

génov, podieľajúcich sa na EMT fenotype, v periférnej krvi CTC-pozitívnych pacientok 

s invazívnym karcinómom prsníka. Identifikácia takýchto „krvných“ biomarkerov by 

umožnila včasnú detekciu ochorenia a presnejšie vyhodnotenie  metastatického potenciálu 

nádoru. Jej zavedenie do klinickej praxe by prispelo k individualizovanej liečbe pacientov.  

 

Materiál a metódy 

Súbor pacientov a kontrol 

Vzorky pre túto pilotnú štúdiu boli získané v rámci projektu VEGA 1/0724/11. 

Analyzovaný súbor tvorilo 6 pacientok vo veku od 51 do 72 rokov s diagnostikovaným 

invazívnym duktálnym karcinómom prsníka v pokročilom štádiu ochorenia (TNM 3 a 4, 

histologický grading 2 a 3), s pozitivitou na prítomnosť CTC v periférnej krvi. Vylučovacím 

kritériom bola prítomnosť malignity inej než nemelanómová rakovina kože počas uplynulých 

5 rokov. U všetkých zaradených pacientok bola potvrdená pozitivita estrogénových 

a progesterónových receptorov a negativita expresie HER2 receptora. Vzorky periférnej krvi 

boli získané od zdravých žien vo veku od 45 do 72 rokov (n=6). Tkanivo zo zdravej prsnej 

žľazy bolo odobrané počas redukčnej mamaplastiky od zdravých žien vo veku do 50 rokov 

(n=6). Štúdia bola schválená etickou komisiou Národného onkologického ústavu. Všetky 

pacientky aj dobrovoľníčky podpísali informovaný súhlas.  
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Detekcia CTC v periférnej krvi pacientok 

Postup detekcie CTC z periférnej krvi bol podrobne popísaný Čiernou a kol. [7]. 

CD45+ deplécia, použitím RosetteSep™ Human CD45 Depletion Cocktail (StemCell 

Technologies, Vancouver, Canada), bola realizovaná na pracovisku Národného 

onkologického ústavu hneď po odobratí vzoriek krvi. RNA extrakcia použitím TRIzolVR LS 

Reagent (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA) a analýza expresie EMT indukujúcich 

faktorov (gény TWIST1, SNAIL1, SLUG a ZEB1) a epiteliálnych génových transkriptov 

(CK19), bola realizovaná kvantitatívnou RT-PCR v Laboratóriu molekulárnej genetiky 

Lekárskej fakulty UK. Expresia epiteliálnych alebo mezenchymálnych markerov prevyšujúca 

hodnoty expresie u zdravých kontrol, bola považovaná za CTC-pozitivitu. 

Izolácia DNA  

DNA z periférnej krvi  bola izolovaná kitom FlexiGene® pre izoláciu DNA z 1 – 3 ml 

krvi podľa návodu výrobcu kitu (Qiagen, Hilden, Germany). Na izoláciu DNA z parafínom 

fixovaných bločkov nádorových a zdravých prsných tkanív bol použitý kit The MagneSil® 

Genomic, Fixed Tissue System (Promega, Madison, WI). Pri izolácii sme postupovali podľa 

protokolu výrobcu kitu. 

Analýza metylácie DNA  

 Metyláciu DNA 22 génov, podieľajúcich sa na procese EMT, sme detekovali použitím 

Human Epithelial to Mesenchymal Transition EpiTect® Methyl II Signature PCR Array 

(Qiagen, Hilden, Germany). Metóda je založená na princípe detekcie relatívneho množstva 

metylovaných a nemetylovaných DNA frakcií, ktoré vznikli po rozštiepení špecifickými 

enzýmami. Kombináciou metylačne senzitívneho a metylačne dependentného enzýmu 

prebehli reštrikčné štiepenia získanej DNA z periférnej krvi a tkaniva v 4 individuálnych 

reakciách, ako je uvedené v schéme obrázku 1. Reštrikčné štiepenie bolo realizované použitím 

kitu EpiTect Methyl II DNA Restriction Kit (Qiagen, Hilden, Germany). DNA z jednotlivých 

štiepení sme následne kvantifikovali metódou real-time PCR (RT-PCR) s použitím primerov 

špecifických pre promótorové oblasti cieľových génov. Podmienky amplifikácie sú uvedené 

v tabuľke 1. Pre výpočet percenta metylácie bola použitá ΔCT metóda. Hodnoty metylácie 

DNA boli vyhodnotené ako percentá metylovanej resp. nemetylovanej DNA. 
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Obr. 1. Schéma reštrikčného štiepenia DNA 

 
Tab. 1. Amplifikačné podmienky 

Teplota Čas Počet cyklov 
95°C 10 minút 1 cyklus 
99°C 30 sekúnd 3 cykly 
72°C 1 minúta  
97°C 15 sekúnd 40 cyklov 
72°C 1 minúta  

 

Výsledky a diskusia 

 Analýza metylácie DNA bola uskutočnená pre 22 génov asociovaných s EMT. 

Analyzované gény boli nasledovné: CDH1, CTNNAL1, DSC2, DSP, EpCAM, GAB1, KRT19, 

KRT7, MAP3K5, MST1R, NID2, OCLN, PLEK2, PLSCR1, PPPDE2, PTP4A1, RGS2, 

SEH1L, SMAD4, TGIF1, TSPAN13, YES1. Ide o gény, ktoré sa podieľajú na diferenciácii, 

vývoji a proliferácii buniek, zabezpečujú bunkovú adhéziu, intregritu štruktúr, komunikáciu 

s extracelulárnou matrix a sprostredkujú signálnu transdukciu. Vychádzali sme z predpokladu, 

že prítomnosť EMT zmien v nádorových bunkách umožnila ich preniknutie do cievneho 

riečiska [8]. Aberantná metylácia DNA charakteristická pre tumorigenézu, by preto mohla byť 

markerom nádorovo-špecifických zmien v týchto génoch. Identifikácia nových nádorovo-

špecifických markerov v periférnej krvi je stále metodologicky náročná. Dôvodom je relatívne 

nízky počet nádorových buniek vo veľkom objeme krvných buniek. Analýza bola preto 

uskutočnená použitím vysoko senzitívnej kvantitatívnej RT-PCR metódy (10-5 do 10-6 log).  

 Namerané priemerné hladiny metylácie DNA vo vzorkách nádorov pre jednotlivé gény 

sa pohybovali v rozpätí od 0,01% po 90,08% (Obr. 2D). Vysoké percento metylácie sme 

zistili pri génoch MST1R (90,08%), KRT19 (84,47%), MAP3K5 (73,42%), RGS2 (73,39%), 

NID2 (73,13%) a PPPDE2 (69,85%). Expresia týchto génov je spájaná s epiteliálnym 

fenotypom buniek, bunkovou adhéziou a integritou štruktúr, ich aktivita sa v procese EMT 

znižuje.  
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 Pri porovnávaní výsledkov metylácie DNA z nádorových a zdravých tkanív sme 

zistili, že vysoko metylované gény MST1R (90,08%) a KRT19 (84,47%) z tumoru vykazovali 

v zdravom tkanive oveľa nižšiu hladinu metylácie, MST1R 50,00% a KRT19 1,63%. Vyššie 

hodnoty metylácie DNA v zdravom tkanive v porovnaní s nádorovým tkanivom  sme 

zaznamenali v génoch zodpovedných za proliferáciu a diferenciáciu buniek, a to v DSC2 

o 3,7%, GAB1 o 25,23%, OCLN o 1,95%, PTP4A1 o 20,27%, TGIF1 o 0,07 % a TSPAN13 

o 0,77% (Obr 2C). Výsledky metylácie DNA však boli úspešne vyhodnotené len u jednej zo 

šesť analyzovaných vzoriek zdravého prsného tkaniva. Keďže pri mamaplastike je primárne 

odoberané tukové tkanivo, získaná DNA z tkaniva prsnej žľazy nesplnila požadované 

kvalitatívne kritériá na vyhodnotenie metylácie DNA analyzovanej kitom EpiTect® Methyl II 

Signature PCR Array.  

 

 
Obr. 2. Priemerné hodnoty metylácie DNA analyzovaných génov v jednotlivých materiáloch 

  

Hladiny metylácie DNA génov analyzovaných z buniek periférnej krvi pacientok 

a nádorového tkaniva odrážali bunkovú a tkanivovú špecificitu hodnoteného materiálu (Obr.2 

A, B). Vo vzorkách periférnej krvi boli detekované nízke priemerné hodnoty metylácie 

väčšiny analyzovaných génov s výnimkou génu MST1R (99,85%), rovnako u pacientok ako 

u kontrol. V CDH1 géne, ktorý prispieva k adhézii buniek sa vyskytla prekvapivo vyššia 

hodntota metylácie DNA u kontrol (13,22%). Namerané hodnoty metylácie DNA v periférnej 

krvi pacientov a zdravých kontrol  sú zobrazené v obr. 2. V periférnej krvi pacientok sa nám 

nepodarilo, napriek použitiu vysoko senzitívnej kvatitatívnej RT-PCR identifikovať 

nádorovo-špecifickú metyláciu DNA analyzovaných génov. Podľa našich vedomostí 

hodnotenie metylácie DNA nami vybraných génov v periférnej krvi s výnimkou CDH1 nebolo 
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doteraz publikované [9]. Na základe získaných výsledkov tejto pilotnej štúdie, by sme chceli 

analýzu uskutočniť na vzorkách CD45 depletovanej periférnej krvi. CD45 deplécia zvýši 

koncentráciu cirkulujúcich nádorových buniek v analyzovanom objeme. Ďalšia optimalizácia 

by mala byť zameraná na získanie dostatočne kvalitnej DNA zo zdravého prsného tkaniva. 

Jednou z možností je izolácia DNA priamo zo zmrazeného tkaniva bez fixácie.  

 

Záver 

Hoci pre klinickú prax má DNA metylácia v periférnej krvi ako biomarker obrovský 

potenciál a počet štúdií so sľubnými výsledkami každoročne narastá, jej klinické využitie 

ostáva stále veľmi nízke. Je to najmä v dôsledku nedostatočných vedomostí o úlohe a 

regulácii epigenetických faktorov v multifaktorových ochoreniach. Detekcia metylačných 

profilov spájajúcich sa s karcinogenézou a zavedenie nových nádorovo-špecifických 

epigenetických biomarkerov do klinickej praxe by mala významný dopad na včasnú 

identifikáciu ochorenia, monitorovanie jeho priebehu po chirurgickom odstránení nádoru a 

včasnú diagnostiku rizika metastázovania.  
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Abstract 

A complete sequence of mitochondrial genomes from all Saccharomyces. 
Recently Saccharomyces have become a model system to test generalized ecological and evolutionary 

hypotheses to understand the processes of speciation. Therefore, a large number genomic data of nuclear but not 
mitochondrial DNA (mtDNA) is available. We used extensive manual editing to overcome the problems 
associated with the assembly of short reads generated by the Illumina MiSeq and completed mitochondrial 
genomes for all Saccharomyces species. The size of the genomes decreases with the phylogenetic distance from 
S. cerevisiae mainly due to the extent of intergenic regions and variable intron content. Most profound feature is 
species specific alterations in gene order, except S. cerevisiae and S. cariocanus. The translocations 
(transversions) involve only three gene clusters trnfM-rnpB-trnP; trnW-rns and trnS1-rps3. Our data emphasize 
the fact that important evolution events such as is divergence of species are in Saccharomyces is accompanied by 
the alternation of gene order in mitochondrial genome. 

 

Keywords: Saccharomyces; mtDNA; sequencing; gene rearrangement 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvasinky rodu Saccharomyces sú vynikajúcim modelom na štúdium vývoja 

mitochondriálnych genómov. V súčasnosti sa  tento rod skladá zo S. cerevisiae, S. cariocanus, 

S. paradoxus, S. mikatae, S. kudriavzevii, S. arboricolus, S. bayanus var. bayanus, S. bayanus 

var. uvarum a S. pastorianus [1]. Do rodu Saccharomyces bude pravdepodobne zaradený aj 

nedávno popísaný S. eubayanus, ktorého existencia bola už dávno predpokladaná [2;3]. 

Analýza celých genómov ukázala, že posledné tri sú alloploidy S. eubayanus a S. cerevisiae, 

resp. S. uvarum [4;3] a uplatňujú sa ako „spodné kvasinky“ vo výrobe ležiackeho piva, najmä 

pre svoju schopnosť rásť a fermentovať pri nízkych teplotách. Napriek hybridnej povahe sú 

z historických dôvodov taxonomicky všeobecne uznávané ako samostatné druhy. Tiež S. 

cariocanus, akceptovaný taxonómami ako samostatný druh, je v genomických štúdiách 

považovaný skôr za variantu S. paradoxus, pretože je jeho reprodukčná izolácia od S. 

paradoxus spôsobená štyrmi chromozomálnymi translokáciami, ale nie divergenciou 

sekvencií [5;3]. Pre všetky druhy Saccharomyces sú známe skoro kompletné sekvencie 

jadrových genómov, avšak nie mitochondriálnych DNA (mtDNA) [3-7]. Problém súvisí 
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s najpopulárnejším systémom sekvenovania novej generácie Illumina MiSeq, ktorý produkuje 

iba krátke úseky sekvencií DNA (100 nt) [8-11]. Vzhľadom na redundantné AT bohaté 

medzigénové úseky a repetície, ako sú počiatky replikácie (ori cca 270 nt) či GC klastre, sa 

tento systém dá rutinne využiť na sekvenovanie mtDNA rôznych kvasiniek [11], ale nie 

Saccharomyces [4;10]. Vo všeobecnosti je „assemblácia“ repetitívnych sekvencií považovaná 

za jednu z najväčších výziev genomiky vzhľadom na prevahu technológie Illumina na trhu 

[12;13]. Skompletizovať mtDNA sa podarilo v rámci projektu 100 genómov S. cerevisiae až 

nedávno, ale bolo treba použiť rozsiahle manuálne editovanie [14]. 

Cieľom tejto práce bolo vyriešiť problémy so skladaním 100-250 nt (krátkych) čítaní z 

Illumina MiSeq a získať sekvencie kompletných mtDNA všetkých druhov Saccharomyces.  

 

Materiál a metódy 

Sekvenované boli kmene: S. cerevisiae NRRL Y-12632T a CCY 21-4-96; S. 

cariocanus CBS 7994 T; S. arboricolus NRRL Y-63701; S. kudriavzevii CBS 8840T; S. 

mikatae CBS 8839T; S. paradoxus CBS 7400 a CBS 2908; S. bayanus var. bayanus CBS 380T 

a S. pastorianus NRRL Y- 27171T, používané ako taxonomické štandardy (typové kmeneT) 

alebo používané na prípravu xenomitochondriálnych cybridov či medzidruhových hybridov 

[6]. 

MtDNA (10-100 ng) bola izolovaná zaužívanými postupmi podľa Defontaine a kol. 

1991, [15] alebo pomocou bisbenzimid-CsCl gradientovou centrifugáciou [16]. DNA bola 

sekvenovaná v stredisku BITCET (katedra Molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave) pomocou technológie Illumina MiSeq. Sekvenovanie 

poskytovalo niekoľko stoviek megabajtov dát s viac ako miliónom čítaní (read), dlhých 95-

250 nt. Čítania boli upravené, krátke čítania (často s chybnými sekvenciami) boli odstránené a 

zostavené do jednotlivých „kontigov“ pomocou CLC Genomics Workbench 7.5. Z tisícok 

„kontigov“ s priemernou veľkosťou približne 1500 nt boli vybrané (porovnaním v programe 

BLASTN s mtDNA príbuzných kvasiniek) tie, ktoré obsahovali mtDNA sekvencie. V 

priemere bolo získaných 1-10 „kontigov“ pokrývajúcich 85-99,9% celej sekvencie, v 

závislosti od spôsobu izolácie DNA. MtDNA „kontigy“ boli skompletizované do jednej 

molekuly pomocou Vektor NTI Advance 10 a pospájané manuálnou extrakciou 

prekrývajúcich sa sekvencií z jednotlivých čítaní. 

Anotácia génov bola realizovaná v prvom prístupe pomocou MFannot [11;17]. Presné 

pozície exónov a intrónov boli editované na základe porovnania s anotovanými sekvenciami S. 

cerevisiae a S. paradoxus [18-20]. V niektorých prípadoch (väčšinou voľne stojace ORF) sme 
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museli označiť GTG i menej účinné alternatívy (ATT, ATA) za iniciačný kodón [21]. 

Nomenklatúra intrónov a endonukleáz bola podľa Lambowitz a Belfort (1993) [22]. 

Medzigénové otvorené čítacie rámce (ORF) boli číslované podľa Foury a kol. (1998) [18]. 

Veľkosti ribozomálnych RNA (rRNA) boli odvodené z modelov akceptovaných pre S. 

cerevisiae [23;24]. 5' a 3' konce rnpB RNA boli odvodené z konsenzu sekundárnej štruktúry 

popísaného v Seif a kol. (2003) [25]. Nomenklatúra génov bola podľa pravidiel opísaných v 

GOBASE [26]. 

 

Výsledky a diskusia 

Manuálne editovanie vo väčšine prípadov umožnilo skompletizovať mtDNA väčšiny 

sekvenovaných genómov. V niektorých prípadoch sme však museli medzery, s ktorými si 

neporadil skladací program CLC Genomics Workbench, „zaplátať“ pomocou BigDye® 

Terminator v 3.1. sekvenovania so špecifickými primermi. Problém skladania nevyriešila ani 

zmena parametrov či použitie iných skladacích programov (Geneious, SPAdes 3.5.0). Všetky 

skladacie programy generovali rovnaký počet „kontigov“ so skoro identickou dĺžkou, čo 

poukazuje, že problém súvisí skôr s redundaciou v sekvenciách ako s algoritmom skladania. 

MtDNA S. cerevisiae NRRL Y-12632T (obr. 1A) s dĺžkou skoro 90kb patrí rozsahom 

medzi najväčšie a má identické poradie génov ako je známe u ostatných 105 kmeňov. 

Zvláštnosťou je, že sa v žiadnej mtDNA nevyskytuje cox1I3β intrón [27;14]. 

MtDNA S. paradoxus CBS 2908 a CBS 7400 (obr. 1B) majú veľkosť 66kb a 71kb, 

pričom rozdiel vo veľkosti súvisí s výskytom či absenciou intrónov [27]. Poradie génov je 

identické ako u ostatných kmeňov S. paradoxus. Od S. cerevisiae sa odlišuje translokáciou 

klastrov trnF-T1-V-cox3, trnfM-rnpB-trnP, rns – trnW až za rps3 gén, pričom klaster rns – 

trnW je po transpozícii invertovaný (obr. 2). Počet a poradie intrónov cox1 aj cob sa líši 

medzi jednotlivými druhmi [27]. V cox1 génoch sa nachádza cox1I3β intrón. 

MtDNA S. cariocanus CBS 7994T je veľká 77kb (obr. 1C). Poradie génov v mtDNA 

je úplne zhodné so S. cerevisiae, avšak odlišuje sa vo výskyte intrónov v cox1 a cob génoch 

a tiež obsahuje cox1I3β intrón [27]. 
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Obr. 1. Genetická organizácia mtDNA  
A: S. cerevisiae NRRL Y- 12632T; B: S. paradoxus CBS 7400T; C: S. cariocanus CBS 7994T; D: S. mikatae CBS 

8839T; E: S. arboricolus NRRL Y-63701T; F: S. kudriavzevii CBS 8840T; G: S. bayanus CBS 380T 
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MtDNA S. mikatae (obr. 1D) má viac ako 85kb, pričom poradie génov sa od S. 

cerevisiae odlišuje presunom a inverziou trnfM-rnpB-trnP klastra za rns – trnW klaster 

(obr. 2) [27]. V cox1 géne sa nachádza cox1I3β intrón. 

MtDNA S. arboricolus (obr. 1E) má cca 69kb, pričom poradie génov sa od S. 

cerevisiae odlišuje presunom cob génu medzi cox3 a trnfM-rnpB-trnP klaster a presunom rns 

za rps3 gén (obr. 2). Cob gén neobsahuje žiadne intróny [27]. V cox1 géne sa nenachádza 

cox1I3β intrón. 

MtDNA S. kudriavzevii (obr. 1F) má okolo 80kb, pričom poradie génov sa od S. 

cerevisiae odlišuje presunom a inverziou rns – trnW klastra za rps3 génom (obr. 2) [27]. 

V cox1 géne sa nachádza cox1I3β intrón. 
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MtDNA S. bayanus (obr. 1G) má identické poradie génov ako S. eubayanus, S. 

uvarum a S. pastorianus a odlišuje sa iba počtom intrónov v cob a cox1. Poradie génov sa od 

S. cerevisiae odlišuje presunom trnE-cob klastra medzi cox3 a trnfM-rnpB-trnP klaster, 

pričom bol rns – trnW klaster presunutý za rps3-trnS klaster, ktorý je invertovaný (obr. 2) 

[27]. V cox1 géne sa nachádza cox1I3β intrón. Vzhľadom na hybridnú povahu týchto 

kvasiniek, mtDNA pochádza zrejme z jediného zdroja. 

 

Obr. 2. Analýza preusporiadania mitochondriálneho genómu v rode Saccharomyces. 

Záver 

Zo 100-250 nt dlhých úsekov získaných z Illumina MiSeq sme poskladali kompletné 

mtDNA pre všetky druhy Saccharomyces. Napriek identickému obsahu génov, 

charakteristickou vlastnosťou sú druhovo špecifické zmeny v poradí génov (výnimka S. 

cerevisiae a S. cariocanus) (obr.2). Zmeny sa týkajú iba troch génových klastrov trnfM-rnpB-

trnP, trnW-rns a trnS1-rps3. Zdá sa, že významné evolučné udalosti, akou je aj vznik 

a divergencia biologických druhov a rozdielnosť druhov sú v rode Saccharomyces 

sprevádzané okrem iného aj preusporiadaním génov v mitochondriálnom genóme. 
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Abstract 
Is the gene order in mtDNA species-specific? (S. cariocanus or variant S. paradoxus). 
Recently we obtained complete mitochondrial DNA (mtDNA) sequences for all Saccharomyces species 

where the most profound feature is conserved species specific gene order (CSSGO). The exceptions are S. 
cerevisiae and S. cariocanus (considered as a S. paradoxus variant), with the same gene order, S. paradoxus 
YPS138 and S. cerevisiae YJM1399 strains. To test CSSGO hypothesis we constructed phylogenetic trees based 
on alignment of the several concatenated mitochondrial and nuclear protein coding sequences. Branching in both 
trees correlates well with basic taxonomic classification. S. cariocanus YPS138 form separate branch placed 
between S. cerevisiae and S. paradoxus clades and therefore they should be assigned as separate species. Due to 
the different position in mitochondrial and nuclear trees YJM1399 can be considered as a natural cybrid 
possessing S. cerevisiae nucleus and mtDNA from S. cariocanus. Both trees support the concept of the 
conserved species specific mtDNA gene order that may have a universal validity.  
 

Keywords: species specific gene order; S. cariocanus; mtDNA; gDNA; phylogenetic tree 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti rod Saccharomyces obsahuje druhy S. cerevisiae, S. cariocanus, S. 

paradoxus, S. mikatae, S. kudriavzevii, S. arboricolus, S. bayanus var. bayanus, S. bayanus 

var. uvarum a S. pastorianus [1]. Do Saccharomyces bude pravdepodobne zaradený aj 

nedávno popísaný S. eubayanus, ktorého existencia bola už dávno predpokladaná [2;3]. 

Celogenómová analýza ukázala, že S. bayanus var. bayanus, S. bayanus var. uvarum, S. 

pastorianus sú alloploidy S. eubayanus a S. cerevisiae, resp. S. uvarum [4;3]. Uplatňujú sa 

ako „spodné kvasinky“ vo výrobe ležiackeho piva, najmä pre svoju schopnosť rásť 

a fermentovať pri nízkych teplotách. Napriek hybridnej povahe sú z historických dôvodov 

taxonomicky všeobecne uznávané ako samostatné druhy. Tiež S. cariocanus, akceptovaný 

taxonómami ako samostatný druh, je v genomických štúdiách považovaný skôr za variant S. 

paradoxus, pretože jeho reprodukčná izolácia od S. paradoxus je spôsobená iba štyrmi 

chromozomálnymi translokáciami, ale nie divergenciu sekvencií [5;3]. To sa prejaví extrémne 
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nízkou viabilitu spór (∼ 5%) pri krížení so S. paradoxus [6;3]. Pre všetky druhy 

Saccharomyces sú známe skoro kompletné sekvencie jadrových genómov, avšak nie 

mitochondriálnych DNA (mtDNA) [3-4;7-9]. Len nedávno sa nám podarilo poskladať 

kompletné mtDNA pre všetky druhy Saccharomyces [10]. Ich typickou črtou je, druhovo 

špecifické poradie génov. Jedinou výnimkou sú mtDNA S. cerevisiae a S. cariocanus, ktoré 

sa dajú odlíšiť na základe sekvenčnej príbuznosti k S. paradoxus, resp. S. cerevisiae. Druhou 

vlastnosťou, na základe ktorej sa dajú diskriminovať ich mtDNA je výskyt cox1I3β intrónu. 

Ten sa zatiaľ našiel vo všetkých mtDNA S. paradoxus (19 kmeňov) [10;11], ako aj všetkých 

ostatných druhov Saccharomyces [10]. Výnimkou sú mtDNA zo S. cerevisiae (104 kmeňov) 

[10-13] a dva kmene S. arboricolus, kde sa tento intrón nevyskytuje [10]. Z tejto všeobecnej 

koncepcie sa vymyká kmeň S. cerevisiae YJM1399, považovaný po analýze jadrových 

genómov za S. cerevisiae [12]. Bol zaradený medzi mozaikové genómy s jedinou kópiou 

CUP1 génu. Vo fylogenetickom strome vytvorenom z konkatenovaných sekvencií kódujúcich 

mitochondriálne proteíny je ale jednoznačne umiestnený v klade S. paradoxus [13]. Poradie 

génov v mtDNA (CP006539) je identické s mtDNA S. cerevisiae [13] (obr. 1). Analogicky, 

s koncepciou druhovo-špecifického poradia génov, nekorešponduje kmeň YPS138, ktorý je 

zaradený na základe porovnania 630 jadrových génov medzi S. paradoxus ale poradie génov 

v mtDNA (KP712780) je identické so S. cerevisiae či S. cariocanus [10] (obr. 1). Naviac 

v oboch mtDNA sa nachádza v cox1 géne I3β intrón. Preto bolo zámerom práce vytvoriť 

fylogenetické stromy z viacerých jadrových i mitochondriálnych génov, porovnať 

umiestnenie sporných kmeňov a tak preveriť hypotézu druhovo špecifického poradia génov 

v mtDNA.  

 

Materiál a metódy 

V našom laboratóriu boli sekvenované kmene: S. cerevisiae NRRL Y-12632; S. 

cariocanus CBS 7994; S. arboricolus NRRL Y-63701; S. kudriavzevii CBS 8840; S. mikatae 

CBS 8839; S. paradoxus CBS 2908, CBS 7400 a CBS 432; S. bayanus var. bayanus CBS 380 

a S. pastorianus NRRL Y-27171 [10]. Jadrové a mitochondriálne gény ostatných kmeňov: S. 

arboricolus CBS 10644; S. eubayanus CBS 12357; S. pastorianus Weihenstephan 34-70; S. 

cerevisiae Kyokai K7, YJM789, DBVPG6765, S288c, UWOPS87-2421, YJM450, YJM554, 

YJM682, YJM689, YJM1078, YJM1133, YJM1199, YJM1242, YJM1248, YJM1252, 
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Obr. 1. Genetická organizácia mtDNA A: S. cariocanus CBS 7994; B: S. cerevisiae YJM1399; C: S. paradoxus 
YPS138; D: S. cerevisiae NRRL Y-12632; E: S. paradoxus CBS 7400. Žltou farbou je zvýraznený cox1I3β intrón. 

 
 

A B C 

D E 

YJM1342, YJM1399, YJM1402, YJM1439, YJM1444 a YPS128; S. paradoxus IFO1804, N-

44, Q59.1, Q62.5, Q95.3, S36.7, T21.4, W7, Y6.5, Y7, Y8.5, Y9.6, YPS138 a Z1.1 boli 

získané z databázy Genbank, zverejnené v [7;11;12;14]. 

Fylogenetické vzťahy boli analyzované programom ClustalW, ktorý je súčasťou 

programu CLC Genomics Workbench 7.5 [15]. Mitochondriálne fylogenetické stromy boli 

pripravené z konkatenovaných DNA sekvencií kódujúcich proteíny cox1, atp6, atp8, cob, 

atp9, cox2, cox3, použitím „neighbour-joining“ algoritmu. Okrem našich sekvencií boli 

použité aj sekvencie mtDNA, z databázy GenBank, rôznych Saccharomyces tak aby 

reprezentovali celú škálu divergencie. Analogicky bol vytvorený aj strom z konkatenovaných 

DNA jadrových génov, ktoré sa najčastejšie používajú v rôznych populačných štúdiách 

(CCA1, CYT1, MLS1, RPS5, DSN1, LAS1, MET4, NUP116, PDR10) [16-19]. Stabilita 

jednotlivých vetiev bola hodnotená pomocou metódy „bootstrap“ [20], s 1000 opakovaniami. 

Sekvencie génov boli získané z „kontigov“, a tak ako v prípade mtDNA boli občas 

doskladané aj manuálne z jednotlivých čítaní. Konkateméry pre ostatné kmene boli získané zo 

„scaffolds“ („kontigov“) uložených v Saccharomyces genómovej databáze SGD [21] alebo 

GenBank. 

 

Výsledky a diskusia 
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Obr. 2. Fylogenetické stromy Saccharomyces vytvorené pomocou neighbour – joining metódy A: Strom 
vytvorený z konkatenovaných DNA sekvencií kódujúcich mitochondriálne proteíny cox1, atp6, atp8, cob, 
atp9, cox2, cox3; B: Strom vytvorený z konkatenovaných DNA sekvencií pre proteíny kódované jadrom 
CCA1, CYT1, MLS1, RPS5, DSN1, LAS1, MET4, NUP116, PDR10. Dĺžka jednotlivých vetiev zodpovedá 
rozsahu divergencie (odlišnosti v sekvencii nukleotidov) vyjadrenej mierkou (0,060 – 6%; 0.110 – 11%). 

Čísla pri jednotlivých vetveniach sú frekvencie s akou sa vetvy vyskytnú v rovnakej pozícii po 1000 
„bootstrap“ replikách. Červené písmo vyznačuje kmene S. cerevisiae; svetlo-modré písmo vyznačuje kmene 

S. paradoxus. 

Fylogenetické vzťahy i cesty evolúcie sa dajú dobre pochopiť pomocou 

fylogenetických stromov. Aby sme preverili hypotézu druhovo špecifického poradia génov 

v mtDNA, vytvorili sme fylogenetické stromy z  jadrových i mitochondriálnych génov. 

Mitochondriálne fylogenetické stromy boli pripravené z konkatenovaných DNA sekvencií 

kódujúcich proteíny cox1, atp6, atp8, cob, atp9, cox2, cox3. Analogicky bol vytvorený aj 

strom z konkatenovaných DNA jadrových génov, ktoré sa najčastejšie používajú v rôznych 

populačných štúdiách (CCA1, CYT1, MLS1, RPS5, DSN1, LAS1, MET4, NUP116, PDR10) 

[16-19]. V oboch prípadoch bol použitý „neighbour-joining“ algoritmus. Stabilita 

jednotlivých vetiev bola hodnotená pomocou metódy „bootstrap“ [20], s 1000 opakovaniami. 

V oboch stromoch sa nachádzajú identické základné vetvenia, ktorých dôveryhodnosť 

podporujú vysoké „boostrap“ hodnoty (obr. 2). Vetvenia v oboch stromoch dobre korelujú so 
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základnou taxonomickou klasifikáciou i s analýzou kompletných genómov, keď jednotlivé 

biologické druhy vytvárajú separované klady a vetvy. Výnimkou je vetva na rozmedzí kladov 

S. cerevisiae a S. paradoxus, v ktorej sa nachádza S. cariocanus. Ten by mal byť považovaný 

za samostatný druh a nie za variantu S. paradoxus, pretože vytvára výrazne oddelenú vetvu 

v oboch stromoch. V strome odvodenom z mitochondriálnych sekvencii sa vo vetve S. 

cariocanus nachádzajú aj oba sporné kmene YPS138 (S. paradoxus) a YJM1399 (S. 

cerevisiae) s poradím génov v mtDNA identickým ako je známe pre S. cariocanus. 

Porovnanie mitochondriálnych stromov (obr. 2A) a jadrových (obr. 2B) poukazuje na 

rozdielne umiestnenie YJM1399. Ten sa v strome derivovanom z jadrových sekvencií 

nachádza v klade S. cerevisiae hoci v mitochondriálnom strome je umiestnený v klade  v S. 

cariocanus. Vzhľadom na odlišnú pozíciu v oboch fylogenetických stromoch sa dá YJM1399 

považovať za cybrid s mtDNA S. cariocanus a jadrom S. cerevisiae. To je podľa našich 

vedomostí prvým prípadom medzidruhového cybrida, ktorý sa prirodzene vyskytuje 

v prírode. Všetky dáta skôr podporujú koncepciu druhovo špecifického poradia génov, ktorá 

môže mať všeobecnú platnosť. 
 

Záver 

Zrejme bude treba klasifikovať a chápať S. cariocanus ako samostatný druh. Vo 

fylogenetických stromoch, odvodených tak z mitochondriálnej ako aj jadrovej DNA, sa 

nachádza spolu so sesterským kmeňom YPS138 v dobre separovanej vetve. Jadrové 

sekvencie sú viac príbuzné s DNA S. paradoxus, ale sekvencie mtDNA sú viac spriaznené so 

S. cerevisiae. YJM1399 sa dá považovať za cybrid s mtDNA S. cariocanus a jadrom S. 

cerevisiae, zrejme sa jedná o prvý prípad medzidruhového cybrida, prirodzene sa 

vyskytujúceho v prírode nájdeného in silico. Zaradenie mtDNA YPS138 a YJM1399 do S. 

cariocanus eliminuje problém v koncepcii druhovo špecifického poradia génov v mtDNA, 

ktorá môže mať všeobecnú platnosť. 
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Abstract 
Gene dosage is an important factor for heterologous protein production. High copy number vectors are 

often used to maximize yield of a target protein. However, they also pose a metabolic burden for a cell, 
especially when encoding a gene for a toxic protein, which can lead to impaired growth or segregational 
instability of the plasmid. A vector with adjustable copy number would reduce the metabolic load on the host 
cell before induction of replication and provide sufficient gene dosage after induction. This work describes a 
construction of a vector with precisely regulatable number of copies, based on R1 replicon. Copy number control 
was achieved by placing an essential replication gene under the control of arabinose inducible promoter PBAD. 
 

Key words: R1 plasmid; replication; PBAD promoter; plasmid copy number; expression vector 

 

Introduction 

R1 is a low copy plasmid belonging to IncFII incompatibility group. Its replication is 

initiated by cooperative binding of RepA proteins to the origin of replication oriR1 [1]. RepA 

gene is transcribed from promoters P2 and P1 and it is translationally coupled to tap peptide. 

Synthesis of RepA is regulated by antisense RNA CopA that is complementary to a leader 

region of repA mRNA – CopT, and by CopB protein, which represses transcription from P2 

promoter [2] (Fig. 1). 

 

 

 
 

Fig. 1. Regulation of R1 plasmid replication 
 

The knowledge about regulation of plasmid replication enables creation of various 

useful cloning and expression vectors. Copy number of a vector is an important factor for 

heterologous expression. High copy number can contribute to maximizing the level of 

expression [3]. However it also causes high level of basal expression, which poses a great 

metabolic load for a host cell, especially when the product of the heterologous gene encodes a 

toxic protein (antimicrobial peptide, protease, nuclease etc.) [4]. This can lead to reduced 

growth or segregational instability of the vector [5]. On the other hand, a low copy number 
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vector results in stable, but low level of expression. A vector, whose copy number could be 

regulated would be a great compromise between the two possibilities. It would ensure low 

basal expression before induction, reducing metabolic load on the host cell, and sufficient 

gene dosage after induction to maximize yield of the target protein [6]. 

The aim of our work is to create a bacterial vector with precisely regulatable copy 

number based on R1 plasmid. This can be achieved by controlled synthesis of replication 

protein RepA. Replacement of promoter P1 by PBAD promoter together with its regulation 

gene araC would enable regulation of repA transcription by L-arabinose.  

 

Materials and methods 

 
Tab. 1. Bacterial strains 

 
Name Genotype Source/Reference 
BL21ai F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) araBAD::T7RNAP-tetA Invitrogen 

 
Tab. 2. Plasmids 

 
Name Genotype Source/Reference 
pR1A oriR1, copB-repA, bla (ApR) Unpublished results 
pRepR1ara p15A ori, araBAD::copB-repA, cat(CmR) [7] 
pR1Aara oriR1, araBAD::copB-repA, bla (ApR) This work 

 
Tab. 3. Primers 

 
Name Sequence 5' - 3' 
AmpPvuIF CCTTCGGTCCTCCGATCGTTGTC 
AmparaCR AAGCATTGCTCTAGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTG 
AraCampF CGCGCACATTTCCTAGAGCAATGCTTGCATAATGTGCCTGT 
araBADcopBR CTCCTCAATACTCAAAAAACGGGTATGGAGAAACAGTAGAGAGTTG 
copBaraBADF CTCCATACCCGTTTTTTGAGTATTGAGGAGGCGAGATGTCG 
copBR GGCGTGGCCAGCCACAAAATTCC 

 

Construction of plasmid vectors 

Digestion of DNA with restriction endonucleases PvuI, BglII (BioLabs) and 

dephosphorylation with rSAP (BioLabs) were performed in 20, 50 or 100 μl reaction mixtures 

according to manufacturer’s instructions. DNA amplifications were performed in Biometra's 

T-Personal Thermal Cycler with Pfu II HS Fusion DNA polymerase (Agilent Technologies) 

in 25 µl reaction mixtures according to manufacturer’s protocol. Overlap extension PCR was 

performed in 50 µl reaction according to manufacturer’s protocol, but the template was a 
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mixture of three purified PCR fragments in equimolar amounts. The thermocycling program 

is listed in Tab. 4. 

 
Tab. 4. Thermocycling program 

 
Temperature Time  

95°C 120 s   
95°C 20 s 10x 

without 
primers 

30x 
with 

primers 
52°C 20 s 
72°C 20 s 
72°C 60 s   

 

Ligation reaction was performed with T4 DNA ligase (BioLabs) in a volume of 30 μl 

according to manufacturer’s protocol, except that it was incubated at 4°C overnight. Vector to 

insert molar ratio was 5:1. Purifications of PCR products, restriction fragments and ligation 

reactions were done with Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega). We 

followed manufacturer’s instructions, except that DNA was eluted with 1 mmol/dm3 Tris-HCl 

heated to 65°C and this step was repeated twice. 

Preparation of electrocompetent cells 

2 ml of LB medium supplemented with appropriate antibiotic were inoculated with E. 

coli cells and grown overnight at 37ºC. In the morning, 100 ml of LB medium were 

inoculated with 1 ml of the starter culture and grown at 37ºC to an optical density at 600 nm 

(OD600) of 0,4-0,5. Cultures were placed on ice for 10 minutes, then centrifuged in 

NÜVE NF800R Multi-Purpose centrifuge with Maximum Angle Rotor at 4200 rpm for 10 

min at 4ºC. Cells were washed 3x in ice cold ultra-pure H2O. Pellet was resuspended in 500 µl 

of ultra-pure H2O and 125 µl of 80% glycerol, divided into 50 µl aliquots and stored at -70ºC. 

Electroporation 

50 µl of electrocompetent cells were transformed with 100 ng of DNA in 2 mm 

electroporation cuvette with GenePulser Electroporator (BioLabs). Parameters were set to 

capacitance 25 μF, voltage 2,5 kV; resistance 200 Ω. 

Cell cultivation 

Cells were cultivated at 37°C in LB medium (1% (w/v) tryptone; 0,5% (w/v) yeast 

extract; 1% (w/v) NaCl; pH 7,2; 1,6% (w/v) agar for LB agar plates) supplenented with 

ampicillin (25 mg/dm3). Cell growth was monitored by measurment of optical density at 

wavelength 600 nm (OD600) with spectrophotometer SmartSpecTM Plus (BioRad). 

Determination of change in plasmid copy number 
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LB medium supplemented with ampicillin was inoculated with overnight culture at a 

ratio 1:100. After reaching exponential phase (OD600 = 0,5), cells were induced with various 

arabinose concentrations (0 – 0,00128%), one sample was supplemented with 0,05% glucose. 

Plasmid DNA was isolated after 4 hours from equal amount of cells (determined by OD600 

measurement) with QIAprep Spin Miniprep Kit (QIAGEN) according to manufacturer’s 

instructions. DNA was analysed by 1% agarose gel electrophoresis. Plasmids were linearised 

with restriction endonuclease BglII and separated by 1% gel electrophoresis. Changes in copy 

number were determined densitometrically with the software CP Atlas.  

 

Results and discussion 

Contruction of pR1Aara 

A fragment of pR1A upstream of P1 promoter was amplified with primers AmpPvuIF 

and AmparaCR, a fragment downstream of P1 with primers copBaraBADF and copBR. A 

fragment containing araC and PBAD promoter was amplified from the vector pRepR1ara with 

primers AraCampF and araBADcopBR. Primer pairs AmparaCR + AraCampF and 

araBADcopBR + copBaraBADF are complemetary to each other and were fused by overlap 

extension PCR. The product was cut with PvuI and BglII and ligated to pR1A fragment cut 

with the same restriction enzymes. Resulting vector was named pR1Aara. E. coli BL21ai cells 

were transformed with the reaction mixture and selected on LB agar plates with ampicillin. 

The canditate clones were verified by restriction digestion and sequence analysis. 

Determination of change in plasmid copy number 

  E. coli BL21ai cells bearing the contrusted vector pR1Aara were cultivated 4 hours in 

the presence of 0-0,00128% arabinose or 0,05% glucose. Plasmid DNA was isolated and 

analysed by agarose gel electrophoresis (Fig. 2.) 

 

  
 

Fig. 2. Agarose gel electrophoresis profile of isolated plasmids  
Lanes represent plasmid DNA isolated from cell cultures after addition of: 0,05% glucose; 0; 0,000025; 0,00005; 

0,0001; 0,0002; 0,0004; 0,0008; 0,0016; 0,0032; 0,0064 and 0,0128% arabinose 
 

Plasmids were linearised and loaded into the gel in nonsaturating amounts (Fig. 3.). 

Relative copy number of the vector in uninduced cells was set to 1. Copy number in the other 
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samples was calculated according to band intensities on the agarose gel and the amount of 

DNA loaded into the gel. The experiment was repeated three times. 

 

 
 

Fig. 3. Agarose gel electrophoresis profile of linearized plasmids 
 

Fig. 4. shows the increase in the copy number after induction with various arabinose 

concenctrations. 

 

 
 

 Fig. 4. Change in relative plasmid copy number   
The figure shows increase in relative plasmid copy number after addition of 0,05% glucose (Glc) or 0 – 

0,00128% arabinose; error bars indicate one standard deviation above and below average copy number values 
calculated from three independent experiments. 

 

The copy number of pR1Aara can be modulated more that 100-fold and starts to rise at 

arabinose concentration as low as 0,000025%. The plasmid is able to replicate even in the 

absence of the inducer and in the presence of glucose, suggesting that transcription from P2 

promoter is sufficient to support replication. This property of our vector is useful for 

heterologous protein production, because glucose is often added into the growth medium to 

minimize basal expression, if promoters regulated by catabolite repression (PBAD, lac, tac or 

trc) are used. 

The standard deviation for the three conducted experiments is rather high, probably 

due to differences that arise during cell cultivation, plasmid isolation or loading into the 
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agarose gel. Therefore the results will have to be confirmed by an independent method, such 

as quantitative or digital PCR, which would also allow us to determine absolute number of 

copies at various arabinose concentrations. 

 

Conclusion 

We have created a vector with regulatable copy number that could be useful especially 

for cloning or expression of toxic genes. Copy number of this vector can be modulated over 

100-fold and it maintains replication even in the absence of the inducer or in the presence of 

glucose. In the future we are planning to determine precise number of copies at various 

arabinose concentrations by quantitative PCR. We will also insert an expression cassette into 

the vector to determine if the increase in copy number correlates with increased expression 

and if the level of expression peaks at the same concentration as the vector copy number.  
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Abstract 
 Presence of static foot deformities in female students of Comenius University in Bratislava 
 The presence of hallux valgus, hallux varus and flatfoot was analysed in 90 young female students of 
Comenius University in Bratislava aged 18–33 years.  In anthropology we distinguish three types of foot arch  ̶  
normal, flat and high. The presence of double-sided flat foot was observed in 6.66% of women in static footprints 
and 3.33% of women in dynamic footprints. Flatfoot is defined as a deformity, which causes painful problems of 
gait and spine. It can also cause deformities of big toe. Hallux valgus was noticed in more than 18% of women in 
right feet and more than 12% in left feet. This survey shows that flatfoot and static deformities of forefoot are 
also common in young people and it is not only a problem of older generation. 

 

Keywords: flat foot; hallux valgus; hallux varus; footprints; women 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Noha umožňuje styk s podložkou, po ktorej sa pohybuje. Je prispôsobená bipédnej 

lokomócii a je schopná sa prispôsobovať nerovnostiam terénu, čím zaisťuje oporu pre pohyb 

v teréne [1]. Bipédna lokomócia, teda dvojnohá terestriálna chôdza, súvisí so zmenami na 

kostre, vrátane nohy, pre ktorú je u človeka typická klenba nohy [2]. Ide o pružne pérujúce 

zariadenie, ktoré možno prirovnať k chrbtici. Anatomicky je noha zložená z 12 kostí, ktoré sú 

usporiadané do priečnej a pozdĺžnej klenby a spoločne s automatickou svalovou činnosťou 

zaisťujú človeku rovnovážny postoj aj stabilitu pri už spomínanej bipédnej lokomócii. Klenba 

tlmí otrasy, a preto je dôležitým faktorom pre pružnosť chôdze, môžeme povedať, že je tzv. 

„shock absorber“ [3]. Nosenie nevhodnej obuvi od najútlejšieho veku je podľa Kubáta [4] 

príčinou vzniku získanej plochej nohy, pretože chodidlo nemá dostatočné podnety k svalovej 

činnosti. Ďalšou deformitou je hallux valgus, na ktorého vzniku sa podieľajú dedičné faktory 

takisto v kombinácii s nevhodnou, príliš špicatou obuvou, ktorá vychyľuje palec z osi 

a obmedzuje svalovú činnosť, a tiež preťažovanie prednej časti nohy [5]. Termínom hallux 

varus označujeme vychýlenie palca do mediálnej strany. Má rôzne stupne vychýlenia, 

symptomatológie a etiólogie. Najčastejšou príčinou vzniku je následok po nie vždy vydarenej 

chirurgickej korekcii hallux valgus, avšak hallux varus je bežný nález u novorodencov 
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a zvyčajne sa koriguje ešte v ranom detstve, kedy dieťa začína chodiť [6]. 

 

Materiál a metódy 

Súbor tvorí 90 žien s vekovým priemerom 21,41 ± 2,26 roka. Na pôde 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave boli probandi dobrovoľne podrobení 

antropometrickým meraniam, kde im bola zmeraná telesná výška a hmotnosť.  

Následne sa zúčastnili odoberania statických a dynamických odtlačkov, ktoré boli 

uskutočnené na rovnej podložke v stoji, bez vonkajších vplyvov a pri subjektívne normálnej 

chôdzi so zaťažením dolných končatín vlastnou hmotnosťou tela. Hodnotila sa najväčšia 

a najmenšia šírka odtlačku nohy, zároveň aj uhly palcov a malíčkov.  

Na základe pomeru najväčšej a najmenšej šírky plantogramu sme analyzovali 

a vyhodnocovali klenbu nohy pomocou indexu Chippaux-Šmiřák [7] na pravej a ľavej nohe 

u oboch typov plantogramov, t.j., aj pri statických aj dynamických. Podľa hodnoty indexu 

Chippaux-Šmiřák boli určené tri stupne normálne klenutej a tri stupne plochej nohy. Index pre 

normálne klenutú nohu je v rozmedzí 0,1 – 45,0 % (1. stupeň, N1 v rozmedzí 0,1 – 25,0 % , 2. 

stupeň, N2 v rozmedzí 25,1 – 40,0 % a 3. stupeň, N3 v rozmedzí 40,1 –  45,0 %). Noha je 

považovaná za plochú pri hodnote indexu nad  45,1 % (1. stupeň, P1), nad 50,1 % (2. stupeň, 

P2) a vyššia ako 60,1 % (3. stupeň, P3).  

Pri hodnotení palcov a malíčkov bola použitá metóda podľa Riegerovej, Peštukovej 

a Žeravovej [8]. Palec je pokladaný za relatívne rovnobežný s osou nohy, ak je jeho uhol 

menší ako 9°. V prípade, že je uhol väčší ako 9°, môžeme hovoriť o valgóznej polohe (hallux 

valgus). V prípadne negatívnej hodnoty uhla môžeme hovoriť o varóznej polohe (hallux 

varus). Rovnakou metodikou boli vyhodnocované aj malíčky. Uvedené deformity boli merané 

postupom znázorneným na obr. 1.  

 

 
Obr. 1. Spôsob merania plantogramov 

Legenda – A  ̶  meranie najväčšej a najmenšej šírky nohy, B  ̶  meranie uhla palca, C   ̶  meranie uhla malíčka 
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Dáta boli vyhodnotené v programe Excel 2010 a SPSS 20. Pomocou párového t-testu 

boli vyhodnotené rozdiely v hodnotách rozmerov medzi statickými a dynamickými 

odtlačkami.  

 

Výsledky a diskusia 

Výskyt plochej nohy u analyzovaných žien bol zaznamenaný aj napriek tomu, že 

nemali diagnostikované žiadne deformity, chirurgické zásahy a vážne úrazy. Pri plochej nohe 

dochádza k abnormálnemu zníženiu pozdĺžnej klenby nohy alebo k jej úplnému vymiznutiu. 

Dochádza taktiež k valgóznemu postaveniu päty [5]. V tab. 1 je zobrazený prehľad 

základných štatistických údajov, a to rozmerov a indexu Chippaux-Šmiřák skúmaných žien. 

 
Tab. 1. Základné štatistické údaje antropometrických rozmerov analyzovaných žien (N = 90) 

Legenda – n  ̶ počet hodnotených plantogramov x̅  ̶   priemer, SD  ̶   smerodajná odchýlka, SP   ̶ statický 
plantogram, DP  ̶  dynamický plantogram 

 

Antropometrické parametre n x̅̅ SD MIN MAX 

Telesná výška 88 166,18 5,72 152,10 183,40 

Telesná hmotnosť 88 59,35 11,19 45,00 115,0 

Body mass index (BMI) (kg/m² ) 88 21,47 3,64 15,96 36,17 

Najväčšia šírka SP   ̶   pravá noha 90 8,70 0,68 6,50 10,30 

Najväčšia šírka  SP   ̶   ľavá noha 90 8,87 0,72 7,10 10,90 

Najmenšia šírka SP  ̶   pravá noha 88 2,98 0,92 1,20 5,90 

Najmenšia šírka SP  ̶   ľavá noha 83 3,08 0,82 1,60 5,40 

Najväčšia šírka DP   ̶   pravá noha 90 8,73 0,63 6,80 10,50 

Najväčšia šírka DP   ̶   ľavá noha 90 8,71 0,66 7,00 10,60 

Najmenšia šírka DP  ̶   pravá noha 88 2,93 1,00 0,60 6,00 

Najmenšia šírka DP  ̶   ľavá noha 83 2,83 0,92 1,00 5,50 

Chippaux-Šmiřák index   ̶  SP (pravá) 88 34,10 9,55 12,90 67,05 

Chippaux-Šmiřák index  ̶   SP (ľavá) 83 34,51 8,57 18,18 57,45 

Chippaux-Šmiřák index   ̶  DP (pravá) 88 33,38 10,54 6,38 67,42 

Chippaux-Šmiřák index   ̶  DP (ľavá) 83 32,25 9,89 11,11 58,62 

 

Ako znázorňuje tab. 2, podľa indexu Chippaux-Šmiřák, ktorý rozdeľuje deformity 

nohy na tri stupne normálnej a plochej nohy, boli zastúpené všetky kategórie. Podľa 

spomínaného indexu malo v skúmanom súbore plochú pravú nohu pri statickom a aj pri 

dynamickom odtlačku v rovnakom zastúpení 11,11 % žien (všetky tri stupne plochej nohy). 

Rozdiely sú viditeľné medzi ľavým statickým a ľavým dynamickým odtlačkom, kde pri 
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statických je zastúpenie 12,22 % a pri dynamických 5,55 % plochých nôh všetkých troch 

stupňov.  

Obojstranná plochosť bola zaznamenaná pri statických odtlačkoch u 6,66 % žien a pri 

dynamických u 3,33 %, čo je väčším zdravotným a rehabilitačným problémom ako 

jednostranná plochosť nohy [7].  

 
Tab. 2. Percentuálne zastúpenie výskytu normálnej, plochej a vysokej nohy u sledovaných žien (N = 90). 

Legenda – n  ̶  počet jedincov, SP  ̶  statický plantogram, DP  ̶  dynamický plantogram 
 

Stupeň klenutia nohy 
Pravá noha 

SP Ľavá noha SP 
Pravá noha 

DP Ľavá noha DP 
n % n % n % n % 

Normálne klenutá noha 
N1 13 14,44 14 15,56 19 21,11 19 21,11 
N2 56 62,22 49 54,44 49 54,44 50 55,56 
N3 9 10,00 9 10,00 10 11,11 9 10,00 

Plochá noha 
P1 7 7,78 8 8,89 6 6,67 1 1,11 
P2 2 2,22 3 3,33 3 3,33 4 4.44 
P3 1 1,11 0 0,00 1 1,11 0 0,00 

Vysoká noha 
V1 2 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
V2 0 0,00 1 1,11 0 0,00 1 1,11 
V3 0 0,00 6 6,67 2 2,22 6 6,67 

Spolu spolu 90 100,00 90 100,00 90 100,00 90 100,00 
 

V tab. 3 je zaznamenané percentuálne zastúpenie hodnôt uhla palca a malíčka 

analyzovaných žien. Valgózny palec je častejšie diagnostikovaný u žien ako u mužov, a to 

v pomere 15:1, čo zrejme súvisí s nosením úzkych topánok a vysokých podpätkov [9]. Keďže 

sa jedná o mladé ženy, bolo zastúpenie zdravých palcov vo všetkých prípadoch, t. j. na oboch 

nohách pri statických aj dynamických odtlačkoch nad 50 %, no napriek tomu sa objavili 

probandky s deformitami palcov hallux valgus, hallux varus a deformitou malíčkov. V  práci 

Ľuptákovej [10] bolo zaznamenaných 52,50 % žien so zdravými palcami, zatiaľ čo v našom 

skúmanom súbore bolo 65,00 % žien so zdravými palcami. 

V súbore, ktorý sledovala Fuchsová [11], malo palec vo valgóznej polohe na ľavej 

nohe 25,81 % a pravej 27,42 % žien, kým v našom súbore malo danú deformitu na pravej 

nohe 18,89 % a na ľavej nohe 6,67 % žien. Vyšší počet valgóznych palcov v práci Fuchsovej 

[11] je pravdepodobne spôsobený tým, že v súbore boli zahrnuté ženy do 60 rokov, to 

znamená vo vyššom veku ako boli ženy v našom  súbore. Nárast výskytu deformity hallux 

valgus a plochej nohy sa prejavuje viac u žien a v staršom veku [12,13]. Valgózna poloha 

malíčkov, čiže malíčky vbočené o viac ako 9°, bola zaznamenaná u 57 – 80 % žien, kým 
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u žien analyzovaných Fuchsovou [11] bol výskyt medzi 74 – 78 %.  
 

Tab. 3. Percentuálne zastúpenie hodnôt uhla palca a malíčka pri statických a dynamických odtlačkoch  
(N = 90) 

Legenda – n  ̶  počet jedincov, SP  ̶  statický plantogram, DP  ̶  dynamický plantogram 
 

Uhol palca 
Pravá noha 

SP 
Ľavá noha  

SP 
Pravá noha 

DP 
Ľavá noha 

DP 
n % n % n % n % 

Normálny 55 61,11 62 68,89 54 60,00 56 62,22 
Valgózny 17 18,89 6 6,67 11 12,22 6 6,67 
Varózny 18 20,00 22 24,44 25 27,78 28 31,11 

Spolu 90 100,00 90 100,00 90 100,00 90 100,00 

Uhol 
malíčka 

Pravá noha 
SP 

Ľavá noha  
SP 

Pravá noha 
DP 

Ľavá noha 
DP 

n % n % n % n % 
Normálny 27 30,00 15 16,67 35 38,89 31 34,44 
Valgózny 59 65,56 72 80,00 52 57,78 56 62,22 
Varózny 2 2,22 2 2,22 3 3,33 3 3,33 

Nenamerané 2 2,22 1 1,11 0 0,00 0 0,00 
Spolu 90 100,00 90 100,00 90 100,00 90 100,00 

 

Záver 

Výsledky tejto štúdie ukazujú, že napriek zdravému stavu chodidiel analyzovaných 

žien, to znamená bez diagnostikovaných deformít, chirurgických  zásahov a vážnych úrazov, 

je prítomný výskyt plochej nohy všetkých troch stupňov. Ploché nohy sa vyskytovali u 1 – 

8 % žien. V analyzovanom súbore sa plochá noha všetkých troch stupňov vyskytovala u 11,11 

% žien na pravých statických aj dynamických plantogramoch a u 12,22 % probandiek pri 

ľavých statických a u 5,55 % pri ľavých dynamických plantogramoch. U probandiek boli 

prítomné aj deformity palcov a takisto malíčkov. Valgózne palce boli zistené u 18,89 % žien 

na pravých statických a u 12,22 % probandiek na pravých dynamických plantogramoch. U 

6,67 % žien bol hallux valgus zaznamenaný v rovnakom zastúpení na ľavých statických a aj 

dynamických plantogramoch. 

Vbočené malíčky sa na pravých statických plantogramoch vyskytovali u  65,56 % žien 

a pri dynamických u 57,78 % probandiek. Ľavé statické plantogramy boli postihnuté 

deformitou vbočeného malíčka vo výskyte 80,00 % a dynamické 62,22 %. 

Tieto skutočnosti dokazujú prítomnosť plochej nohy, deformít palca a malíčka 

u mladých žien študentiek, ktoré môžu v staršom veku pociťovať bolesti nôh, chrbtice a 

mať problémy pri chôdzi. 
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Abstract 
Comparison of amino acids codon usage between Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 and 

Brevibacterium flavum CCM251. 
 Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 and Brevibacterium flavum CCM 251 are related bacteria 

from genus Corynebacterium which are significant due to production of amino acids. Between these bacteria used in 
industry is predicted close relationship and substantial homology. In our study we researched different codon usage 
of B. flavum with compare to sequenced genome of C. glutamicum from EMBL database. We selected three 
replication genes from C. glutamicum which were amplified on the template DNA of B. flavum, then they were 
cloned to vector to sequencing and analyzed. The sequences obtained were compared on nucleotide and amino acids 
levels and we could confirm high level of homology. These replication proteins will be used to analyze protein-
protein interactions in replisome between host bacteria B. flavum and its lytic phage BFK20. 
 

Keywords: Corynebacterium glutamicum , Brevibacterium flavum, PCR, sequencing, codon usage 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Koryneformné baktérie sú Gram-pozitívne nesporulujúce pôdne mikroorganizmy. 

Väčšinu koryneformných baktérií tvoria rastlinné a živočíšne patogény, ale najväčší význam 

majú nepatogénne koryneformné baktérie rodu Corynebacterium a Brevibacterium ako 

producenti širokého spektra aminokyselín. Do približne 22 taxonomických jednotiek zaraďujeme 

aj druhy Corynebacterium glutamicum a Brevibacterium flavum, ktoré sú si navzájom podobné 

nielen čo sa týka obsahu G+C párov [1], ale aj na základe výsledkov štúdia DNA hybridizácie 

[2]. V priemysle sa C. glutamicum ATCC 13032 využíva vďaka schopnosti produkovať viaceré 

esenciálne aminokyseliny [3] a B. flavum CCM 251 je priemyselný producent L-lyzínu [2]. 

Genóm C. glutamicum ATCC 13032 bol osekvenovaný [4] a má veľkosť 3 282 708 bázových 

párov kódujúcich 3002 proteínov (EMBL BA00036). Sekvencia genómu B. flavum nie je doteraz 

známa, predpokladá sa však, že geneticky príbuzné kmene C. glutamicum a B. flavum sú takmer 

identické [1]. 

Naše štúdium je dlhodobo zamerané na podrobnú charakterizáciu životného cyklu 

lytického fága BFK20 (EMBL AJ278322), ktorý bol izolovaný z priemyselnej kontaminácie 
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kmeňa B. flavum CCM 251 [5]. Cieľom predkladanej práce bolo zistiť presnú sekvenciu 

nukleotidov génov vybraných replikačných proteínov z hostiteľa B. flavum CCM 251, ktoré sa 

pravdepodobne podieľajú na tvorbe replizómu počas replikácie genómu fága BFK20 

v hostiteľovi, analyzovať mieru podobnosti vybraných replikačných proteínov u príbuzných 

kmeňov C. glutamicum ATCC 13032 a B. flavum CCM 251 a porovnať rozdiely vo využívaní 

kodónov a zloženia aminokyselín v proteínoch.  

 

Materiál a metódy 

Pre vybrané gény dnaE1, dnaJ1 a dnaLig replikačných proteínov DnaE1, DnaJ1 

a DnaLig (Tab. 1) sme navrhli klonovacie primery (Tab. 2, č. 1-6) na základe známej sekvencie 

genómu C. glutamicum ATCC 13032 (EMBL BA00036). 

 
Tab. 1. Vybrané replikačné gény Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 

Názov génu Číslo v databáze 

dnaE1 AGN22658.1 

dnaJ1 BAA10860.1 

dnaLig CCH24416.1 

 

Tab. 2. Primery použité pre PCR reakciu a sekvenovanie 

 

Vybrané gény sme amplifikovali pomocou PCR na genomickej DNA z B. flavum CCM 

251. Pre PCR reakcie sme použili HF Phusion polymerázu (Finnzymes) a podmienky 

odporúčané výrobcom. PCR fragmenty s amplifikovanými génmi sme prečistili pomocou PCR 

Číslo Názov Sekvencia Počet nukleotidov 

1 FUT18C_DnaE1 5´ CGAGTCGACAATGGCCAAGCAAT 23 

2 RUT18C_DnaE1 5´ CACGGTACCTTACCGAGGATGCC 23 

3 FUT18CDnaJ1 5´ CATGTCGACGGTGGCACGTGACTA 24 

4 RUT18CDnaJ1 5´ CTCGGTACCCGTTTGCGGAACTTGT 25 

5 FUT18CLig 5´ CATCTGCAGGGTGACTGAAGATAAT 25 

6 RUT18CLig 5´ CTCGGATCCTCTTCGTCAGCTGAGC 25 

7 pUT18C_F_sekv 5´ GGCGTCACCCGGATTGC 17 

8 pUT18C_R_sekv 5´ TGCGGCATCAGAGCAGA 17 

9 DnaE SeqF 5´ CAGATGGCTGCGACAACAC 19 

10 DnaE SeqR 5´ TTGGTAGCGATGACGGAAT 19 

11 DnaLig SeqF 5´ CATCGGTTTCACTGAAGGCT 20 

12 DnaLig SeqR 5´ CCAGACTCGTCAAGCAAAT 19 
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Purification Kit (Qiagen) a po štiepení vhodnými restrikčnými endonukleázami sme fragmenty 

izolovali z gélu, prečistili a klonovali do odpovedajúcich miest vektorového plazmidu pUT18C 

(BACTH kit, Euromedex®). Nukleotidové sekvencie klonovaných génov sme určili 

sekvenovaním (Illumina, GATC Biotech) z  primerov navrhnutých pre pUT18C (Tab. 2, č. 7-8) 

a pre sekvenovanie dlhších génov dnaE1 a dnaLig sme navrhli vnútorné primery (Tab. 2, č. 9-

12). Sekvencie sme analyzovali pomocou programu Vector NTI a v databáze BLAST.  

 

Výsledky a diskusia 

V procese replikácie fágovej DNA v bakteriálnom hostiteľovi dochádza k tvorbe 

replizómu, ktorý pozostáva z fágových replikačných proteínov doplnený o replikačné proteíny 

hostiteľa. Súčasne dochádza medzi nimi s rôznou intenzitou k špecifickým interakciám. Proteín 

DnaE1 s funkciou alfa podjednotky DNA polymerázy III, replikačný šaperónový proteín DnaJ1 

a proteín DnaLig ako DNA ligáza sme vybrali na základe predpokladu ich zapojenia sa do 

replikácie DNA fága BFK20 ako i vzájomnej interakcie s replikačnými fágovými proteínmi. 

Získané sekvencie nukleotidov génov z B. flavum sme najprv porovnávali so sekvenciami 

príslušných génov z C. glutamicum. V sekvencii génu dnaE1 z B. flavum sme identifikovali 98 

substitúcií nukleotidov v porovnaní so sekvenciou tohto génu z C. glutamicum. V sekvenciách 

génov dnaJ1 z B. flavum sme identifikovali substitúciu šiestich nukleotidov, v dnaLig z B. 

flavum sme zaznamenali pätnásť substitúcii nukleotidov oproti sekvencii génu z C. glutamicum. 

Substitúcie nukleotidov boli zastúpené tranzíciami aj transverziami. Identitu sekvencií pre gén 

dnaE1 sme určili na 97,3 %, vyššiu identitu vykazovali gény dnaJ1 a dnaLig, kde sme stanovili 

99,5 % identitu sekvencií pre gén dnaJ1 a len o dve desatiny nižšiu identitu pre gén dnaLig (Tab. 

3).  
Tab. 3. Identita sekvencií replikačných génov, porovnanie sekvencie nukleotidov 

 
Názov génu Dĺžka génu v nukleotidoch Počet zmien v nukleotidoch Identita sekvencií 

dnaE1 3564 94 97,3 % 
dnaJ1 1149 6 99,5 % 
dnaLig 2043 13 99,3 % 

 

Zmena sekvencie nukleotidov sa následne prejavuje substitúciou aminokyselín. 

V proteíne DnaE1 sme identifikovali štyri mutácie so zámenou aminokyselín, v proteíne DnaJ1 

sme detegovali jednu zámenu aminokyseliny, ďalšie dve zámeny aminokyselín sme zistili 

v proteíne DnaLig (Tab. 4).  
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Tab. 4. Percento podobnosti replikačných proteínov, substitúcie aminokyselín 
 

Názov proteínu Dĺžka proteínu v 
aminokyselinách 

Počet zmien v 
aminokyselinách 

Substitúcie 
aminokyselín Percento podobnosti 

DnaE1 1188 4 R145H,  T318S, V337I, 
A761T 99,7 % 

DnaJ1 383 1 N222S 99,7 % 
DnaLig 681 2 S633T, I64V 99,7 % 

 

Väčší vplyv na funkciu proteínu majú mutácie v oblasti konzervovaných domén ako 

v sekvencii mimo konzervovaných domén. Analyzovali sme sekvencie v oblasti špecifických 

domén v proteínoch (Tab. 5, stĺpec 4); zo všetkých siedmich identifikovaných substitúcii 

aminokyselín sa až šesť nachádzalo v konzervovaných doménach. Najvýraznejšia zmena nastala 

pri substitúcii hydrofóbneho alanínu za hydrofilný treonín A761T v proteíne DnaE1 (Tab. 5).  
 

Tab. 5. Substitúcie aminokyselín v sekvencii proteínov DnaE1, DnaJ1 a DnaLig z Brevibacterium flavum 
CCM 251 

Proteíny C. 
glutamicum 

ATCC 13032 

Veľkosť proteínu v 
aminokyselinách 

Substitúcia aminokyselín 
v proteínoch z B. flavum 

CCM 251 mimo 
špecifickej domény 

Špecifické domény v proteíne 

Substitúcia 
aminokyselín 

v špecifickej doméne 
proteínu z B. flavum 

CCM 251 
DnaE1 
 
 
 
 

1188  
 
 
 
 
 

T318S 
 
 
 
 
 

Metalo-závislá-hydrolázová superrodina (6-
289 AA) 
DNA_pol3_alpha superrodina (326-763 
AA) 
 
ENDO3c superrodina (835- 926 AA) 

R145H 
 
V337I 
A761T 
 
-  

DnaJ1 383 - DnaJ superrodina (3-57 AA) 
 
DnaJ_zf superrodina (146-211 AA) 
 
DnaJ_C superrodina (211-341 AA) 

- 
 
- 
 
N222S 

DnaLig 681 - LIGANc superrodina (13 -316 AA) 
 
DNA_ligase_OB superrodina (321-400 
AA) 
 
ENDO3c superrodina (516-571 AA) 
 
BRCT superrodina (603-664 AA) 

- 
 
- 
 
 
- 
 
S633T 
I645V 
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Tab. 6.  Tendencia využívania kodónov pre aminokyseliny v génoch dnaE1, dnaJ1 a dnaLig z 
Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 a v génoch pre dnaE1, dnaJ1 a dnaLig z Brevibacterium flavum 

CCM 251  

Skratka 
aminokyseliny 

Corynebacterium 
glutamicum ATCC 

13032 

dnaE1 
 Brevibacterium flavum CCM 251  

dnaJ1 
Brevibacterium 

flavum CCM 251  

dnaLig 
Brevibacterium flavum 

CCM 251  
Ala/A     GCC 

    GCG 
    GCT 
    GCA 

GCT (23, 308*) 
GCA (39, 733) GCT (143)  
GCA (125, 237) GCC (172) 
GCG (232) 

GCT (221, 272) 
- 
- 
GCG (23) 

GCG (131) 
- 
- 
- 

Arg/R CGA 
CGT 
CGC 

CGT (83), CGG (563, 1038) AGA (410) 
CGC (136, 163, 165) CGA (833) 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
CGT (219) 

Asp/D GAT 
GAC 

GAC (26, 138, 194, 274, 303) 
GAT (95, 353) 

- 
- 

- 
- 

Asn/N AAT AAC (117) - - 
Cys/C TGT TGC (224, 280, 1099) - - 
Glu/E GAA 

GAG 
GAG (236) 
GAA (288, 299) 

- 
- 

GAG (170) 
- 

Gln/Q CAA 
CAG 

CAG (105, 291) 
CAA (233, 1135) 

- 
- 

- 
- 

Gly/G GGT 
GGA 
GGC 
GGG 

GGC (50, 87, 129, 132, 158), GGG (196) 
GGC (132, 158) 
GGT (1176) GGA (861) 
GGA (405) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
GGT (140) 
GGA (612) 

His/H CAT CAC (195) - - 
Ile/I ATC 

ATT 
ATA 

ATT (63, 67, 558, 581, 776) 
ATC (307) 
ATC (1071) 

- 
ATC (299) 
- 

ATT (371) 
ATC (464) 
- 

Leu/L CTA 
CTG 
TTG 
CTT 
TTA 
CTC 

TTA (115), CTG (284) 
CTA (121, 131), TTG (192, 216, 584) 
CTT (173), CTG (988) 
CTC (271) 
- 
CTG (569) CTT (594) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
TTG (484) 
- 
- 
CTA (522) 
CTA (673) 

Lys/K AAA AAG (80) - - 
Phe/F TTC 

TTT 
TTT (119, 252) 
TTC (408) 

- 
- 

- 
- 

Pro/P CCT 
CCA 
CCG 

CCC (53), CCA (217) CCG (559) 
CCC (135, 218, 316), CCT (306) 
- 

- 
- 
- 

CCA (409) 
- 
CCT (345) 

Ser/S TCA 
TCC 
TCT 
TCG 

TCG (123), TCT (230) 
TCA (301) 
- 
TCA (384, 848) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
TCA (354)  
- 

Thr/T ACA 
ACT 
ACC 

ACG (153, 317) 
ACA (162) 
ACA (315) 

- 
ACC (205) 
ACG (346) 

- 
- 
- 

Tyr/Y TAC 
TAT 

TAT (55, 120) 
TAC (127, 392) 

- 
- 

- 
- 

Val/V GTC 
GTT 
GTA 

GTG (160)  
GTG (1026) GTA (552) 
GTG (1028) 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

*V zátvorke je uvedené poradie aminokyseliny s odlišným použitým kodónom  
 

Pri zámene jedného nukleotidu v kodóne pre určitú aminokyselinu dochádza často 

k tichým mutáciám, pri ktorých nedochádza k substitúcii aminokyseliny, keďže genetický kód je 

degenerovaný. Tendencia prednostného využívania určitých kodónov (tripletov pre jednotlivé 

aminokyseliny) súvisí aj s mierou expresie génu v danom organizme [1]. Rozdiely v tendencii 

využívania kodónov v génoch pre proteíny DnaE1, DnaJ1 a DnaLig z C. glutamicum a  z B. 
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flavum sú uvedené v Tab. 6. Zistili sme, že pre proteín DnaE1 sa využívajú v B. flavum odlišné 

kodóny až pre 18 aminokyselín oproti kodónom využívaným v C. glutamicum. Pre proteín 

DnaJ1 sme odlišné kodóny identifikovali len pre tri aminokyseliny, pre DnaLig pre osem 

aminokyselín (Tab. 6).  

 

Záver 

Cieľom práce bolo analyzovať a porovnať vybrané replikačné gény a ich proteíny z 

dvoch priemyselne významných kmeňov koryneformných baktérií. Z príbuzných baktérií B. 

flavum CCM 251 a C. glutamicum ATCC 13032 sme analyzovali tri vybrané replikačné gény na 

úrovni nukleotidov, aminokyselín a určili tendenciu využívania preferovaných kodónov. Podľa 

známeho genómu C. glutamicum ATCC 13032 sme navrhli primery pre replikačné gény 

a amplifikovali ich z genómu B. flavum CCM 251. Pri porovnávaní získanej sekvencie 

nukleotidov sme z celkovo 6756 nukleotidov troch replikačných génov C. glutamicum ATCC 

13032 našli 113 zmien v génoch B. flavum CCM 251. Na úrovni aminokyselín sme zistili 

a potvrdili vysokú homológiu medzi študovanými druhmi, ktorá neklesla pod 99 %. Najviac 

zmien pri analýze tendencie využívania kodónov sme zaznamenali pri proteíne DnaE1, najmenej 

pri proteíne DnaJ1. Nové poznatky o proteínoch B. flavum CCM 251 budú následne využité pri 

štúdiu interakcie replikačných proteínov v systéme hostiteľ-fág medzi B. flavum CCM 251 a jeho 

lytickým fágom BFK20.  
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Abstract 

 Aplication of fluorescence molecular probe for analysis of short nucleic acids 
DNA analysis is a basic method, which is commonly using in molecular biology. Because of low 

concentration of DNA, for DNA analysis is usually necessary DNA modified by fluorescent tags. In this work 
we decided to apply fluorescent 9,10-bis[(2,2’-dipicolylamino)methyl] anthracene-zinc complex 1 for DNA 
analysis. This chemosensor was primarly designed as a chemosensor for detection of pyrophosphate anions, 
which selectively bind with a large fluorescence enhancement. Nucleic acids also contain phosphate anions and 
therefore we interested, if the chemosensor 1 is able to interact with short nucleic acid and can influence 
intensity of fluorescence. Our results indicate that chemosensor 1 is able to bind on nucleic acids with significant 
fluorescence enhancement. 
 

Keywords: fluorescent chemosensor, nucleic acids analysis, oligonucleotide 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Analýza nukleových kyselín zahŕňa izoláciu alebo charakterizáciu DNA alebo RNA 

v skúmanej vzorke a jej používanie je bežné vo väčšine laboratórií molekulárnej biológie. 

V dôsledku rastúceho záujmu o molekulárnu diagnostiku, ako aj analýzu génovej expresie, 

dopyt po analyzačných technikách sa enormne zrýchľuje, v dôsledku čoho sú potrebné 

citlivejšie a rýchlejšie metódy. V poslednej dobe patria medzi populárne metódy 

fluorescenčné, najmä vďaka vysokej citlivosti stanovenia, jednoduchému použitiu, a možnosti 

skríningu veľkého množstva vzoriek v reálnom čase.  

V našom laboratóriu sa už dlhšie venujeme fluorescenčnému chemosenzoru, 9,10-

bis[(2,2’-dipikolylamino)metyl]antracénzinočnatému komplexu 1 (Obr. 1).  

Pôvodne bol tento chemosenzor v našom laboratóriu pripravený za účelom stanovenia 

glykozyltransferáz [1,2,3] a podľa literatúry bol testovaný na difosfátové anióny, ATP a 

fosforylované proteíny [4]. Fluorescenčná sonda 1 sa selektívne viaže na difosfátové 

anióny, výsledkom čoho je zvýšenie intenzity fluorescenčného žiarenia. Fosfátové anióny sú 

súčasťou aj nukleových kyselín, preto cieľom tejto práce bola otázka, či je chemosenzor 

schopný naviazať sa aj na nukleové kyseliny za zmeny intenzity fluorescencie. 
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Obr. 1. Chemosenzor 1 

 

Nevýhodou meraní s fluorescenčnou sondou 1 môže byť vlastná fluorescencia 

neviazaného chemosenzora, ktorá zvyšuje pozadie a znižuje tak citlivosť. Z literatúry je 

známe, že pyrokatecholová violeť (PV) sa viaže na chemosenzor 1 a pôsobí ako zhášadlo [5]. 

Preto sme sa rozhodli merať prítomnosť nukleových kyselín aj v prítomnosti PV na zníženie 

pozadia a zvýšenie citlivosti merania. 

 

Materiál a metódy 

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

komplex sa pripravil viacstupňovou syntézou z východiskového antracénu [3]. 

Pre analýzu nukleových kyselín sme použili krátky syntetický oligonukleotid oligoT 

dĺžky 11 nukleotidov. Čistota oligonukleotidu bola overená podľa CZE-ITP (Villa Labeco, 

UV detektor) a koncentrácia bola stanovená spektrofotometricky (Nanodrop, Thermo Fisher 

Scientific Inc., USA). 

Fluorescenčné spektrá chemosenzora v prítomnosti oligoT boli merané na Tecan 

Safire 2 Microplate Reader (λex= 380nm, λem= 410-476nm). 

 

Výsledky a diskusia 

Pri úvodnom testovaní vplyvu oligonukleotidov na fluorescenciu chemosenzora 1 sme 

zistili, že chemosenzor v prítomnosti oligoT zvyšuje intenzitu fluorescencie úmerne 

s koncentráciou oligoT (Obr.2, Obr.3). Fluorescenčné spektrum chemosenzora sa menilo už 

pri veľmi nízkej koncentrácii oligoT (2,85 ng/µl).  
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Obr.2. Fluorescenčné spektrá chemosenzora [0,5μM] v prítomnosti rôznych koncentrácií oligoT 
(λex=380nm, λem=400-600nm). 

 

Obr.3. Zmena intenzity fluorescencie chemosenzora 1 [0,5μM] v prítomnosti oligoT pri rôznych 
koncentráciach (oligoT): [oligoT] 0,71; 1,43; 2,85; 4,28; 5,7; 7,13; 8,5; 9,9; 11,4; 12,8; 14,2; 15,7; 17,1; 18,5 

19,9; 21,4; 22,8; 24,2; 25,7 ng/µl (λex=380nm, λmax=437nm). 
 

Pyrokatecholová violeť (PV) sa selektívne viaže na chemosenzor 1 a pôsobí ako 

zhášadlo [5]. Použitie pyrokatecholovej violete tak znižuje vlastnú fluorescenciu 

chemosenzora, čím znižuje pozadie a zvyšuje citlivosť merania. Zaujímalo nás, či vďaka 
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zavedeniu ekvimolárneho mnnožstva pyrokatecholovej violete voči chemosenzoru do roztoku 

zaznamenáme prítomnosť ešte nižšej koncentrácie oligoT.  

Porovnávali sme tak meranie 0,5 µM a 1 µM chemosenzora v prítomnosti oligoT bez 

pridania pyrokatecholovej violete a po pridaní (Obr. 4). Z výsledkov jasne vyplýva, že 

použitie pyrokatecholovej violete umožnilo zaznamenať aj takú nízku koncentráciu oligoT 

ako je 1 pg/µl. Pozorovateľná zmena v intenzite fluorescencie bola pri podmienkach 1 µM 

chemosenzor 1 v kombinácii 1µM pyrokatecholovej violete pri koncentrácii oligoT 1 pg/µl. 
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Obr.4 Zmena intenzity fluorescencie voľného chemosenzora [0,5 µM, 1 µM] a po pridaní PV [0,5 µM, 1 

µM] v prítomnosti rôznych koncentrácii oligoT 
 

Záver 

Z fluorescenčných meraní sme zistili, že intenzita fluorescencie chemosenzora 1 

vzrastá priamoúmerne s koncentráciou krátkeho oligonukleotidu oligoT, z čoho môžeme 

usudzovať, že chemosenzor sa viaže na fosfátové anióny, ktoré sú prítomné na 

oligonukleotidoch. Naše výsledky z meraní poukazujú na to, že prítomnosť pyrokatecholovej 

violete zvyšuje citlivosť a znižuje pozadie a je možné zachytiť zmenu v spektre aj pri takej 

nízkej koncentrácii oligoT ako je 1pg/µl. Pri našom overovaní sme ako optimálnu 

koncentráciu PV zvolili ekvimolárnu k chemosenzoru. Merania jasne poukazujú na možnosť, 

že fluorescenčná sonda 1 rozpoznáva a viaže sa aj na fosfátové anióny v krátkych nukleových 

kyselinách. Akým spôsobom nám zatiaľ nie je známe. Preto ďalšie experimenty budú 

zamerané na štúdium interakcií oligonukleotidov s fluorescenčným chemosenzorom pomocou 

cirkulárneho dichroizmu.  
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Abstract 
 The study of rADH and rFDH in biotransformation of organic compounds 

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. Enzymatic biotransformation with recombinant alcohol dehydrogenase (E.coli) was 
used for production of the trans-2-hexenol. Reduction of trans-2-hexenal to trans-2-hexenol using NAD+ 
dependent recombinant alcohol dehydrogenase (E.coli) and recombinant formate dehydrogenase (E.coli) as 
regeneration enzyme for NADH was conducted in flow column reactor. Immobilized enzymes in 2 columns 
biotransformaton system converted cca 10 % of aldehyde to alcohol in 24 hours, measuring by GC-MS 
technique. 
 

Keywords: rADH, rFDH, immobilization, bioconversion, trans-2-hexenal 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biotransformácie sú výzvou aj pomocou pre organickú syntézu hlavne pre citlivé 

substráty. Využívajú špecificitu enzýmov na selektívnu premenu funkčných skupín 

organických molekúl. V oblasti potravinárskych aditív sú veľmi žiadané prírodné látky, práve 

ktoré je výhodné pripravovať enzýmovými ,,green” transorfmáciami. Zdanlivá nevýhoda 

lability enzýmov sa môže vyriešiť ich stabilizáciou. Z mnohých takýchto spôsobov je 

imobilizácia na pevné nosiče praktickým riešením pre laboratórne aj priemyselné aplikácie 

[1].  

Pod pojmom imobilizácia enzýmov rozumieme ich fyzikálne uzatvorenie v oblasti, 

ktorá je priestorovo ohraničená, aby bola zachovaná ich špecifická aktivita s možnosťou 

opätovného využitia. Nosič pre imobilizáciu enzýmu musí spĺňať tieto parametre: i) 

hydrofilný charakter, ii) veľký merný povrch, iii) fyzikálno-chemická stabilita, iv) biologická 

stabilita, v) vhodný tvar a veľkosť, vi) možnosť opakovaného použitia.  

V práci sme sa venovali imobilizácii formiátdehydrogenázy (FDH) (EC 1.2.1.2) 

a alkoholdehydrogenázy (ADH) (EC 1.1.1.1) na ligandovýmenné nosiče, ktoré boli použité 

na kontinuálnu konverziu trans-2-hexenalu na prírodný trans-2-hexenol. Z množstva 
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enzýmov použiteľných na redukciu aldehydu na alkohol sme vybrali kvasničnú ADH, na 

regeneráciu koenzýmu NADH kvasničnú FDH, ktorých nadprodukcia sa urobila v E.coli. V 

procese imobilizácie sme využili prítomnosť histidínovej kotvy vo vybratých 

rekombinantných enzýmoch.  

 

Materiál a metódy 

Chemikálie  

Väčšina bežných chemikálií bola zakúpená od firiem Merck a Sigma-Aldrich v 

čistote p.a.. Koenzýmy NAD, NADH, NaH2PO4, Na2HPO4, NiCl2, trans-2-hexenal, trans-2-

hexenol, Sepharose CL4B, epichlórhydrín, kyselina iminodioctová (IDA), acetón, HCOOH, 

EtOH. IDA-Sepharose bola pripravená v našom laboratóriu aktiváciou nosiča 

epichlórhydrínom a následnou reakciou s kyselinou iminodioctovou podľa [2]. 

Enzýmové preparáty 

Enzýmy pripravené technikou rekombinantnej (rADH a rFDH) boli pripravené 

v E.coli podľa [3,4]. Po fermentácii boli enzýmy purifikované afinitnou chromatografiou na 

ÄKTA Avant 25 FPLC system (GE Healthcare) s HisTrap FF kolónou a dialyzované oproti 

10 mMTrisHCl pH 8, 100 mM NaCl, 50% glycerolu. Špecifická aktivita enzýmov voči EtOH 

a trans-2-hexenolu bola stanovená podľa [5]. Jedna U ADH premení 1µmól EtOH za 1 

minútu pri 25°C v tlmivom roztoku pH 8,8. Jedna U FDH premení 1µmól HCOONa za 1 

minútu pri 37°C v tlmivom roztoku pH 7,0.  

Biokonverzia na kolóne Ni2+-IDA-Sepharose  

Nosičom IDA-Sepharose boli naplnené plastové kolóny (2 ml). Po ekvilibrovaní 

kolón 20 ml 50 mM NiCl2 a premytí octanovým tlmivým roztokom sa následne na jednu 

kolónu imobilizovalo 6 mg rADH a na druhú 6 mg rFDH. Po premytí a ekvilibrovaní 2 x 15 

ml 50 mM fosfátovým tlmivým roztokom prebiehala biokonverzia v reakčnej zmesi 50 mM 

HCOONa, 50 mM fosfátový tlmivý roztok, 5 mM trans-2-hexenal, 1,5 mM NAD podľa 

schémy na obr. 1.. Prietok cez tandemové kolóny bol regulovaný peristaltickou pumpou 

umiestnenou medzi kolóny (Obr. 2.).  
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Obr. 1. Schéma produkcie trans-2-hexén-1-olu enzymatickou biotransformáciou s enzymatickou 
regeneráciou kofaktora 

 

 
Obr. 2. Schéma bioreaktora s imobilizovanými rADH a rFDH  

 

Účinnosť biokonverzie 

 Analýza reakčnej zmesi po biokonverzii bola robená technikou GC-MS zmiešaním 

200 µl acetónu s 50 µl vzorky z reakčnej zmesi a stanovením pomeru trans-2-hexenalu voči 

trans-2-hexenolu. 

 

Výsledky a diskusia 

Ukázalo sa, že enzýmy ADH a FDH sú schopné okrem svojich prirodzených 

substrátov (EtOH, HCOOH) premieňať aj neprirodzené substráty, v našom prípade trans-2-
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hexenal na príslušný alkohol. Úspešne sme imobilizovali oba enzýmy na ligandovýmenný 

nosič využitím His značky nielen na purifikáciu, ale aj na stabilizáciu. 

 

Stanovenie aktivity rekombinantnej ADH a FDH 

Pri stanovení aktivity enzýmov sme sledovali vplyv viacerých faktorov 

ovplyvňujúcich biokonverziu : koncentráciu NAD a trans-2-hexenolu, pH (Obr. 3.), objem 

reakčnej zmesi, možnosť regenerácie kofaktora a kontinuálnu produkciu trans-2-hexenolu. 

Ako optimálne podmienky sa z hľadiska aktivity a stability enzýmov ukázali - fosfát pH 7,4, 

1,5 mM NAD, pri ktorých bola špecifická aktivita rFDH 7-12,5 U.mg-1 a rADH 300-700 

U.mg-1 

 
Obr. 3. Porovnanie špecifických aktivít rFDH a rADH v závislosti od pH tlmivého roztoku PBNa+ (7,0-8,0) 

 

Časová závislosť enzýmovej aktivity bioreaktora bola stanovená zo zmeny A340 

eluátu reakčnej zmesi z kolón pri prietoku 400 µl.min-1 za rovnakých podmienok ako aktivita 

voľných enzýmov (Obr.4.).  
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Obr. 4. Produkcia NADH biotransformáciou v reaktoroch s imobilizovanou - A) rFDH, B) rADH  

 

Konverzia aldehydu na alkohol v bioreaktore 

V bioreaktore zloženom z peristaltickej pumpy a dvoch kolóniek s imobilizovanými 

rFDH (1. kolóna) a rADH (2. kolóna) (Obr. 2.) sa na kolóne s rFDH NAD enzýmovo 

redukoval na NADH a následne v druhej kolóne sa NADH spotrebovalo na enzýmovú 

redukciu trans-2-hexenalu na trans-2-hexenol. Z reakčnej zmesi kontinuálne cirkulujúcej cez 

kolóny počas 24 hodín sa odoberali vzorky, ktoré sa analyzovali GC-MS (Obr. 5.).  

 
Obr. 5. Produkcia trans-2-hexenolu vyjadrená v % voči východziemu trans-2-hexenalu (5 mM) 

 

Záver 

 Navrhli a overili sme jednoduchý prietokový reaktor na biotransformáciu trans-2-

hexenalu na trans-2-hexenol pomocou imobilizovaných rADH a rFDH (E.coli). Na 

stabilizáciu a imobilizáciu enzýmov sa použila Ni2+-IDA-Sepharose. Úvodné experimenty s 2 

ml dvoj-kolónovým bioreaktorom poskytli 10 % konverziu trans-2-hexenalu. Oproti kolóne s 

rFDH, kde dochádzalo dlhodobo ku kvalitatívnej regenerácií NADH je potrebná 

770



optimalizácia podmienok imobilizovanej rADH, ktorá sa pravdepodobne rýchlejšie 

inaktivuje v prítomnosti trans-2-hexenalu. 
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Abstract 
 Study of immunogenicity of conserved antigen of Influenza A virus 

Vaccination is the effective tool in the protection against influenza A viruses (IAV). Because IAVs are 
highly variable, the universal vaccine with broad protective efficacy is to be developed. Therefore attention is 
focused on conserved antigens of IAV, their immunogenicity and their role in the heterosubtypic immunity 
against IAV. HA2 stem domain of hemagglutinin is one of these conserved antigens of IAV. In our study, we 
examined the possibility to use the stem part of HA (formed mostly by HA2 glycopolypeptide) as the potential 
immunogen to induce cross-protective antibodies against IAV. The increased immunogenicity of HA2 was 
obtained after unmasking the stem region of HA2 by removing the globular domain of HA1 resulting in so called 
“headless” HA trimer. The deletion of variable HA1 allows better access of B lymphocytes and other 
immunocompetent cells to the conserved HA2 antigen. 
 

Keywords: conserved domain of hemagglutinin HA2, vaccination, immunity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Za najefektívnejší prístup v boji proti infekcii chrípkovými vírusmi sa považuje 

očkovanie i napriek tomu, že do dnešnej doby nie je dostupná univerzálna vakcína. Súčasné 

sezónne vakcíny indukujú imunitnú odpoveď namierenú voči kmeňom obsiahnutým vo 

vakcíne alebo proti antigénne príbuzným subtypom vírusov. To znamená, že ich protektívny 

účinok je úzko špecifický. K novým prístupom poznávania chrípky patrí štúdium jej 

konzervatívnych antigénov, ich imunogenicity a úlohy v heterosubtypovej imunite [1,2]. 

Jedným z takýchto konzervatívnych antigénov je kmeňová doména povrchového 

glykoproteínu hemaglutinínu, HA2, ktorej konzervativita bola pozorovaná medzi prvou aj 

druhou fylogenetickou skupinou IAV a aj medzi vírusmi chrípky B. Túto vlastnosť HA2 je 

možné využiť pri návrhu univerzálnej vakcíny, ktorá by zabezpečila stimuláciu krížovo-

protektívnej bunkovej i humorálnej imunitnej odpovede [3,4,5,6,7,8,9,10]. 

Zapojenie HA2 v imunitnej odpovedi bolo dokázané v súvislosti s aktiváciou 

cytotoxických T-lymfocytov a s indukciou tvorby protilátok [10,11,12,13]. Protilátky, ktorých 

tvorba je vyvolaná HA2 glykopolypeptidom, sa nevyznačujú vírus- neutralizačnou aktivitou, 

ale bolo dokázané, že zabraňujú replikácii vírusu in vitro [3,6,12,14,15]. Takéto protilátky po 

pasívnom transfere do modelového organizmu chránia voči infekcii letálnou dávkou vírusu a 

prispievajú k rýchlejšej eliminácii vírusu z buniek respiračného traktu [3]. HA2-špecifické 
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protilátky sú nielen široko krížovo-reaktívne v rámci IAV [7,9,14,16], ale majú aj krížovo-

protektívny účinok in vivo [3,4,7,8,10,12,14,17,18,19]. Na redukcii replikácie vírusu chrípky 

sa HA2-špecifické protilátky podieľajú viacerými spôsobmi. Môžu brániť konformačnej 

zmene HA indukovanej nízkym pH, inhibovať fúziu vírusovej a endozomálnej membrány, 

alebo znemožnia ukotvenie fúzneho peptidu do membrány endozómu naviazaním sa na túto 

časť HA2 [12,18]. 

Konzervatívna oblasť HA je slabým natívnym imunogénom. Počas prirodzenej 

infekcie vírusom chrípky je indukovaná len nízka hladina HA2-špecifických protilátok. 

[13,20]. V súčasnosti sa výskum venuje hľadaniu spôsobu, ako čo najefektívnejšie zvýšiť 

imunogénnosť tohto antigénu  

V našej práci sme pre dosiahnutie zvýšenia imunogenicity HA2 odstránili globulárnu 

časť HA1, čo by malo viesť k sprístupneniu HA2 pre B bunky imunitného systému. Výsledky 

práce môžu prispieť k rozšíreniu vedomostí o vzájomnom vzťahu medzi chrípkovými vírusmi 

a imunitným systémom hostiteľa. 

 

Materiál a metódy 

Príprava konštruktu kódujúceho kmeňovú časť HA triméru  

Pri príprave konštruktu, kódujúceho kmeňovú časť HA sme postupovali podľa Steel et 

al., 2010 [6]. Použitý bol klonovací vektor pTriEx-4-, ktorý umožňuje expresiu proteínov v 

prokaryotických aj eukaryotických bunkách (cicavčie a hmyzie bunky). Pripravili sme dva 

expresné vektory, ktoré boli použité na sledovanie protilátkovej odpovede v sérach nimi 

imunizovaných myší:  

pTriEx-4 HA celý (MISS) - pripravený klonovaním ORF pre HA z vírusu A/Mississipi/1/85 

H3N2 (ďalej označenie pTriEx-4 H3celý). 

pTriEx-4 HA del (MISS) - získaný z pTriEx-4 celý (H3) inzerčnou inverznou PCR, 

neobsahuje globulárnu sekvenciu pre hemaglutinín, (ďalej označenie pTriEx-4 H3del). 

Intramuskulárna imunizácia BALB/c myší 

Šesť týždňové BALB/c myši sme rozdelili do 3 skupín na základe podávaného 

plazmidového konštruktu pTriEx-4 H3celý, konštrukt bez globulárnej domény pTriEx-4 

H3del, a ako negatívnu kontrolu sme použili prázdny plazmid pTriEx-4. Imunizačné dávky 

boli vykonané v odstupe 14 dní a celkovo boli myšiam podané tri imunizačné dávky (100μg) 

plazmidovej DNA s adjuvans poly(I:C) (30ng) na myš. Následne boli myši v slabej narkóze 

intranazálne infikované letálnou dávkou 2LD50 vírusu A/MISS/1/85(H3N2) (269 Pfu/myš/ 

40μl). Pred imunizáciou, po každej imunizačnej dávke a po infekcii sme myšiam odobrali v 
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narkóze krv zo submandibulárnej žily. Efektívnosť indukcie HA2-špecifických protilátok 

prítomných v sérach myší po 3. imunizačnej dávke, rovnako aj po infekcii bola stanovená 

metódou ELISA.  Ako antigén sme použili HA2 peptidy subtypu H1 a H3, v koncentrácii 30 

ng/100μl na jamku. Titer HA2-špecifických protilátok bol stanovený ako recipročná hodnota 

riedenia séra, kde regresná krivka pretína hodnotu cut-off (OD=0.5).   

Výsledky a diskusia 

Imunizácia myší konštruktom kódujúcim HA bez globulárnej domény pTriEx-4 H3del 

viedla po 3. imunizačnej dávke k indukcii vyššej hladiny HA2-špecifických protilátok 

v porovnaní s konštruktom, ktorý obsahoval sekvenciu pre globulárnu doménu pTriEx-4 

H3celý (Obr.1). Rovnaký výsledok bol získaný aj po otestovaní myšacích sér po infekcii 

vírusom, ktorý je homológny ku konštruktom použitým pri imunizácii (Obr 1). Značný nárast 

koncentrácie HA2-špecifických protilátok bol zaznamenaný v skupine pTriEx-4 H3del oproti 

skupine imunizovanej TriEx-4 H3celý. Infekcia vírusom umocnila tvorbu HA2-špecifických 

protilátok stimuláciou pamäťových B lymfocytov, ktoré sa vytvorili ako odpoveď na 

predchádzajúcu imunizáciu. Kým pri pTriEx-4 H3del je imunitná odpoveď sústredená na 

konzervatívnu HA2 doménu hemaglutinínu, tak podanie plazmidu pTriEx-4 H3celý 

stimulovalo imunitnú reakciu namierenú najmä voči imunogénne dominantnejšej globulárnej 

doméne HA1. Vyjadrením titra protilátok sme ukázali, že HA2-špecifické protilátky sú 

efektívnejšie produkované konštruktami s odstránenou globulárnou doménou (tab.1). To 

naznačuje, že odstránením globulárnej časti hemaglutinínu sa epitopy na HA2, ktoré sú v 

natívnom trimére prekryté HA1 globulárnou časťou, sprístupnili B-bunkám imunitného 

systému. V týchto sérach sme detegovali aj HA2-špecifické protilátky, ktoré reagovali nielen 

s HA2  subtypu H3, ale aj so subtypom H1. Hladina týchto krížovo- reagujúcich protilátok 

však bola nižšia v porovnaní s H3-špecifickými anti-HA2 protilátkami (Obr.2).  
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Obr. 1. Porovnanie stimulácie tvorby HA2(H3)-špecifických protilátok konštruktami pTriEx-4 H3celý a 

pTriEx-4 H3del. Infekcia vírusom A/MISS/1/85(H3N2). Ako antigén bol použitý peptid HA2 subtypu H3. (A) 
reaktivita protilátok prítomných v imúnnych sérach v rôznom riedení stanovená ELISA metódou. (B) Titer HA2-

špecifických protilátok v sérach myší vyjadrený ako recipročná hodnota riedenia séra, pri ktorom bola získaná 
ešte pozitívna reakcia séra s antigénom ( t.j. OD≥0.5)  . 

 

 

 
Obr. 2. Porovnanie stimulácie tvorby krížovo-reaktívnych HA2-špecifických protilátok konštruktami 
pTriEx-4 H3celý a pTriEx-4 H3del a po infekcii vírusom A/MISS/1/85(H3N2). Ako antigén bol použitý 

peptid HA2 subtypu H1. (A) reaktivita protilátky na základe vzťahu medzi riedením a OD, absorbanciou. (B) 
titer protilátok  (ako v obr.1) reagujúcich s vyznačenými antigénmi. 
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Tab. 1. Porovnanie  titrov HA2-špecifických protilátok po infekcii vírusom A/Mississippi/1/85. V tabuľke je 
v titroch [log2] vyjadrená miera vytvorených HA2-špecifických protilátok po 3.imunizačnej dávke (druhý 
riadok) a po infekcii (tretí riadok) a ich vzájomný rozdiel v riadku (rozdiel). Vypovedá o koľko sa zvýšila 
hladina protilátok voči HA2 u imunizovaných myší po infekcii vírusom A/Miss. V ľavej časti tabuľky sú 

zobrazené výsledky pre HA2-špecifické protilátky subtypu H3a v pravej časti tabuľky  protilátky špecifické voči 
HA2 H1 subtypu 

 

antigén 

HA2(H3) 

Imunizácia 
konštruktom 

H3 celý 

Imunizácia 
konštruktom 

H3 del 

 

NK 

antigén 

HA2(H1) 

Imunizácia 
konštruktom 

H3 celý 

Imunizácia 
konštruktom 

H3 del 

 

NK 

3.im.d 275 2850 520 3.im.d 50 50 60 

Inf. 30800 76800 8800 Inf. 75 225 90 

Rozdiel 30525 73950 8280 Rozdiel 25 175 30 

 

Dosiahnuté výsledky budú východiskom pre ďalšie in vivo štúdie imunogenicity a 

protektívnej imunitnej odpovede navodenej ľahkým reťazcom hemaglutinínu (HA2 gp). 

 

Záver 

Na základe získaných rozdielov v hladine vytvorených protilátok špecifických voči 

HA2 antigénu vo forme ,,headless“ versus celý HA je možné konštatovať, že konštrukty, 

ktoré mali odstránenú globulárnu doménu HA stimulovali tvorbu HA2-špecifických protilátok 

efektívnejšie. To poukazuje na skutočnosť, že odmaskovanie konzervatívnej časti 

hemaglutinínu HA2 pozitívne ovplyvňuje jej imunogenicitu.  
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Abstract 
Optimalization and introduction of newborn screening for immunodeficiency disorders using 

quantitative Real-time PCR. 
Immunity is a defense mechanism that protects against disease. The immune system can be classified 

into two groups, innate immune system and adaptive immune system, consisting of T and B cells. Dysfunction of 
immune cells can be appeared like autoimunity, hypersensitivity or imunodeficience. Immunodeficience are 
genetics disorders, which are appeared just at birth and they are caused by different mutations. Early diagnosis is 
very important in these diseases, because it can safe life or it gives children the chance of better life. The most 
serious types of immunodeficience are sever combined immunodeficiency (SCID). In recent years, many research 
are interested in detecting of these disease (SCID) in early time. One type of detection is quantification of TREC 
and KREC molecules during V(D)J recombination, when T a B cells are developing. The main point of our work 
was optimalization and measure TREC and KREC molecule using Real-time PCR. The next step was use 
optimized method in newborn screening for detection of immunodeficiency.  

 

Keywords: newborn screening; TREC; KREC; severe combined immunodeficiency  (SCID) 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Imunitný systém je jednou z najdôležitejších súčastí ľudského organizmu. Jednou 

z porúch imunitného systému je imunodeficiencia [1]. Primárne imunodeficiencie (PID) sú 

vzácne, dedičné poruchy imunitného systému, charakteristické poruchami T a/alebo B 

lymfocytov, ako je napríklad Omenn syndróm alebo X viazaná agammaglobulinémia [2]. 

Najzávažnejšia forma PID je ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID). Pacientom so 

SCID úplné chýbajú T bunky a často je to spojené s nedostatkom B buniek [3]. B a T 

lymfocyty sú výnimočné v schopnosti vytvárať špecifický receptor genomickým 

prestupovaním ich antigén-receptorových génov cez V(D)J rekombináciu. Počas tohto 

procesu sa formujú stabilné kruhové molekuly, ktoré sa nereplikujú počas bunkovej 

proliferácie [4]. Pri vývoji T bunkového receptora vznikajú kruhové molekuly s názvom 

TREC (T-Receptor Excision Circles) a pri B lymfocytoch sa tieto kruhové molekuly nazývajú 

KREC (kappa-deleting recombination, excision circles). Pri nízkych hodnotách TREC sa dá 

predpokladať nízka tvorba T lymfocytov v týme. Kvantifikácia KREC molekúl pomáha 

identifikovať poruchy B lymfocytov pri tvorbe imunoglobulínov. Detekcia imunodeficiencií je 
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založená na PCR identifikácii týchto signálnych kruhových molekúl z Güthrieho papierika 

[5]. Hlavné využitie tejto detekcie je skoré zachytenie imunodeficinetných stavov, už počas 

novorodeneckého skríningu [5]. Cieľom novorodeneckého skríningu je identifikovať vážne, 

život a zdravie ohrozujúce vrodené poruchy, ktoré nie sú v čase narodenia viditeľné [6] [7], 

ale objavia sa neskôr v priebehu života. Imunodeficiencie spĺňajú všetky podmienky pre 

charakteristiku skríningu, a preto sú vhodným kandidátom pre zavedenie do skrínigového 

programu. 

Kvantitatívna Real-time PCR (qRT-PCR) je často používaná metóda v laboratórnej 

praxi, ktorá umožňuje kvantifikáciu množstva vznikajúcej molekuly v realnom čase [8]. 

 Cieľom predloženej práce bolo zoptimalizovať detekciu TREC a KREC molekúl na 

identifikáciu vážnych imunodeficientných porúch a poukázať na význam zavedenia tejto 

metódy ako novorodeneckého skríningu. 

  

Materiál a metódy 

Vzorky pacientov pozostávali z kvapiek krvi na odberovom papieriku Whatman 903. 

DNA bola vyizolovaná priamo z papierika pomocou kitu DNA Extraction Using 

forensicGEMTM Storage Card (Blood) (ZyGEM). Pri izolácii sme použili jeden až dva disky s  

priemerom 1,2 mm vystrihnuté z odberového papierika. Pre analýzu prítomnosti 

/neprítomnosti TREC a KREC molekúl v krvnej vzorke, bola použitá metóda Real-time PCR 

s využitím TaqMan prób. Pre tento účel boli navrhnuté pomocou programu Primer3 primery a 

próby (Eurofins) pre TREC, KREC a kontrolný gén TRAC (Tab1.). Pre KREC molekulu sme 

testovali viaceré primery na dosiahnutie reprodukovateľných a hodnoverných výsledkov. Pri 

optimalizácii Real-time PCR boli využité viaceré pufre (Tab2). Detekcia TREC molekuly bola 

umožnená pomocou próby značenej FAM fabričkou, KREC molekuly pomocou próby 

značenej HEX farbičkou a TRAC molekuly pomocou próby značenej Cy5 farbičkou.  

 
Tab. 1. Próby a primery Real-time PCR používané pri detekcii 

Názov Sekvencia Dĺžka PCR produktu
TREC F 5´ CAACCATGCTGACACCTCTG 3´
TREC R 5´ CGGTGAATGAAGAGCAGACA 3´

TREC próba 5´ACCCCGTGCCTAAACCCTGC 3´ -
KREC F 5´ ACACAGAGCAGACTGTGAGGG 3´
KREC R 5´ GTTCTCTTTCCCTTAGTGGCAT 3´

KREC próba 5´ CGCAGCCTGGGTGGGACT 3´ -
TRAC F 5´ GGGCAAAGAGGGAAATGAG 3´
TRAC R 5´ TCGGTGAATAGGCAGACAGA 3´

TRAC próba 5´ TCCAGAACCCTGACCCTGCC 3´ -

141

132

124
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Tab. 2. Pufre používané pri optimalizácií Real-time PCR na detekciu imunodeficiencií 
 

Pufor Zásobná koncetrácia Výsledná koncentrácia
Maxima Probe/ROX qPCR Master mix 2x

Quantitect TM Probe Rt-PCR master mix 2x
gB Elite PCR Master Mix 2x

Real Master Mix TM Fast Probe Low Rox 2x
Taq Man Univerzal Master Mix 2x

Hot FirePol Probe qPCR Mix plus (ROX) 5x
Hot FirePol® Buffer B1 10x
Hot FirePol® Buffer B2 10x

1x

 
 

Na amplifikáciu bol použitý Real time cykler Mx3005p. Optimálne teplotné 

podmienky používané na amplifkáciu všetkých troch typov molekúl sú uvedené v tabuľke 3. 

Analýza dát bola uskutočnená v programe MxPro. 

 
Tab. 3. Teplotný program Real-time PCR 

Krok Teplota Čas Počet cyklov
Počiatočná denaturácia 95 °C 15 minút 1

Denaturácia 95 °C 30 sekúnd
Anelácia 59 °C 30 sekúnd

Polymerizácia 72 °C 30 sekúnd
Záverečná polymerizácia 72 °C 20 minút 1

50

 
 

Po PCR reakcii  boli výsledky normalizované ku kontrolnej reakcii a z Ct hodnoty sme 

stanovili hranicu normálneho alebo zníženého počtu kópií TREC a KREC molekúl. Následne 

sme navrhli pomocou programu Primer3 primery (Eurofins) na 4 gény, ktoré sú najčastejšie 

zapojené do vzniku imunodeficiencií ADA, RAG1, RAG2 a IL2RG (sekvencie na požiadanie). 

Pri PCR amplifikácii exónov týchto génov bol použitý 5 PRIME Master mix (5Prime). Na 

purifikáciu produktov pre sekvenovanie sme použili ExoSAP-IT® (Affymetrix). Sekvenačná 

reakcia prebiehala v cykleri XP Bioer s použitím sekvenačného kitu BigDye Terminator v3.1 

(Life Technologies) a vzorky boli následne spracované podľa odporúčaní výrobcom. 

Sekvenačné produkty sme analyzovali v genetickom analyzátore ABI PRISM 3130XL 

(Applied Biosystems). Sekvenačné dáta boli vyhodnotené pomocou programu Sequencing 

Analysis Software v5.4 (Applied Biosystems) a výsledky sme vyhodnocovali pomocou 

softvéru Chromas Pro 1.7.1. 

 

Výsledky a diskusia 

Imunodeficientné poruchy sú dedičné ochorenia, pri ktorých je veľmi dôležitá skorá 

diagnostika. Skorá diagnostika je vo svete uskutočňovaná formou novorodeneckého skríningu 
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a to detekciou počtu TREC A KREC molekúl pomocou Real-time PCR. V našej práci sme 

optimalizovali detekciu týchto kruhových molekúl využitím Real-time PCR metódy s TaqMan 

próbami. Pri optimalizácii sme testovali 8 druhov pufrov od rôznych výrobcov (tab.2). Kedže 

DNA sa izoluje priamo z papierika, bez odstránenia inhibítorov, pri používaní niektorých 

pufrov bola PCR amplifikácia inhibovaná. Z otestovaných pufrov sme vybrali 4 najlepšie a to 

Maxima Probe/ROX qPCR Master mix, Quantitect TM Probe Rt-PCR master mix, Real Master 

Mix TM Fast Probe Low Rox a Hot FirePol® Buffer B1. Výsledok testu puforov je zobrazený 

na obrázku 1. Keďže podstatou skríningu je čo najjednoduchšia a najlacnejšia metóda, skúšali 

sme najskôr optimalizovať Hot FirePol® Buffer B1 pufor z dôvodu nižších výdavkov. 

 

 
Obr. 1.  Výsledky skúšky rôznych pufrov pri optimalizácii Real-time PCR (1. Hot FirePol Probe qPCR    

Mix plus (ROX),2. Maxima Probe/ROX qPCR Master mix,3. Quantitect TM Probe Rt-PCR master mix,4. Hot 
FirePol® Buffer B1,5. Hot FirePol® Buffer B2,6. gB Elite PCR Master Mix,7. TaqMan Univerzal Master 

Mix,8. Real Master Mix TM Fast Probe Low Rox 
 

Na základe spolupráce s Detskou fakultnou nemocnicou v Bratislave nám bolo doteraz 

dodaných 39 vzoriek. 5 pacientov sa už nachádzalo v zlom alebo v zhoršenom klinickom 

stave.  U týchto pacietov sa práve touto metódou potvrdila deficiencia TREC molekúl, čo 

znamená zníženú funkciu alebo úplnu absenciu T lymfocytov. Hodnota B lymfocytov, na 

základe prítomnosti KREC molekúl bola normálna. Obrázok 2. ukazuje výsledok analýzy 

týchto pacientov, u ktorých bola dokázaná absencia TREC molekúl. 

 

 
Obr. 2. Výsledok analýzy pacienta s absenciou TREC molekúl 

 

V jednom prípade sme detegovali absenciu T aj B  lymfocytov, čo sa u pacienta 

prejavilo ako Omenn syndróm. Ak je tento syndróm neliečený, má fatálne následky. 

U 3 pacientov bola po potvrdení imunodeficiencie osekvenovaná kódujúca oblasť  4 
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najčastejších génov spôsobujúcich SCID , ADA,IL2RG,RAG1 a RAG2. U všetkých pacientov 

bola identifikovaná mutácia v géne IL2RG, čo potvrdzuje fakt, že je to jeden z génov 

najčastejšie zapojených do vzniku imunodeficiencií. Je to gén, viazaný na X chromozóm a je 

známych viac ako 200 mutácií v tomto géne [9]. Niektoré  mutácie v IL2RG géne môžu byť 

dedičné, čo bolo možné pozorovať aj u dvoch pacientov súrodencov, kde obaja boli nositeľmi 

tej istej mutácie ( c.676 C>T), nachádzajúcej sa v 5 exóne, IL2RG génu. U jedného pacienta 

bola identifikovaná mutácia (c.670 C>T), taktiež v 5 exóne (Obr. 3). 

 

 
Obr. 3 Výsledok sekvenovania pacientov deficientných na TREC molekuly 

 

Takáto skorá diagnostika umožnila podchytiť pacientov deficientných na TREC 

a KREC molekuly v skorom štádiu a tým poskytla čas pre nájdenie darcov kostnej drene pre 

nevyhnutnú transplantáciu, ktorú aj neskôr podstúpia alebo podstúpili. 

V novorodeneckom období, príznaky imunodeficiencií nie sú prítomné, ale hneď ako 

vyprchajú materské protilátky, môžu sa objaviť veľmi nebezpečné infekcie, vedúce až k smrti. 

V tejto práci sme sa zaoberali  detekciou imunodeficiencií založenou na identifikácii TREC a 

KREC molekúl v novorodeneckom období.  V roku 2005 bola zavedená metóda merania 

TREC molekúl ako potenciálna možnosť detekcie týchto porúch a to vedcami Chan and Puck 

[5]. Taktiež sa v tej dobe stala detekcia KREC molekúl, sľubnou metódou na identifikáciu 

novorodencov s kongenitálnou agamaglobulinemiou [4]. 

Vedci v Kanade a v Severnej Amerike, pri tejto detekcii používali disky veľkosti  3,2 

mm podľa NENSP (New England newborn screening program) [10]. Veľkosť týchto diskov 

bola testovaná aj v našej práci,  ale z dôvodu inhibície sme neskôr používali 1,2 mm disky 

vystrihnuté z Whatman odberového papierika.  

V Spojených štátoch amerických je výskyt týchto imunodeficiencií až 3 krát vyšší ako 

je priemer v iných krajinách sveta [11]. Prvým štátom kde bol tento skríning zavedený bol 

Wisconsin v roku 2008 [12][9]. Na Slovensku je incidencia imunodeficientných ochorení 
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omnoho vyššia ako incidencia ochorení, na ktoré už v súčasnosti prebieha skríning [13], preto 

je detekcia týchto ochorení dôležitá a má význam. 

 

Záver 

 Využitie kvatifikácie TREC a KREC molekúl pomocou metódy Real-time PCR sa 

ukazuje ako vhodný spôsob na detekciu imunodeficientných porúch už v novorodeneckom 

období. Pacienti so zníženou funkciou alebo s deficitom T lymfocytov skutočne preukazujú 

zníženie počtu alebo úplnu neprítomnosť TREC molekúl ako následok  nefunkčnosti a zlého 

vývoja týchto lymfocytov.  Neprítomnosť oboch typov lymfocytov u jedného z pacientov bola 

taktiež preukázana pomocou tejto metódy a to neprítomnosťou TREC a KREC molekúl 

pomocou Real-time PCR. Výsledky tejto analýzy u pacientov s podozrením na SCID 

s následným potvrdením diagnózy sekvenovaním za účelom detekcie patologickej mutácie 

majú význam v ďalšej diagnostike ochorenia a v nastavení včasnej liečby. Taktiež, keďže  sú 

tieto poruchy dedičné, môže identifikácia kauzálnej mutácie umožniť spoľahlivé genetické 

poradenstvo.  
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Abstract 
Determination of IGHV mutational status in patients with chronic lymphocytic leukemia 
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in the Western world. Patients with 

CLL follow heterogeneous clinical courses and can be divided into 2 groups on the basis of the mutational status 
of the immunoglobulin heavy-chain variable-region gene (IGHV) in leukemic cells. Patients with hypermutated 
IGHV have longer survival, whereas patients with unmutated IGHV have a poorer prognosis. Here, we studied 
IGHV repertoire and mutational status in a cohort of 200 patients from Slovakia using direct DNA sequencing. 
Our results show the bias in the use of certain IGHV among CLL cells. The most frequently used genes were 
IGHV1-69 with IGHV3-30 and IGHV3-21. All cases of IGHV1-69 were unmutated, as opposed to IGHV3-30 and 
IGHV3-21, which show a high prevalence of mutated cases.  
 

Keywords: chronic lymphocytic leukemia; IGHV; somatic hypermutation; mutational status 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je lymfoproliferatívne ochorenie 

charakterizované akumuláciou zrelých monoklonových B lymfocytov v periférnej krvi, 

kostnej dreni, lymfatických uzlinách a iných lymfatických tkanivách. CLL je najčastejšou 

leukémiou, ktorá postihuje dospelých a má vysokú prevalenciu najmä v Európe a Severnej 

Amerike [1 – 2]. 

Nezávislým prognosticky významným markerom CLL je stanovenie mutačného 

statusu génu IGHV, ktorý kóduje variabilnú oblasť ťažkého reťazca imunoglobulínov.  

Podľa mutačného statusu IGHV je možné rozdeliť pacientov na dve skupiny s odlišným 

klinickým priebehom. Pacienti s ≥2% rozdielom v nukleotidovej sekvencii oproti zárodočnej 

línii, tj. mutovaným stavom IGHV génu (M-IGHV), sú charakteristickí indolentným 

priebehom ochorenia. Lymfocyty s M-IGHV  prekonali normálnu antigénovú stimuláciu, až 

následne prešli malígnou transformáciou. Povrchový imunoglobulín je značne redukovaný, čo 

prispieva k strate signálnej kapacity. Tento stav je považovaný za prognosticky priaznivý, 

medián prežívania je až 24 rokov. U pacientov s 2% a menším rozdielom oproti zárodočnej 

línii, tj. nemutovaným stavom IGHV génov (UM-IGHV), pozorujeme agresívny klinický 
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priebeh. Lymfocyty s UM-IGHV pochádzajú z buniek, u ktorých došlo k čiastočnej 

antigénovej stimulácii počas malígnej transformácie. Redukcia povrchového imunoglobulínu 

je nižšia a signálna kapacita je zachovaná, čo vedie k proliferácii buniek a progresii ochorenia. 

Tento stav koreluje s horšou prognózou, medián prežívania je 8 – 9 rokov [3 – 6]. 

Analýza IGHV preukázala prednostný výskyt špecifických génových segmentov  

v závislosti od mutačného statusu. Expresia IGHV1-69 alebo IGHV4-39 je asociovaná 

prevažne s nemutovaným stavom génu, naopak gény ako IGHV4-34 a IGHV3-21 sú častejšie 

mutované. Niektoré IGHV gény sú asociované so špecifickým klinickým priebehom a ich 

výskyt v jednotlivých krajinách je rôzny. Napríklad, IGHV3-21 je asociovaný s horšou 

prognózou a jeho prevalencia v štátoch južnej Európy je nižšia, naopak segment IGHV3-72 sa 

vyznačuje stabilným priebehom ochorenia [6]. 

Cieľom predloženej práce bolo analyzovať frekvenciu výskytu jednotlivých segmentov 

IGHV a určiť ich preferenčný mutačný status v slovenskej populácii. 

 

Materiál a metódy 

Súbor pacientov 

Pre analýzu bolo vybraných 200 vzoriek cDNA od pacientov s podozrením na CLL 

(109 mužov, 91 žien, priemerný vek 66 rokov). Mutačný status sme stanovili u 77% pacientov 

(154 z 200). 

Diferenciálna fluorescenčná detekcia 

Pomocou fragmentovej analýzy sme identifikovali klonálne prestavby génu IGH. 

Použili sme kit IGH Somatic Hypermutation Assay v2.0 - ABI Fluorescence Detection kit 

(Invivoscribe).  

V prvom kroku sme pre každú vzorku pripravili 2 PCR reakcie. Obe reakčné zmesi pre 

jednu vzorku obsahovali fluorescenčne značené primery (Obr. 1.).  

 

 
 

Obr. 1. Umiestnenie primerov na géne IGH. Forward primer v hypermutačnom mixe 1 nasadá na leading 
oblasť IGH génu (L) a PCR produkt má veľkosť 400 – 500 bp. Forward primer v hypermutačnom mixe 2 nasadá 

na oblasť FR1 (framework region) a PCR produkt má veľkosť 310 – 380 bp (Invivoscribe – upravené). 
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 PCR produkty sme naniesli do 96-jamkovej platničky a nechali denaturovať  

v termocykléri (95 °C, 5 min). Denaturované PCR produkty sme analyzovali kapilárnou 

elektroforézou v genetickom analyzátore 3500 Series Genetic Analyzer (ThermoFisher 

Scientific). Fluorescenčné signály z jednotlivých vzoriek sme vyhodnotili v softwari 

GeneMapper. 

Analýza somatickej hypermutácie IGHV 

Mutačný status IGHV sme stanovili pomocou priameho sekvenovania. Použili sme kit 

IGH Somatic HypermutationAssay v2.0 - Gel Detection kit (Invivoscribe) a BigDye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (ThermoFisher Scientific). 

Pre každú vzorku sme pripravili 1 PCR reakciu s neoznačenými primermi (Obr. 2.). 

PCR produkty sme enzymaticky purifikovali pomocou ExoSAP-IT (Affymetrix) 

v termocykléri (37 °C, 15 min, 80 °C, 15 min). Pre každú vzorku sme po purifikácii pripravili 

2 sekvenačné reakcie, z ktorých jedna obsahovala forward a druhá reverse neoznačený primer. 

Po reakcii sme vzorky purifikovali pomocou DyeEx 2.0 Spin Kit (Qiagen). 

 

 
 

Obr. 2. Umiestnenie primerov na géne IGH. Forward primer v neoznačenom hypermutačnom mixe 1 nasadá 
na sekvenciu leading oblasti IGH génu (L) a PCR produkt má veľkosť 400 – 500 bp. Primery pri sekvenačnej 

reakcii nasadajú na to isté miesto ako primery pri PCR reakcii (Invivoscribe – upravené). 
 

Purifikované vzorky sme naniesli do 96-jamkovej platničky a analyzovali kapilárnou 

elektroforézou v genetickom analyzátore 3500 Series Genetic Analyzer (ThermoFisher 

Scientific). Fluorescenčné signály z jednotlivých vzoriek sme vyhodnotili v softwari 

Sequencing Analysis. Po analýze sme sekvencie vzoriek porovnali so sekvenciami IGHV génu 

zárodočnej línie B lymfocytov pomocou databázy IMGT/V-QUEST. 

 

Výsledky a diskusia 

Za obdobie 8/2015 – 2/2016 sme v súbore 200 pacientov stanovili klonalitu populácie 

B lymfocytov. U 75% (150) pacientov sme preukázali monoklonálnu populáciu typickú pre 

CLL, u zvyšných 25% (50) pacientov sme detegovali rôzne typy iných populácií (Obr. 5.).  
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Obr. 3. Výsledok fragmentovej analýzy pacienta s monoklonálnou populáciou B lymfocytov. Výsledok pre 
hypermutačný mix 1, PCR produkt má veľkosť 400 – 500 bp. 

 

 
 

Obr. 4. Výsledok fragmentovej analýzy pacienta s polyklonálnou populáciou B lymfocytov. Výsledok pre 
hypermutačný mix 1, PCR produkty majú veľkosť 400 – 500 bp.

 

 
 

Obr. 5. Klonalita populácie B lymfocytov v súbore pacientov. 
 

Po stanovení klonality populácie B lymfocytov sme vybrali 154 pacientov (150 

pacientov s monoklonálnou populáciou, 3 pacientov s biklonálnou populáciou a jedného 

pacienta s polyklonálnou populáciou s výrazne prevažujúcim klonom), u ktorých bolo možné 

určiť IGHV segment a jeho mutačný status. Porovnaním sekvencií získaných sekvenovaním 

vzoriek pacientov so sekvenciami zárodočných línií v databáze IMGT/V-QUEST sme 

787



identifikovali génové segmenty a určili frekvencie ich výskytu v súbore pacientov (Obr. 6). 

Najčastejšie sa vyskytujúcim segmentom v súbore bol IGHV1-69 prítomný u 14,29% 

pacientov. Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim segmentom bol IGHV3-30 u 11,69% 

pacientov. Všetky ostatné segmenty mali v súbore menej ako 10%-né zastúpenie. Z týchto 

mali najvyššiu frekvenciu segmenty IGHV3-21, IGHV3-7 a IGHV4-34. 

 

 
 

Obr. 6. Frekvencia výskytu IGHV segmentov v súbore pacientov. Výsledky stanovené priamym 
sekvenovaním. 

 

Porovnaním sekvencií vzoriek pacientov so sekvenciami zárodočných línií v databáze 

IMGT/V-QUEST sme tiež stanovili prítomnosť somatickej hypermutácie génových 

segmentov a určili preferenčný mutačný status (Obr. 7.). Najfrekventovanejší segment 

IGHV1-69 sa vyskytoval výhradne v nemutovanom stave. Segment IGHV3-30 bol vo väčšine 

prípadov (61,11%) mutovaný, podobne tomu bolo aj u segmentov IGHV3-21, IGHV3-7 

a IGHV4-34 (Tab. 1.).  

 
Tab. 1. Mutačný status najčastejšie sa vyskytujúcich IGHV segmentov v súbore pacientov. 

 
IGHV segment* M-IGHV % UM-IGHV % Celkový počet 

   1-69 0 0 22 100 22 
   3-30 11 61.11 7 38.89 18 
   3-21 7 58.33 5 41.67 12 
   3-7 10 90.91 1 9.09 11 

   4-34 7 77.78 2 22.22 9 
*určené vo vzorkách monoklonálnych, biklonálnych aj polyklonálnych s prevažujúcim klonom 
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Obr. 7. Mutačný status IGHV segmentov v súbore pacientov. Výsledky stanovené priamym sekvenovaním. 
 

Záver 

V súbore pacientov slovenskej národnosti sme molekulárnou analýzou stanovili 

frekvenciu a preferenčný mutačný status IGHV segmentov. Zistili sme, že v slovenskej 

populácii má najvyššie zastúpenie segment IGHV1-69, ktorý bol prítomný výhradne 

v nemutovanom stave. Ďalšími najčastejšie sa vyskytujúcimi segmentami boli IGHV3-30 

a IGHV3-21 prítomné prevažne v mutovanom stave. Preferenčný mutačný status jednotlivých 

segmentov sa zhodoval s výsledkami európskych štúdií. 
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Abstract 
Induction of IFN-α, IFN-β, IFN-λ, IP-10 and RIG-1 mRNA by individual interferons in A549 cells 

infected with influenza virus. 
Interferons (IFN) play important role in innate imunity. IFNs belong to the large class of proteins known 

as cytokines, molecules used for communication between cells to trigger the defenses of the immune system that 
help eradicate pathogens. By interacting with their specific receptors, IFNs activate signal transducer and 
activator of transcription (STAT) complexes. STATs regulate the expression of certain immune system genes. 
IFNs can activate several other signaling cascades as JAK-STAT pathway, C3G/Rap1 pathway, 
phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) signaling pathway and MAP kinase. We examined the influence of different 
IFNs on the influenza A virus (IAV) replication and induction of mRNA for IFN-α, IFN-β, IFN-λ, IP10 and  
RIG-1 in IAV infected A549 cells preincubated with individual IFNs. IFN-λ2 and IFN-λ3 proved the best 
inhibitory effect agains A/PR/8/34 virus. IFNs-α/β stimulated expression of RIG-1 and IFN-α mRNA. By 
contrast to IFNs-α/β, all IFNs-λ induced strong overexpression of IP-10 mRNA and INFs-λ1/λ2 stimulated 
expression of all IFNs mRNA and slightly RIG-1 mRNA.  

 
  
  

Keywords: influenza A virus; interferon; replication; mRNA; polymerase chain reaction 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusy chrípky typu A vyvolávajú pravidelne sa opakujúce sezónne epidémie, 

sporadicky pandémie. Spôsobujú akútne infekčné ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré je 

často spojené s vážnymi komplikáciami, najmä u malých detí a starších ľudí [1]. 

Vrodená imunita zabezpečuje prvú obrannú líniu napadnutého organizmu voči 

vírusovej infekcii. Jej aktivácia je antigén-závislá. Závisí na schopnosti hostiteľskej bunky 

rozpoznať patogén prostredníctvom špecifických receptorov na jej povrchu (Toll like, RIG-1 

like a NOD like receptory). Úspešné rozpoznanie vírusu príslušným receptorom vedie 

k aktivácii interferón regulačných faktorov IRF-3, IRF-7 a nukleárneho faktora-κB a produkcii  

mnohých cytokínov a chemokínov. Interferóny (IFN) patria do skupiny sekrečných cytokínov, 

ktoré aktivujú Jak/STAT signálnu dráhu a indukujú transkripciu stovky interferón-

stimulovaných génov. Tie vykonávajú efektorové funkcie IFN a v bunke navodzujú 

antivírusový stav [2,3]. IFN-γ indukovaný proteín (IP-10) patrí do rodiny chemokínov. Okrem 
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IFN-γ aktivujú jeho expresiu v epiteliálnych bunkách tiež IFN typu I, tumor nekrotizujúci 

faktor-α alebo dvojvláknová RNA. Pôsobí ako chemoatraktant pre monocyty/makrofágy,      

T-bunky či dendritické bunky. Nedávne štúdie naznačujú, že jeho nadprodukcia 

v infikovaných bunkách by mohla zohrávať dôležitú rolu v patogenéze vírusov chrípky [4]. 

Cieľom našej práce bolo otestovať vplyv jednotlivých IFN na replikáciu ľudského 

vírusu chrípky A/PR/8/34 v A549 bunkách a stanoviť v IFN-indukovaných a infikovaných 

bunkách úroveň mRNA IFN-α, IFN-β, IFN-λ, IP10 a cytoplazmatického receptora RIG-I. 

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie: 

• A549 – epiteliálne bunky derivované z ľudského pľúcneho karcinómu (ATCC) 

• MDCK - epiteliálne bunky derivované z obličiek psa Canis familiaris. (ATCC) 

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. 

Vírusový kmeň: 

• A/PR/8/34 (H1N1) - ľudský kmeň vírusu chrípky typu A, kultivovaný na 10-dňových 

fertilných kuracích zárodkoch. 

Interferóny: 

• IFN typu I: rekombinantný ľudský IFN-alfa2b, IFN-beta1a, IFN-omega (PBL 

InterferonSource) 

• IFN typu III: rekombinantný ľudský IL-29/IFN-lambda 1, IL-28A/IFN-lambda 2,                

IL-28B/IFN-lambda 3 (R&D Systems) 

Antivírusová assay.  A549 bunky sme predinkubovali s rôznymi koncentráciami jednotlivých 

IFN. Po 24 hod. sme bunky infikovali vírusom A/PR/8/34 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 mRNA IFN-α, IFN-β, IP-10, IFN-λ a RIG-I 

sme určili semi-kvantitatívnou RT-PCR. 

Plaková titrácia. MDCK bunky sme infikovali jednotlivými riedeniami supernatantu, ktorý 

sme vyriedili päťkovo. Po hodinovej adsorpcii vírusu sme bunky premyli fyziologickým 

roztokom a zaliali 0,5% karboxymetylcelulózou zmiešanou s MEM médiom. Po 72 hod. sme 

bunky fixovali 10% formalínom a plaky vizualizovali karbolfuchsínom. 

Izolácia RNA. RNA z A549 buniek sme izolovali pomocou kitu SV Total RNA Isolation 
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System (Promega). Pri izolácii sme postupovali podľa návodu výrobcu.  

Semi-kvantitatívna RT-PCR. Vyizolovanú RNA sme pomocou reverznej transkriptázy 

prepísali na cDNA. Tú sme použili ako templát do PCR reakcie. PCR produkty sme 

analyzovali horizontálnou elektroforézou v 2% agarózovom géli. Intenzitu PCR bandov sme 

vyhodnotili pomocou softvéru Gene Tools (Syngene). 

 

Výsledky a diskusia 

 A549 bunky sme indukovali interferónmi v koncentráciách s najlepším inhibičným 

účinkom: IFN-α2b (400 U), IFN-β1a (400 U), IFN-ω (10 ng/ml), IFN-λ1 (10 ng/ml), IFN-λ2 

(20 ng/ml), IFN-λ3 (20 ng/ml). Po 24 hodinách sme bunky infikovali vírusom chrípky 

A/PR/8/34. Po 24 hodinovej infekcii sme bunky zoškrabali a centrifugovali. Titer vírusu 

v supernatante sme stanovili pomocou plakovej titrácie na MDCK bunkách (Obr. 1.), ako je 

opísané vyššie v sekcii Materiály a metódy.   

Všetky testované IFN inhibovali replikácu vírusu chrípky A/PR/8/34. Najväčší vplyv 

na replikáciu vírusu mali INF-λ1 a IFN-λ2. Dokázali znížíť titer vírusu približne o 30%. 

Najmenej účinný bol spomedzi testovaných interferónov IFN-λ3, ktorý potláčal replikáciu 

vírusu iba o 3%. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 1. Titer vírusu A/PR/8/34 v A549 bunkách indukovaných IFN. NK – A549, PK – A549 infikované 

vírusom A/PR/8/34. 
 

Receptory, prostredníctvom ktorých spúšťajú interferóny signálne dráhy, sú špecifické 

pre každú IFN triedu [3]. Napriek tomu sa javí, že rôzne IFN pôsobiace cez svoje špecifické 

receptory môžu v bunkách aktivovať rovnaké kaskády. Preto sme A549 bunky indukovali 

jednotlivými IFN, infikovali vírusom chrípky a pomocou semi-kvantitatívnej RT-PCR sme 

sledovali hladinu expresie mRNA IFN-α, IFN-β, IFN-λ, IP-10 a RIG-1 (Obr. 2.-7.).  

 Po predinkubácii buniek s IFN-α (Obr. 2.) dochádzalo v infikovaných A549 bunkách 
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k zvýšenej expresii mRNA IFN-α a RIG-1. Expresia mRNA IFN-β a IFN-λ oproti pozitívnej 

kontrole, ktorú predstavujú bunky infikované vírusom, klesla. Po indukcii buniek IFN-β  

(Obr. 3.) stúpla v infikovaných A549 bunkách expresia mRNA IFN-α, IP-I0 a RIG-1. 

Expresia mRNA IFN-β a IFN-λ naopak klesla. Po indukcii infikovaných buniek IFN-ω   

(Obr. 4.) klesla expresia mRNA všetkých sledovaných IFNov.  

 
 

 

  

 

 

 
 
Obr. 2. Hladina expresie mRNA v A549 bunkách indukovaných IFN-α. NK – A549, PK – A549 infikované 

vírusom. Posledný z trojice stĺpcov vždy predstavuje hladinu expresie príslušnej 
mRNA v infikovaných bunkách predinkubovaných s IFN-α. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Obr. 3. Hladina expresie mRNA v A549 bunkách indukovaných  IFN-β. NK – A549, PK – A549 infikované 

vírusom. Posledný z trojice stĺpcov vždy predstavuje hladinu expresie príslušnej 
mRNA v infikovaných bunkách predinkubovaných s IFN-β. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 4. Hladina expresie mRNA v A549 bunkách indukovaných  IFN-ω. NK – A549, PK – A549 infikované 

vírusom. Posledný z trojice stĺpcov vždy predstavuje hladinu expresie príslušnej mRNA 
 v infikovaných bunkách predinkubovaných s IFN-ω. 
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Naproti tomu, po indukcii infikovaných A549 buniek IFN-λ1 (Obr. 5.) sme pozorovali 

zvýšenú expresiu všetkých testovaných mRNA, pričom najvýraznejšie stúpla hladina mRNA 

IP-10 a to až 3,5 násobne. Porovnateľný účinok na infikované A549 bunky mala aj 

predinkubácia s IFN-λ2 (Obr. 6.), kedy hladina mRNA IP-10 narástla približne dvojnásobne. 

V prípade indukcie infikovaných buniek IFN-λ3 (Obr. 7.) sme zaznamenali najvýraznejšie, 

takmer 19-násobné zvýšenie expresie mRNA IP-10 oproti pozitívnej kontrole. IFN-λ1 a    

IFN-λ2 indukovali expresiu mRNA IFN-α, IFN-β a IFN-λ. Všetky IFN-λ mierne zvyšovali 

hladinu mRNA Rig-1. 

V čistých A549 bunkách (NK) sme pozorovali zníženú hladinu všetkých testovaných 

mRNA v porovnaní s bunkami infikovanými vírusom (PK). V prípade IFN-λ a IP-10 bola 

hodnota mRNA v NK dokonca nulová. K produkcii IP-10 nedochádzalo ani v infikovaných 

bunkách indukovaných IFN-α a IFN-ω. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5. Hladina expresie mRNA v A549 bunkách indukovaných  IFN-λ1. NK – A549, PK – A549 
infikované vírusom. Posledný z trojice stĺpcov vždy predstavuje hladinu expresie príslušnej mRNA 

v infikovaných bunkách predinkubovaných s IFN- λ1. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Obr. 6. Hladina expresie mRNA v A549 bunkách indukovaných  IFN-λ2. NK – A549, PK – A549 
infikované vírusom. Posledný z trojice stĺpcov vždy predstavuje hladinu expresie príslušnej mRNA 

v infikovaných bunkách predinkubovaných s IFN- λ2. 
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Obr. 7. Hladina expresie mRNA v A549 bunkách indukovaných  IFN-λ3. NK – A549, PK – A549 
infikované vírusom. Posledný z trojice stĺpcov vždy predstavuje hladinu expresie príslušnej mRNA 

v infikovaných bunkách predinkubovaných s IFN- λ3. 
 

Záver 

• Najlepší inhibičný účinok na replikáciu vírusu chrípky A/PR/8/34 mali IFN-λ1 

a IFN-λ2.  

• INF-α a IFN-β indukovali expresiu mRNA RIG-1 a mRNA IFN-α.  

• Všetky IFN-λ niekoľkonásobne zvyšovali syntézu mRNA IP-10. 

• IFN-λ1 a IFN-λ2 zvyšovali hladinu mRNA IFN-α, IFN-β ako aj IFN-λ. 

• V bunkách indukovaných IFN-ω sme nedegovali zvýšené hladiny testovaných 

mRNA.  
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Abstract 
Multiply drug resistant bacteria pose is a serious challenge in clinical medicine. Currently, the options 

for treatment of serious Gram negative organism infections are narrowing. One of the challenging aspects of 
Gram negative antibiotic therapy is the presence of two dissimilar membranes, the cytoplasmic and outer 
membranes.The lipoprotein transport pathway has five protein components Lol A,B,CDE. Nayar et al. reported 
the disclosure of a small molecule inhibitor of the Lol pathway in E. coli with a pyrazole core. This compound 
was shown to inhibit Lol transport by demonstrating the blocking of release of lipoprotein from E. coli 
spheroplasts, and by compound resistance mutations that were isolated in both the LolC and LolE components. 
On the other hand the compound didn’t inhibit this pathway in P. aeruginosa. The aim of our study is to 
substitute the essential genes LolCDE from E. coli into P. aeruginosa, and delete the version on the 
chromosome. Moreover, we want to test if the P. aeruginosa cells with genes from E.coli will be viable and 
sensitive to compound mentioned above. 
 

Keywords: E. coli, P. aeruginosa, complex LolCDE, inhibitor 

 

Introduction and aims of study  

Multiply drug resistant (MDR) bacteria pose a serious challenge in clinical medicine. 

Currently, the options for treatment of serious Gram negative organism infections are 

narrowing. It is clear that new sources of efficacious compounds to address Gram negative 

bacteria are necessity [1,2]. One of the challenging aspects of Gram negative antibiotic 

therapy is the presence of two dissimilar membranes [3,4,5], the cytoplasmic and outer 

membranes. Whereas the inner cytoplasmic membrane has properties of a typical lipid 

bilayer, the outer membrane has an asymmetric character, with a lipid inner surface and an 

outer surface consisting largely of lipopolysaccharide. An additional challenge in Gram 

negatives is the presence of broad substrate efflux pumps in the periplasm which act to reduce 

antibiotic concentrations in the bacteria [6]. 

Synthesis of the unique components of the Gram negative outer membrane has been 

extensively characterized [7].  Three outer membrane assembly pathways are known to exist 

in the periplasm: Bam (β-barrel protein transport), Lpt (lipopolysaccharide transport) and Lol 
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(lipoprotein transport) [8], each essential to proper structure and function of the outer 

membrane. Compromising the structure of the outer membrane should lead to improved 

kinetics of penetration of existing antibiotics into Gram negative pathogens, and disruption of 

efflux pump assembly. The lipoprotein transport pathway has five protein components: the 

Lol A, B, CDE [9]. 

The Lol CDE complex of E. coli has been shown to consist of one copy each of the 

membrane spanning subunits Lol C and Lol E, and two copies of the ATPase subunit Lol D 

[10]. The current model for lipoprotein transport in E. coli has lipoproteins that are acylated 

on the cysteine in a consensus lipobox sequence immediately following the cleaved signal 

sequence. Lol CDE catalyzes the release of the lipoprotein destined for the outer membrane 

from the inner membrane to the periplasmic lipoprotein carrier, Lol A [11]. Lol A in turn 

transports the lipoprotein across the periplasm to the outer membrane where Lol B, itself a 

lipoprotein, acts to accept the nascent lipoprotein and inserts it into the outer membrane [12].  

Prior work had identified an inhibitor (Fig.1) of the essential LolCDE complex that 

blocks the activity and prevents transfer of lipoproteins from LolCDE to LolA. The Lory 

laboratory has a small quantity of this inhibitor on hand. 

 

 
 

Fig 1. Chemical structure of compound that inhibite essencial LolCDE complex  

 

The inhibition of LolCDE is specific to the E. coli version of LolCDE gene.  We were 

curious as to whether it would be possible to substitute on a plasmid LolCDE from E. coli and 

then knock out the P. aeruginosa chromosomal copy. This would address two questions. Can 

the E. coli version substitute for the P. aeruginosa LolCDE and if so, would this render P. 

aeruginosa susceptible to the inhibitor compound?  

Therefore, the initial aim of our study is to substitute the essential genes LolCDE from 

E. coli (on the plasmid pMMB67EH, which replicates in both E. coli and P. aeruginosa) into 

P. aeruginosa, and delete the version on the chromosome. As a control, we will also place the 

P.aeruginosa LolCDE gene on a plasmid as well and show that it can substitute for the 
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chromosomal version as would be expected. Identifying compounds with intrinsic 

antibacterial activity to decrease the number of Gram – negative bacteria, which caused 

several serious illnesses like P. aeruginosa, is a growing need because of the rise of 

antibacterial resistance.  

 

Materials and methods 

The genes LolCDE are essential for cells. So for deleting and substituting these genes 

we used two step allelic exchange method, which principle is on the fig.2 and fig. 3. [13]. 
 

 
 

Fig. 2: First step of two-step allelic exchange method, upstream sequence a downstream sequence 
in the middle is ours gene Lol CDE. These sequences are the same with sequences that we clones into the 

pEXG2 plasmid, which has Sac B gene and Gentamicin resistance gene in it.  
 

 
Fig. 3: Second step of two-step allelic exchange method, after antibiotic selection and selection 

with sucrose, there is two types of cells - wild type and mutant that is gentamicin sensible and sucrose 
resistant.  
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The program entailed two distinct steps: We first amplified the LolCDE gene from 

E.coli K12 - BW25113 [14] using the Polymerase Chain Reaction (PCR) with specific 

primers specific for the N-terminal (including the ribosome binding site) sequence and the C-

terminal sequence. An aliquot of the reaction product was checked on an agarose gel for the 3 

Kb fragment that comprises the 3 genes. When the PCR product had to be cut with restriction 

enzymes and ligated into the pMMB67EH plasmid and transformed into cells, it was first 

purified using Genesee Scientific DNA Clean. For separating the particular size fragments, 

1% agarose gel was used. Agarose gel electrophoresis was performed in 1 x TBE buffer at 

laboratory temperature at voltage 5 V/cm. The gel was viewed on a UV transilluminator and 

photographed using UVP® Bio-Imaging System. If gels were cut from agarose, the gels were 

visualized under long wavelength (A365) UV to minimize damage. After slicing the 

appropriate bands form the gel, DNA was extracted and purified using BioBasic EZ -10 Gel 

Extraction kit.  DNA was mixed with the appropriate restriction enzyme buffer to the final 

concentration of 1x in 15 µl. Sterile H2O was added followed by 5 – 10 units of appropriate 

restriction enzyme per 1 μg of DNA. The reaction mixture was incubated for the time and 

temperature recommended for individual restriction enzymes. To prevent re-ligation of 

plasmid, Antarctic phosphatase (AP) was used to remove phosphate groups from both 5´-

termini. The dephosphorylation buffer to the final concentration of 1x, DNA and AP to the 

final concentration of 1U/μg of DNA were mixed and incubated for 30 min. at 37°C. 

Subsequently, Genesee Scientific DNA Clean & Concentrator was used to purify DNA. The 

components of the ligation reaction consisting of plasmid and insert DNA mixed in 1:3 ratio, 

T4 ligase buffer to the final concentration of 1x, T4 DNA ligase to the final concentration of 

1U/μg of DNA and sterile H2O were added to a tube and incubated for at least 1 h. We 

transform the plasmids with insert into DHα5 E.coli competent cells and make antibiotic 

selection plates with different ratio of cells. For selecting recombinants we screened with 

colony PCR method using GoTaq Green Ready mix with specific primers near the MCS of a 

plasmid or primers of upstream forward and downstream reverse of E.coli Lol CDE gene.  

 

Results and discussion  

We have successfully cloned the LolCDE gene from E.coli into the pMMB67EH 

plasmid, and confirmed the DNA sequence. We have had difficulties with the cloning of the 

LolCDE gene from P. aeruginosa into pMMB67EH plasmid, and have designed new primers.  

P. aeruginosa can be problematic due to the high GC content of the DNA. This work 

continues. 
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For gene disruption of LolCDE in P. aeruginosa, we use the pEXG2 vector. For 

disruptions, short (500-600 bp) regions upstream and downstream of the target gene are 

cloned with appropriate restriction ends on the primers, cut with restriction enzymes and these 

constructs are ligated together into the (also cut with appropriate restriction enzymes) MCS of 

pEXG2. The construction is initially transformed into competent E. coli DH5α, where 

pEXG2 will replicate, making the cells gentamicin resistant due to the resistance gene on 

pEXG2. This vector does not replicate in P. aeruginosa, therefore introduction into P. 

aeruginosa and selection for gentamicin resistance (see above figure in Materials and 

Methods) will give a single crossover into the chromosome of pEXG2, adjacent to the target 

gene (either upstream or downstream). Subsequent resolution (in our case in the presence of 

plasmid copies of either E. coli or P. aeruginosa LolCDE, since the genes are essential) will 

yield one of two products under selection on sucrose plates.  Due to the toxicity of sucrose in 

the presence of the SacB gene on pEXG2, the construct will resolve either back to the original 

wild type genotype via single crossover, or a double crossover between the adjacent region 

will delete the plasmid and the target gene. After much struggle we have not been successful 

yet in constructing the knockout regions into pEXG2. An interim construct in pUC19 yielded 

some unexpected size discrepancies. At this point we have sequenced the constructs and 

discovered that the primers ordered to amplify the upstream and downstream regions were not 

given restriction sites. DNA sequencing has revealed that the manufacturer introduced and 

extra “g” into the restriction site, rendering the planned HindIII restriction site used to insert 

the upstream amplicon. This has been reordered. Also we had problems with cloning the 

LolCDE genes from P. aeruginosa, and have redesigned and reordered the primers. This 

amplification is challenging, as we are amplifying an operon with 3 genes in a GC rich 

genome. We also designed probe primers that will allow us to rapidly screen for the presence 

of part of LolCDE in pMMB67EH, allowing shorter PCR runs over trying to screen by 

amplifying the entire construct.    

 

Conclusion 

Gram – negative bacteria are serious problem because of multidrug resistance which is 

still rising. Inhibition of Lol pathway by using different type of compounds suggests that the 

gram – negative envelope has untapped potential for therapeutic intervention. We want to 

continue in this project and do more experiments to confirm or disprove several more 

hypotheses.   
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Abstract 
Bird communities abundance of the inundation area Váh river (Piešťany - Nové Mesto nad Váhom) 

qualitative and quantitative significantly fluctuates during the year and during the seasons. The annual and 
seasonal variability of bird species varies by disturbances and by some habitat variables. The paper statistically 
evaluates structural relations among bird communities and the effects of habitat variables on the bird 
communities in the interest area. To evaluate the structural relations and the interactions of bird communities 
with specific habitat variables, we used statistical methods exploratory data analyses - indirect gradient analysis 
using nonmetric multidimensional scaling and direct gradient analysis, specifically canonical correspondence 
analysis. 
 

Keywords: bird communities, statistical analyses, disturbances, community structure 

 

Introduction 

 Landscape changes have had impact on floodplain birds in Dolnovážska niva, which 

is a part of Special Avian Area Protection Sĺňava (CHVU). Human society inhabiting this 

area has a profound impact on the natural and the socioeconomic conditions of this territory 

at each stage of its development and life. The result is the current farming landscape with a 

strong influence of urbanization. The surveyed country is represented by avifauna, which is 

now the subject of protection within the network of protected areas called NATURA 2000. 

Mentioned landscape changes have had a decisive impact on today's way of using the 

investigated area, the population lives in it and also the occurrence of each protected bird 

species. 

Our main field of study within ecosystems is the floodplain woodlands. These 

floodplains 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 Carpathian units. The importance of the Váh river and its 

tributaries is well known as important migration corridors for birds such as waterfowl. 

Our main goal of this paper was to statistically assess bird communities and specific 

habitat variables on the Váh river alluvium. 
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Material and methods 

Variable distance point transect method [1] has been used to sample birds. Two 

transects, each with 20 points regularly spaced 300 m apart (i.e. 6 km long) were placed in 

the Váh river riparian zone between Nové Mesto nad Váhom and Piešťany to match the 

underlying environmental variation. Two visits in the breeding season (March to June) of 

years 2013 and 2014 were made following standard sampling protocol, i.e. sampling between 

5:00 - 11:00 AM using 5-minute count period and recording distance to each bird seen or 

heard. However, we do not calculate species- and habitat-specific detectabilities and treat our 

data as relative abundance estimates (indices). Median species richness and probability of 

interspecific encounter [2] were obtained by rarefaction method implemented in EcoSim 7.0 

software [3]. 

For habitat variables, the same sampling design was employed. One exception is the 

limit of 100 m radius within which all 53 habitat variables (Table 1.) were sampled on each 

point (n=40) annually at the onset of the breeding season. Some variables (e.g. surrounding 

noise) were recorded on the ordinal scale of 1 to 5 (1 - lowest, 5 - highest intensity) but most 

were measured on a ratio scale in the field. Land cover variables come from GIS-based 

analyses of satellite images. 

Raw bird and habitat data were first standardized by the formula of Gower [4]. Next, 

data screening procedures were applied to check the completeness, accuracy and reliability of 

the data, detect missing values, outliers, collinearity, dependence of observations, problems 

with interactions, double zeros and zero inflation, including the tests of normality of 

distributions and homogeneity of variances. 

 Indirect gradient analysis using non-metric multidimensional scaling (NMDS) explore 

variability only within the bird community structure without any other influences, 

disturbances and variables. 

Analysis of relationships between the species abundances, richness or other 

community metrics and selected habitat variables (proportions of perturbed river bottom and 

banks, range of river flow manipulation, disturbance intensity by anglers and other visitors, 

intensity of agricultural use, urbanization, infrastructural development) involved canonical 

correspondence analysis [5].  

Most analyses proceeded in the statistical system NCSS [6]. 
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Table 1. List of sampled and tested habitat variables in the study area 
Legend: “%” - variable percentage , “n“ – variable countability . “m” – variable size 

  
HABITAT VARIABLES 

water surface (%) riffles (%) 
water level (m) pools (%) 
channel width (m) invasive species (n) 
visitors (n) invasive species cover (%)  
machines (n) altitude (m) 
waste (communal, building) (%) surrounding noise (ordinal scale) (1 – 5) 
constructions (%) bank adjustments (%) 
forests (%) vertical banks (%) 
fields (%) footpaths (%) 
wetlands (%) dominance of Populus nigra (%) 
meadows (%) dominance of Poa nemoralis (%) 
dead wood (%) dominance of Helianthus tuberosus (%) 
snags (n) dominance of Chaerophyllum bulbosum (%) 
average tree height (m) dominance of Salix alba (%) 
tree species (n) dominance of Phalaroides arundinacea (%) 
shrub cover (%) dominance of Prunus sp. (%) 
shrub species (n) dominance of Sambucus nigra (%) 
average shrub height (m) dominance of Rubus caesius (%) 
herb cover (%) dominance of Calystegia sepium (%) 
herb species (n) dominance of Juglans regia (%) 
average tree diameter (m) dominance of Poa annua (%) 
windthrows (%) dominance of Festuca pallens (%) 
gravel extraction (%) dominance of Salix fragilis (%) 
gravel bars (%) dominance of Dactylis glomerata (%) 
riverbanks without vegetation (%) dominance of Crataegus monogyna (%) 
oxbows (%) dominance of Swida sanguinea (%) 
islands (%)  

 

Results and discussion 

 To interpret relations among the bird communities structure we used the non-metric 

multidimensional scaling (NMDS). This method showed variability layout between species, 

deduce two main axes and gradients coming out from data variability. No habitat variables 

and disturbances are here included (Fig. 1).  

 

804



 
Fig. 1. Indirect gradient analysis using non-metric multidimensional scaling (NMDS), first two axes, 50 

species (i.e., species with both one and two data points in the dataset were excluded) 
Legend: “Dim1” – dimension 1 (axis X), “Dim2” – dimension 2 (axis Y)  

Note: All bird species have own six-letter alpha codes due to dataset standardization in the statistical program. 
The complete bird species codes with their full scientific names are available at: 

http://www.birdpop.org/pages/birdSpeciesCodes.php 
 

In this diagram the first axis “X” interpret urbanization gradient. Species localized on 

the right side of graph correlating with axis “X” are the more synantrophic and urban oriented 

than species on the left side of the axis “X”, which are the more natural, inhabit open 

landscape with minimizing effect of disturbances. 

Second axis “Y” interpret successional gradient, gradient of the vegetation 

matureness. Species clustered on the positive side of the axis “Y” inhabit early and middle-

aged successional growth stages, unlike species gathered on the negative side of the axis “Y”, 

which inhabit older growth stages and larger landscape patchiness. 
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Second statistical analyze was the canonical correspondence analysis. This 

exploratory data analysis shows bird species dataset correlation with main statistically 

significant habitat variables. The main significant habitat variables were selected using 

Monte-Carlo´s permutation test (Fig. 2). 
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Fig. 2. Direct gradient analysis using canonical correspondence analysis (CCA), first two axes, 50 species 

(i.e., species with both one and two data points in the dataset were excluded), 9 statistically significant 
habitat variables  

(Monte Carlo permutation test, p < 0.05). 
 

The CCA analysis using Monte-Carlo´s permutation test of habitat variables showed 

the most variability of steep banks, dominant herbs Helianthus tuberosus, Sambucus nigra 

and Calystegia sepium, then footpaths and channel width. The less variability size showed 

water surface and GIS-based index patch size standard deviation (PSSD). The maximum 

correlation expressed a pair of variables “fields – PSSD”, “water surface – channel width” 

and “water surface – footpaths”. 

 

Conclusion 

 In this contribution we focused on bird assemblages and habitat variables evaluating 

by two exploratory analyses - indirect gradient analysis using non-metric multidimensional 
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scaling (NMDS) and direct gradient analysis using canonical correspondence analysis (CCA). 

Non-metric multidimensional scaling showed us variability configuration between bird 

species, determined two gradients – urbanization gradient (X-way) and successional gradient 

or gradient of the vegetation matureness (Y-way). Canonical correspondence analysis tested 

relations between bird species dataset and habitat variables. Monte-Carlo´s permutation test 

at significance level p < 0,05 chose the nine statistically significance habitat variables from 

all tested. The most variability includes: steep banks, dominant herbs Helianthus tuberosus, 

Sambucus nigra and Calystegia sepium, then footpaths and channel width. The less 

variability size showed water surface and GIS-based index patch size standard deviation 

(PSSD). 
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Abstract 
Why to drink coffee out of china cups 
Coffee is considered as the most consuming beverage worldwide and due to its composition coffee proves 

antioxidant effects.  But how can coffee consumed from plastic cups treated by bisphenol A, which is a broad 
used endocrine disruptor, have different effect on the human body? We did not find the publication dealing with 
these issues, so we decided to study the effect of BPA on a sample of volunteers who consumed coffee in 
specific doses, and then evaluate the genotoxic or bioprotective effect of coffee. DNA damage was analyzed 
using the comet assay method. 

 

Keywords: coffee; caffeine; bisphenol A; bioprotective effect; genotoxicity 

Úvod a formulácia cieľa 

Celosvetovo sa káva nachádza na dennom menu väčšiny ľudí už celé storočia, avšak 

s modernou civilizáciou prichádzajú aj mnohé chemicko-technologické výdobytky, ktoré so 

sebou nie vždy prinášajú prvoplánový úžitok. Ľudia konzumujú kávu už od deviateho 

storočia, kedy sa datuje jej objavenie, predovšetkým vďaka stimulačným účinkom kofeínu na 

metabolizmus a nervovú aktivitu. V súčasnosti sa trend pitia kávy znásobuje vďaka mnohým 

epidemiologickým výskumom na ľudskom zdraví, ktoré poukazujú na to, že jej konzumácia 

je nepriamo úmerná výskytu rakoviny spôsobenej oxidačným poškodením DNA, cirhózy 

pečene, ako aj stimuláciou antioxidačnej kapacity krvnej plazmy a zvýšeniu hladiny 

glutatiónu v plazme [1 – 4]. 

Na druhú stranu nás však pri konzumácii kávy z plastových pohárov alebo konzerv 

ohrozujú účinky bisfenolu A (BPA), ktorý má schopnosť narúšať hormonálnu činnosť 

obzvlášť prostredníctvom estrogénových mechanizmov, pretože dokáže napodobiť prirodzený 

hormón a figurovať v jeho dráhach. BPA sa využíva v širokej škále spotrebiteľských 

výrobkov, pričom ku kontaminácii môže dôjsť napríklad aj jeho uvoľňovaním sa z povrchov 

plastov alebo epoxidových živíc, ktoré pokrývajú vnútorné steny konzerv. Jeho toxické 

účinky sa môžu prejaviť už pri veľmi nízkych dávkach v dôsledku interakcie s hormonálnym 

receptorom. Prítomnosť BPA v ľudskom tele sa dá dokázať zo vzoriek krvi a moču mužov, 

žien i detí [6 – 9]. 
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Čo sa kontaminácie konzervovanými potravinami týka, BPA uvoľňovanie závisí od 

dĺžky skladovania danej konzervy a takisto času ohrevu pri manufaktúrnom spracovaní. 

Navyše na jeho migráciu vplývajú aj zložky obsahu konzervy. Vo vyššej miere sa uvoľňuje 

v prítomnosti rastlinných olejov, 5 – 10 % NaCl a v prítomnosti kofeínu sa uvoľňuje viac než 

pri káve bez kofeínu [5, 6]. 

V našej práci sme sa zamerali na vplyv BPA na DNA ľudských lymfocytov, pričom 

ôsmi dobrovoľní darcovia konzumovali kávu počas aspoň piatich dní v dávkach: 0gg, 8 g a 16 

g kávy/ deň. V každej z troch kategórií sme mali aspoň troch darcov, minimálne jeden z nich 

pil alebo nepil kávu dlhodobo. Ďalej sme sledovali ako mužské, tak i ženské lymfocyty, 

pričom samotné experimenty sme opakovali najmenej trikrát. Naším cieľom bolo pozorovať, 

či zvyšujúce sa dávky kávy chránia DNA pred poškodením spôsobeným BPA. 

 

Materiál a metódy 

Na dokázanie našich predpokladov o pôsobení kávy voči BPA na ľudských 

lymfocytoch sme použili metódu Comet assay. Samotnému postupu metódy predchádzalo 

potiahnutie podložných sklíčok, ktoré boli napred vnorené do 96% alkoholu aspoň 24 hodín 

a následne vyžíhané nad plameňom, 1% normal melting point agarózou. Po ich potiahnutí 

sme ich nechali schnúť aspoň 24 hodín. 

Vybraným dobrovoľníkom sme odobrali periférnu krv z prsta pomocou metódy finger 

prick, pričom sme zachovali všetky bezpečnostné opatrenia týkajúce sa práce s krvou. Takto 

izolovanú krv o objeme 40 µl sme v skúmavkách rozsuspendovali v 1 ml chladného PBS 

a nechali stáť na ľade 30 minút. Následne sme skúmavky pretrepali a na ich dno napipetovali 

100 µl Histopaque. Po troch minútach centrifugácie pri 4 °C a 200 g sme oddelili lymfocyty 

od ostatných krvných komponentov. Krúživým pohybom sme odobrali 200 µl lymfocytov do 

chladného PBS v nových skúmavkách a zopakovali centrifugáciu pri rovnakých 

podmienkach. 

Supernatant sme zliali a pelet rozsuspendovali so 120 µl low melting point agarózy, 

ktorú sme napred zahriali na 37 °C. Následne sme túto suspenziu rovnomerne napipetovali na 

pripravené podložné sklíčka a prikryli krycími sklíčkami. Lymfocyty ukotvené týmto 

spôsobom sme dali na 8 minút chladiť pri teplote 4 °C. 

Zo vzoriek sme stiahli krycie sklíčka a ovplyvnili ich požadovanými koncentráciami 

BPA (100 nM, 10 µM, 100 µM roztok). Následne sme vzorky umiestnili do termostatu 

a kultivovali 1 hodinu pri 37 °C. Pre negatívnu kontrolu sme použili chladný roztok PBS 
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a takisto kultivovali v termostate 1 hodinu pri 37 °C. Pozitívnu kontrolu sme ovplyvňovali 5 

minút vychladeným 30 % peroxidom vodíka pri 4 °C. 

Všetky vzorky sme následne premyli chladným PBS a vložili do vychladeného 

lyzačného roztoku na 1 hodinu pri teplote 4 °C. 

Po lýze buniek sme vzorky poukladali do elektroforetického tanku a zaliali 

vychladeným elektroforetickým roztokom. Pred samotnou elektroforézou sme vzorky nechali 

takto odvíjať 20 minút. Následne sme urobili elektroforézu pri napätí 25 V, teplote 4 °C počas 

30 minút, pričom elektrický prúd dosahoval hodnoty v rozpätí 260 – 320 mA. 

Podložné sklíčka s ukotvenými jadrami lymfocytov sme neutralizovali chladným PBS 

v trvaní 5 minút a následne chladenou destilovanou vodou takisto po dobu 5 minút. Vzorky 

sme poukladali na filtračný papier a nechali voľne schnúť pri laboratórnej teplote aspoň 24 

hodín. 

Po vysušení sme na každý agarózový gél na podložnom sklíčku naniesli 25 µl EtBr, 

ktorý slúži ako vizualizačná fluorescenčná farbička, a prikryli krycími sklíčkami. Napokon 

sme vyhodnocovali poškodenia DNA spôsobené BPA za daných koncentrácií pomocou 

fluorescenčného mikroskopu OLYMPUS BX 51 pri rozlíšení 200x použitím počítačového 

programu Comet visual. 

 

Výsledky a diskusia 

Comet assay, jednobunková gélová elektroforéza, je mikroskopická metóda, ktorá sa 

používa na detekciu poškodení v bunkách. Po opakovaných experimentoch sme 

vyhodnocovali percento poškodenej DNA ľudských lymfocytov našich dobrovoľných darcov, 

ktorí podstúpili „kávové diéty“, ako je uvedené vyššie [10]. 

 V našom experimente sme zistili, či konzumácia kávy v určitých dávkach zvyšuje 

alebo znižuje poškodenie DNA lymfocytov darcov bisfenolom A (obr. 1. – 3.). 
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Obr. 1. Grafické znázornenie poškodenia DNA lymfocytov darcov, ktorí nepili kávu, po ovplyvnení 

rôznymi dávkami BPA. P.K. – pozitívna kontrola (30 % peroxid vodíka), N.K. – negatívna kontrola (PBS). 
Signifikantné rozdiely poškodenia DNA lymfocytov v každej vzorke ovplyvnenej tromi koncentráciami BPA 
vzhľadom k negatívnej kontrole sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭; p٭٭٭≤ 

0,001. 

 

 

 
Obr. 2. Grafické znázornenie poškodenia DNA lymfocytov darcov, ktorí konzumovali 8 g kávy denne, po 

ovplyvnení rôznymi dávkami BPA. P.K. – pozitívna kontrola (30 % peroxid vodíka), N.K. – negatívna 
kontrola (PBS). Signifikantné rozdiely poškodenia DNA lymfocytov v každej vzorke ovplyvnenej tromi 

koncentráciami BPA vzhľadom k negatívnej kontrole sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; 
p0,01 ≥٭٭; p0,001 ≥٭٭٭. 
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Obr. 3. Grafické znázornenie poškodenia DNA lymfocytov darcov, ktorí konzumovali 16 g kávy denne, po 

ovplyvnení rôznymi dávkami BPA. P.K. – pozitívna kontrola (30 % peroxid vodíka), N.K. – negatívna 
kontrola (PBS). Signifikantné rozdiely poškodenia DNA lymfocytov v každej vzorke ovplyvnenej tromi 

koncentráciami BPA vzhľadom k negatívnej kontrole sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; 
p0,01 ≥٭٭; p0,001 ≥٭٭٭. 

 

Zistili sme, že BPA spôsobuje vysoké poškodenie DNA ľudských lymfocytov, či už 
ide o nami určenú nízku, strednú alebo vysokú koncentráciu. 

Pri zvyšovaní dávok kávy na deň sme sledovali mierne sa znižujúce množstvo 

poškodenia vzniknuté vplyvom BPA. Najvýraznejšie rozdiely sme zaznamenali 

v koncentrácii 10 µM BPA, kde sa pri 16 g kávy denne poškodenie znížilo takmer o 10 % 

(obr. 4). 

 
Obr. 4. Grafické znázornenie poškodenia DNA lymfocytov darcov všetkých kategórií po ovplyvnení  

10 µM roztokom BPA. 

Zo získaných výsledkov by sme mohli usúdiť, že so zvyšujúcim sa množstvom kávy 

sa znižuje poškodenie DNA, avšak postup ešte vyžaduje optimalizácie. Výsledky boli 

ovplyvnené aj individuálnou citlivosťou lymfocytov jednotlivých darcov na ovplyvňovanie. 
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Navyše naše experimenty sme robili v období zvýšeného výskytu alergénov a respiračných 

vírusových ochorení, čo sa prejavilo na vyššom poškodení negatívnych vzoriek u alergikov. 

Záver 

 V našej práci sme sa zamerali na určenie percenta poškodenia DNA ľudských 

lymfocytov po realizácii „kofeínovej diéty“ na ôsmich dobrovoľníkoch. Naše predbežné 

výsledky naznačujú, že pitie kávy má mierny bioprotektívny účinok voči BPA. 

V experimentoch chceme i naďalej pokračovať, v súvislosti so zvýšením denných dávok kávy 

u sledovaných osôb. 
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Abstract  
The ability of rats to fulfil behavioral duties under the influence of scopolamine in the time dependance 
Scopolamine is used as a reference drug for inducing cognitive deficits to animals (rats). Effects are 

often interpreted in terms of a role of acetylcholine in mnemonic and intentional processes. In this paper are 
given the effects of scopolamine on animal behaviour. Several behavioural processes are found to be affected 
after injections of scopolamine. In this research the authors are mainly dealing with learning of rats injected with 
scopolamine/scopolamine administered with donepezil/saline using Morris water maze task. It is concluded that 
effects on learning and memory performance which are observed after higher doses of scopolamine are reversed 
by dosage of donepezil. Changes observed in the rat brain after scopolamine injection resemble those observed 
in human dementia. It is known that donepezil repairs the changes made by scopolamine. According to our 
research can be predicted that donepezil should help human body - protect it against dementia and Alzheimer´s 
disease. 
 

Keywords:Alzhaimer's disease; Dementia; Morris water maze; Wistar rats; Scopolamine; Donepezil 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dôležitosť cholinergického mechanizmu centrálnej nervovej sústavy a jeho úlohy pri 

učení sa a pamätaní si bolo témou viacerých výskumov. Bolo objavené, že látky blokujúce 

acetylcholínové receptory (skopolamín, atropín) zhoršujú schopnosť učenia sa u človeka 

a laboratórnych zvierat. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli spracovať danú problematiku 

a pokúsiť sa obmedziť degradovanie acetylcholínu [1, 2, 3, 4]. 

Herz v roku 1959 [5] ako prvý uviedol, že skopolamín zhoršuje získavanie informácií, 

no nevplýva na ich uchovanie v pamäti. Túto látku zo špecifických rastlín prvý krát 

extrahoval nemecký chemik Albert Ladenburg (r. 1880) [7]. Skopolamín spôsobuje vážne 

narušenie pozornosti a taktiež zhoršuje spracovanie a vrátenie informácie prijatej nervovými 

bunkami [5]. 

Inšpirovaní Vanderwolfom [4] sme vo výskume použili Morrisove vodné bludisko 

(obr. 2). Úlohou bolo skúmať alocentrickú navigáciu potkanov (mapovanie okolitého 

priestoru pomocou záchytných bodov) [6, 7]. Acetylcholín je dôležitý neurotransmiter, ktorý 

sprostredkúva veľa mozgových a telových funkcií cicavcov. Stanovenie jeho role bolo 

tradične zhodnotené aplikáciou špecifických antagonistov ako skopolamínu alebo atropínu, 

ktorí poškodzujú kognitívne funkcie [8, 9, 10, 11]. Hlavným cieľom našej práce bolo 

814



objasnenie vplyvu skopolamínu a skopolamínu sprevádzaného donepezilom na schopnosť 

učenia sa a pamäťové funkcie potkanov. Predpokladali sme, že potkany budú negatívne 

ovplyvnené injekciou skopolamínu (látka blokujúca acetylcholínové receptory). Taktiež sme 

predpokladali, že potkany nebudú ovplyvnené injekciou skopolamínu preskúpeného 

donepezilom alebo fyziologickým roztokom. 

 

Materiál a metódy 

Štyridsať dospelých potkaních samcov rodu Wistar (jedného vrhu, vek 6 mesiacov, 

priemerná hmotnosť 0,72kg), poskytnutých fyziologickým inštitútom AV ČR, bolo použitých 

vo výskum. Potkany boli umiestnené v plastových klietkach (25x25x40cm), v klimatizovanej 

miestnosti so stálou teplotou (21°C), vlhkosťou (40%) a regulovaným 12 hodinovým cyklom 

svetla a tmy. Jedlo a voda boli v klietkach voľne dostupné. Behaviorálne testovanie 

prebiehalo od 8:00 do 17:00, v slnečnej fáze dňa. Manipulácie so zvieratami boli uskutočnené 

podľa predpisu o ochrane zvierat Českej Republiky a v súlade s European Community 

Council (2010/63/EC). 

V našom výskume sme použili 3 látky – fyziologický roztok (0,9% NaCl), skopolamín 

a donepezil. Skopolamín, antagonista muskarínových acetylcholínových receptorov, 

(zakúpený od Sigma Aldrich, Česká Republika) bol rozpustený vo fyziologickom roztoku 

(0,95% NaCl). Donepezil bol rozpustený v destilovanej vode. Skupinám potkanov boli 

podávané tieto látky (množstvo látky/hmotnosť potkana): fyziologický roztok 1mg/kg; 

skopolamín 0,8 mg/kg; skopolamín 1ml/kg; scopolamín 0,8mg/kg sprevádzaný donepezilom 

v pomere 1:1; skopolamín 1mg/kg sprevádzaný donepezilom v pomere 1:1. Látky boli 

potkanom podávané intraperitoneálne (injekčné podanie do brušnej dutiny). 

Morrisove vodné bludisko (Obr. 2) sa skladá zo šedého kruhového bazéna (d=180cm) 

naplneného teplou vodou 19 °C – 23 °C, hlbokého 35 cm. Vodu sme zakalili dodaním malého 

množstva netoxickej bielej farby (Primalex, PPG Deco, Česká Republika). Bludisko bolo 

umiestnené v miestnosti poskytujúcej dostatok objektov na vytvorenie kognitívnych máp. 

Trajektórie jednotlivých plavieb boli monitorované kamerou (umiestnenou nad bazénom) 

napojenou na program vytvárajúci trajektórie (Tracker, Biosignal Group, USA). Bludisko 

obsahovalo priehľadný plastový ostrovček, ktorý bol umiestnený v centre určených 

kvadrantov (Obr. 1) [7, 9]. 
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Obr. 1. Polohy ostrovčeka (1-4) a začiatočné                  Obr. 2. Morris water maze (MWM) 
        pozície potkanov (svetové strany)       
 

Experiment bol rozdelený na 3 runy (týždňové intervaly) a každý run sa skladal zo 

štyroch setov – 1.set bol uskutočnený hneď po padaní látok, 2. set 60 minút po podaní látok; 

3. set 150 minút po podaní látok a 4. set 300 minút po podaní látok. 

Na analýzu výsledkov sme použili dva testy. Two-way ANOVA test bol použitý na 

porovnanie výsledkov jednotlivých skupín potkanov a setov. Druhý požitý test bol t-test, 

ktorý porovnával len 2 skupiny. Signifikantné výsledky sú tie, ktorých P hodnota bola 

rovnaká alebo menšia ako 0,05 (P ≤ 0,05). 

 

Výsledky a diskusia 

Fyziologický roztok a skopolamín 0.8 ml/kg sprevádzaný donepezilom by mali mať 

podobný účinok. Dôvodom je pôsobenie donepezilu na udržiavaní hladiny acetylcholínu 

degradovaného skopolamínom. [3,4] Najlepšie je táto teória potvrdená hodnotami času v 2. 

rune, ktoré sú signifikantné (sP1=0,001; mP2=0,011). Nesignifikancia výsledkov z 1. a 3. runu 

a hodnoty v grafoch poukazujú dokonca na mierne zlepšenie orientácie potkanov pod 

vplyvom skopolamínu sprevádzaného donepezilom. 

Podľa tvrdenia vyššie sme predpokladali, že fyziologický roztok a skopolamín 1 

mg/kg sprevádzaný donepezilom budú mať taktiež podobný účinok. Aj keď boli výsledky 

medzi týmito skupinami potkanov nesignifikantné, dôležitosť kladieme na nižšie hodnoty 

v porovnaní so skupinou, ktorej boli podané dávky skopolamínu (0,8 mg/kg alebo 1 mg/kg). 

1 sP- štatistická P hodnota pre Obr. č.3 (Čas k ostrovčeku) 
2 mP- štatistická P hodnota pre Obr. č.4 (Vzdialenosť k ostrovčeku) 
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Potkany, ktorým bol podaný fyziologický roztok by mali dosiahnuť lepšie výsledky 

ako tie ktorým bol podaný skopolamín (0,8 mg/kg alebo 1 mg/kg). Pri porovnaní 

fyziologického roztoku a skopolamínu 0,8 mg/kg boli výsledky 1. runu nesignifikantné 

(sP=0,097; mP=0,206), 2. runu taktiež nesignifikantné (sP=0,085; mP=0,196) a rovnaký 

výsledok sme pozorovali aj v 3. rune (sP=0,143; mP=0,319). Z toho vyplýva, že potkany, 

ktorým bol podaný skopolamín majú zhoršenú priestorovú orientáciu. 

Výsledky porovnávania fyziologického roztoku a skopolamínu 1mg/kg boli v  2. rune 

(sP=0,251; mP=0,082) a 3. rune (sP=0,084; mP=0,173) nesignifikantné. Takisto na grafe sú 

vidieť vyššie hodnoty skupiny pod vplyvom skopolamínu (Obr. 3, 4). 

Ďalšími porovnávanými látkami boli skopolamín 0,8 mg/kg a skopolamín 0,8 mg/kg 

sprevádzaný donepezilom. Výsledky 1. runu boli nesignifikantné (sP=0,18; mP=0,338) a 2. 

runu tiež nesignifilantné (sP=0,072; mP=0,236). Znova môžme vidieť, že skupina potkanov, 

ktorej bol podaný skopolamín sprevádzaný donepezilom splnila úlohu rýchlejšie. 

Keď sme porovnávali výsledky medzi skopolamínom 1 mg/kg a skopolamínom 1 

mg/kg sprevádzaným donepezilom, vo všetkých runoch boli tieto hodnoty nesignifikantné 

(sPrun1=0,210; mPrun1=0,472; sPrun2=0,114, mPrun2=0,445; sPrun3=0,080; mPrun3=0,216). 

Napriek nesignifikancii sú hodnoty skopolamínu v 2. a 3. rune porovnateľne vyššie ako 

hodnoty skopolamínu sprevádzaného donepezilom. 

Pri porovnávaní skopolamínu 0,8 mg/kg a skopolamínu 1mg/kg boli výsledky v 2. 

rune nesignifikantné (sP=0,092; mP=0,105), ale v 1. rune (sP=0,001; mP=0,029) a v 3. rune 

(sP=0,007; mP=0,050) boli výsledky signifikantné. Dané látky by mali mať podobný účinok, 

čo dokazujú hodnoty 1. a 3. runu, no v 2. rune je vidieť náznak zhoršenia orientácie 

u skupiny, ktorej bol podaný skopolamín o koncentrácii 1 mg/kg. 

Výsledky pri porovnávaní skopolamínu 1 mg/kg sprevádzaného donepezilom a 

skopolamínom 0,8 mg/kg sprevádzaného donepezilom boli nesignifikantné vo všetkých 

runoch, okrem hodnoty vzdialenosti v 3. rune (sPrun1=0,485; mPrun1=0,506; sPrun2=0,073; 

mPrun2=0,58; sPrun3=0,082; mPrun3=0,042). Nesignifikancia a hodnoty grafov poukazujú 

najmä na horšie výsledky skupiny potkanov, ktorým bol podaný skopolamín sprevádzaný 

donepezilom o koncdenrácii 1 mg/kg. 
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Obr. 3. Čas k ostrovčeku. 

Hodnoty času, za ktorý potkany pomocou alocentrickej navigácie našli ostrovček v MWM.  
Uvedené sú priemerné dáta (priemer 40tich potkanov). 

 

 
Obr. 4. Vzdialenosť k ostrovčeku.   

Hodnoty vzdialenosti, ktorú potkany prešli od štartovacej pozície po ostrovček v MWM.  
Uvedené sú priemerné dáta (priemer 40tich potkanov). 

 

Záver 

V našom výskume sme preukázali, že skopolamín zhoršuje schopnosť učenia sa a že 

donepezil obnovuje poškodenie acetylcholínu spôsobené skopolamínom. Nezaznamenali sme 

signifikantný rozdiel medzi skopolamínom 1mg/kg a skopolamínom 0,8 mg/kg. Domnievame 

sa, že je to z dôvodu malého rozdielu koncentácií. Taktiež sme dospeli k záveru, že efektivita 

skopolamínu a donepezilu bola nižšia vo 4. sete, než v predchádzajúcom 3. a 2. sete, pretože 

potkany sa postupom času zdokonaľovali v učení sa a účinok látky klesal. V 2. sete každého 

runu boli látky najviac efektívne. Náš výskum podporuje účinky donepezilu ako možného 

liečiva na demenciu. 
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Abstract 
 Altered expression of microRNAs in human colorectal cancer tissue compared to adjacent tissue 
 MicroRNAs (miRNAs) are small single stranded non-coding RNA molecules that are involved in post 
transcriptional down-regulation of target mRNAs. Several studies reported deregulated expression of miRNAs in 
various types of cancers including colorectal cancer. We have investigated expression of miR-31-5p, miR-21-3p* 
and miR-142-3p in 11 human colorectal samples and matching samples of adjacent tissue by real time PCR. 
Expression of miR-31-5p and miR-21-3p* was significantly increased in cancer samples comparing to proximal 
and distal tissue. The expression of miR-142-3p was not significantly altered. Our results suggest possible roles 
of miR-21-3p* and miR-31-5p in colorectal cancer progression.  
 

Keywords: colorectal; cancer; microRNA, expression; mir-21; mir-31; mir-142  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kolorektálny karcinóm (CRC) je na Slovensku pomerne bežný typ onkologického 

ochorenia, ktorý je však pri skorej detekcii dobre liečiteľný a prežívanie pacientov závisí na 

včasnom stanovení diagnózy. Diagnostika tohto ochorenia sa uskutočňuje pomocou 

semiinvazívnych a invazívnych metód ako sú kolonoskopia a sigmoidoskopia alebo 

laboratórnymi vyšetreniami ako je napr. test na skryté krvácanie v stolici. V posledných 

rokoch sa intenzívny výskum venuje identifikácii nových biomarkerov, ktoré by na základe 

zmenenej expresie miRNA v tkanive s korelujúcou expresiou v cirkulácii t. j. plazme alebo 

sére dokázali zlepšiť včasnú a efektívnu diagnostiku kolorektálneho karcinómu [1]. 

MicroRNA (miRNA) sú evolučne zakonzervované krátke úseky RNA (~20 nt), ktoré 

sa nezúčastňujú transkripcie ale ovplyvňujú génovú expresiu na post-transkripčnej úrovni. 

Proces biogenézy zrelej miRNA prebieha na viacerých úrovniach. Po transkripcii v prevažnej 

väčšine Polymerázou II sa primárny transkript zvaný pri-miRNA, ktorý má formu vlásenky 

a obsahuje okolo 100 nt štiepi v jadre mikroprocesorovým komplexom. Tento komplex 

obsahuje špecifickú Rnázu III- Droshu a väzbový proteín  DCRG (DiGeorge syndrome critical 
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region gene 8), ktoré odštepujú priľahlé jednovláknové úseky pri-miRNA a tvoria ďalšiu 

prekurzorovú formu v tvare vlásenky pre-miRNA. Následne prichádza k transportu pre-

miRNA z jadra do cytoplazmy za účasti Exportínu 5. V cytoplazme je pre-miRNA  

spracovaná ďalšou Rnázou III Dicerom, ktorý odštiepi slučku a produkuje dvojvláknový 

duplex, skladajúci sa zo vedúceho vlákna miR, ktoré je väčšinou odvodené od 5´ konca ale aj 

komplementárneho vlákna často označovaného ako sesterské vlákno miR* [2, 3]. 

V ďalšom procese zohráva významnú úlohu RISC (RNA-induced silencing complex), 

ktorý rozmotá miRNA duplex a určí, ktoré vlákno sa stane biologicky aktívne a ktoré sa 

degraduje. RISC je u ľudí tvorený jedným zo štyroch Argonaut proteínov asociovaných 

s ďalšími kofaktormi ako je Dicer, Heat shock proteín 90 a dvojvláknové RNA väzbové 

proteíny. Ich úloha spočíva v umožnení inkorporácie miRNA duplexu do RISC komplexu. 

Následne prichádza k čiastočnému naviazaniu k cieľovej mRNA s komplementárnou 

sekvenciou, čo vyústi buď do translačnej inhibície alebo do degradácie mRNA [4]. 

Popisu expresie rôznych miRNA v nádorových tkanivách alebo bunkách sa venuje 

veľa úsilia. Množstvo štúdií naznačuje, že miRNA v nádore fungujú v prevažnej väčšine buď 

ako tumor supresory alebo ako onkogény. Expresia miR-21-5p je veľmi dobre preštudovaná 

a jej upregulácia bola popísaná v prípade viacerých typov malígnych ochorení ako sú 

karcinómy gastrointestinálneho traktu, prsníka, pľúc [5, 6] alebo glioblastómy mozgu [7]. Je 

dokázané, že miR-21-5p funguje ako onkogén a moduluje karcinogenitu cez post-transkripčnú 

reguláciu viacerých cieľových sekvencií ako je napr. represia tumor supresorového génu 

pdcd4 v bunkách kolorektálneho karcinómu [8] alebo ďalšieho tumor supresoru reck 

v rakovine žalúdka [9] 

miR-31-5p je ďalší druh miRNA, ktorého zmenená expresia v tkanive je asociovaná 

s onkogénnym procesom. Zvýšená expresia bola pozorovaná v tkanive primárneho tumoru 

kolorekta, prsníka, pľúc avšak sú typy karcinómov kde je expresia miR-31-5p oproti 

zdravému tkanivu znížená ako napr. melanómy, tumory močového mechúra alebo pažeráka 

[10].  

Funkcia mir-142 v procese vzniku rakoviny nie je úplne objasnená. miR-142 bola 

popísaná ako inhibítor expresie RAC1 v bunkách hepatocelulárneho karcinómu [11] alebo 

CD133, Lgr5 a ABCG2 v rakovinových bunkách čreva [12]. V oboch prípadoch miR-142 

funguje ako tumor supresor, inhibuje invazívnosť a migráciu buniek.  

Keďže nedávne dôkazy naznačujú, že deregulácia miRNA je často spojená 

s patogenézou viacerých ľudských karcinómov, je potrebná intenzívna analýza expresie 

821



miRNA v nádorových tkanivách. Cieľom našej práce bolo popísať expresiu miR-31-5p, miR-

142-3p a komplementárneho vlákna miR-21-3p* vo vzorkách ľudského tkaniva odobratého z 

kolorektálneho karcinómu a porovnať ju s proximálnou a distálnou časťou priľahlého tkaniva.  

 

Materiál a metódy 

V štúdii bolo použité tkanivo hrubého čreva alebo konečníka odobraté 11 pacientom 

oboch pohlaví s potvrdenou diagnózou kolorektálneho karcinómu. Všetci pacienti boli 

vystavení štandardnému nemocničnému režimu zo svetlom od 6:00 do 21:00. Vzorky tkaniva 

boli odobraté z nádoru a okolitej proximálnej (minimálne 10 cm od nádoru ) a distálnej časti 

čreva (2 cm od nádoru). Operácie prebiehali v čase od 10:00 do 13:00. Vzorky tkaniva boli 

uložené do tekutého dusíka a zmrazené na -80 °C až do izolácie miRNA. 

Celková miRNA bola vyizolovaná RNAzolom (MRC, USA) podľa inštrukcií výrobcu. 

Na izoláciu miRNA bolo použitých 70-90mg zmrazeného tkaniva. Komplementárna cDNA 

bola nasyntetizovaná pomocou kitu miScript II RT (Qiagen, Nemecko) s použitím 2μg 

vyizolovanej miRNA. Relatívna expresia miRNA bola stanovená pomocou kitu MiniScript 

SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko) s použitím univerzálneho primera a špecifických 

komerčných primerov pre miR-21-3p*, miR-31-5p a pre miR-142-3p (Qiagen, Nemecko). V 

reakcii bolo použitých 1μl cDNA. Špecificita reakcie bola vyhodnotená pomocou analýzy 

teploty topenie, ktorá sa uskutočnila ako posledný krok po ukončení amplifikácie v cyklery. 

Rozdiel v expresii miRNA medzi proximálnym, distálnym a rakovinovým tkanivom bol 

analyzovaný pomocou jednofaktorovej ANOVA a následným Tukey post-hoc testom. 

 

Výsledky a diskusia 

Expresia sesterského vlákna mir-21-3p* bola v tkanive kolorektálneho karcinómu 

signifikatne zvýšená v porovnaní s proximálnou a distálnou časťou hrubého čreva (p<0,05). 

Podobné výsledky pozorovali aj iní autori [13], ktorí potvrdili aj koreláciu expresie mir-21 

s klinickým štádiom, postihnutím lymfatických uzlín a vznikom metastáz u pacientov. Štúdie 

väčšiny autorov sa však zameriavajú výhradne na určenie expresie vedúceho vlákna mir-21-5p 

[14]. My sme potvrdili, že aj sesterské vlákno mir-21-3p*, ktoré by sa malo vyskytovať 

v tkanivách v menšej koncentrácii je intenzívne exprimované a vykazuje podobný vzor 

expresie ako vedúce vlákno. Zvýšená hladina mir-21-5p, ktorá do istej miery koreluje 

s tkanivom bola pozorovaná aj v cirkulácii u pacientov s CRC [15, 16]. Podobne sme 

potvrdili aj signifikantne zvýšenú  hladinu  mir-31-5p v kolorektálnom karcinóme v porovnaní 
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s priľahlým  tkanivom (p<0,05). Naše výsledky sú v súlade s ďalšími autormi, ktorí taktiež 

pozorovali výrazné zvýšenie expresie mir-31 [13, 17]. Expresia cirkulujúcej mir-31 v sére 

pacientov však signifikantne zvýšená nebola [16]. 

Naše meranie nepotvrdilo štatisticky signifikantnú zmenu expresie miR-142-3p 

v nádorovom tkanive v porovnaní s distálnym a proximálnym okolitým tkanivom čreva. 

V tomto prípade sa ani iní autori medzi sebou nezhodujú, či je a akým spôsobom je expresia 

miR-142 v kolorektálnom karcinóme zmenená. V tkanive kolorektálneho karcinómu i v 

plazme bola expresia mir-142 signifikantne znížená, čo by bolo v súlade s tumor 

supresorovou funkciou v nádorovom tkanive [12, 18]. Iný autorský kolektív popísal expresiu 

miR-142-3p pomocou DNA čipu v tkanive kolorekta ako upregulovanú. V bunkách 

kolorektálneho karcinómu, ktoré boli transfekované s tumor supresorom NGX6 bola expresia 

miR-142 zvýšená [19, 20]. 

 

Záver 

Vo vzorkách ľudského tkaniva odobratého z kolorektálneho karcinómu sme potvrdili 

zvýšenú expresiu mir-31-5p a mir-21-3p* v porovnaní s okolitým tkanivom čreva. Expresia 

mir-142-3p nebola v nádore signifikantne zmenená. Naše výsledky naznačujú potenciálny 

význam vybraných miRNA vo vývine nových biomarkerov na skorú detekciu kolorektálneho 

karcinómu.  
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Abstract 
Murine herpesvirus and its effect of the telomere lenght of chromosomes. 
Study of murine gammaherpesvirus 68 has led to many important findings regarding gammaherpesviral 

properties in general. Murine gammaherpesvirus 68 is universal model used for detailed studies to determine 
pathogenetic, immunological and molecular aspects of oncogenesis in analogy to Epstein-Barr virus and 
Kaposi΄s sarcoma-associated virus. In our study we detected changes in telomere length in tumor cells lines 
latent infected with murine gammaherpesvirus compared to non tumor cell line L929 and embryonal murine cell 
line NIH-3T3. Longest telomeres were observed in the L929 cell line, whereas the remaining cell lines were 
similar to the telomere length of chromosomes. 
 

Keywords: Murine gammaherpesvirus; NB-78; NB-M4del; telomeres 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Myšací herpetický vírus 68 (MHV-68) je prirodzene sa vyskytujúci patogén infikujúci 

malé hlodavce vo voľnej prírode [1]. Predstavuje prístupný modelový vírus pre štúdium 

patogenézy gamaherpesvírusov, vrátane pôvodcov lymfoproliferatívnych ochorení ľudí - 

vírusu Epsteina a Barrovej (EBV) a vírusu asociovaného s Kaposhiho sarkómom (KSHV),  

v podmienkach in vivo, a vďaka schopnosti efektívne sa množiť v rôznych bunkových 

kultúrach aj štúdium ich biologických vlastností v podmienkach  in vitro [2]. 

Celosvetovo sú onkogénne vírusy zodpovedné za pätinu všetkých nádorových 

ochorení. Tieto vírusy vyvinuli niekoľko stratégií, ktorými sú schopné imunitnú odpoveď 

hostiteľa obísť a vo forme latentnej infekcie v ňom pretrvávať. Nevyhnutnosťou pre nádorové 

bunky je proliferácia, vďaka ktorej dochádza k akumulácii genetických zmien a získaniu 

transformovaného fenotypu. S každým bunkovým delením však dochádza k postupnému 

skracovaniu telomér a možnému suprimovaniu vývoja tumoru iniciáciou starnutia 

a zastavením bunkového cyklu. Preto je schopnosť obchádzať starnutie zásadná pre prežitie 

vírusom infikovaných buniek, ich proliferáciu a transformáciu [3]. 

Už v počiatočných fázach infekcie, spôsobenej mnohými zo skupiny ľudských 

onkogénnych vírusov, dochádza k progresívnemu skráteniu telomér a stabilizácii ich dĺžky 

[4]. Doposiaľ jediným onkogénnym vírusom, u ktorého bolo potvrdené, že ovplyvňuje 
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v infikovaných bunkách predlžovanie telomér je EBV. V bunkovej línii derivovanej 

z Burkittovho lymfómu pozitívnej na EBV bolo analýzou dĺžky telomér potvrdené predĺženie 

telomér v porovnaní s negatívnymi bunkami [5,6]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť možné rozdiely v dĺžke telomér chromozómov dvoch 

nádorových bunkových línií nesúcich genóm MHV v porovnaní s nenádorovou bunkovou 

líniou L929 a embryonálnou myšacou bunkovou líniou NIH-3T3. 

 

Materiál a metódy 

 Použité bunkové línie: 

NB-78 – nádorová adherentná epiteloidná bunková línia derivovaná z lymfómu cervikálnych 

lymfatických uzlín vytvoreného u Balb/c myši infikovanej MHV-78 [7] 

NB-M4del – nádorová adherentná epiteloidná bunková línia derivovaná z lymfómu krčných 

lymfatických uzlín vytvoreného u Balb/c myši infikovanej MHV-68 s deléciou v géne M4 

pripraveného cielenou mutagenézou [8] 

L929 – myšacia adherentná fibroblastová bunková línia, ktorá neobsahuje latentný vírusový 

genóm, ani nebola derivovaná z nádoru, avšak v priebehu dlhodobého pasážovania získala 

malígny fenotyp [9] 

NIH 3T3 - adherentná fibroblastová bunková línia derivovaná z myšacieho embrya [10] 

 Kvantitatívna fluorescenčná in situ hybridizácia (Q-FISH) 

 Po vyrastení bunkovej jednovrstvy sme do média pridali 5 μl kolchicínu (koncentrácia 

10 μl/ml) a nechali pôsobiť 9 hodín. Médium sme odsali, bunky opláchli PBS, trypsinizovali, 

rozsuspendovali v 5 ml média a centrifugovali 10 min. pri 1000 ot./min. Po odsatí média 

sme usadené bunky rozsuspendovali v 1 ml PBS, rozdelili do 2 eppendorfových skúmaviek 

a centrifugovali 2 min. pri 2000 ot./min. Po odstránení PBS sme bunkový sediment 

rozsuspendovali v 500 μl 0,56% KCl a nechali 15 min. pri izbovej teplote. Stočili sme 

eppendorfové skúmavky 2 min. pri 2000 ot./min., odsali KCl, pelet rozsuspendovali v 200 μl 

roztoku MeOH:kys. octovej (3:1), nechali 10 min. na ľade a následne scentrifugovali 2 min. 

pri 3000 ot./min. Supernatant sme odsali a pelet rozsuspendovali v 200 μl MeOH:kys. octovej 

(3:1). Následne sme bunkovú suspenziu kvapkali na podložné sklíčko nad parou až do 

odparenia. Sklíčko sme premyli dvakrát po 2 min. v PBS a jedenkrát v diH2O, navrstvili naň 

RNázový roztok a inkubovali 20 min. pri 37°C. Opäť dvakrát po 2 min. premyli v PBS a 5 

min. inkubovali pri 37°C v pepsínovom roztoku. Sklíčko sme premyli dvakrát po 2 min. 

v PBS a následne dehydratovali v 70%, 80% a 96% etanole po 2 min. a nechali vysušiť na 

vzduchu. Sklíčko sme predhriali v inkubátore 5 min. pri 80°C a hybridizačný roztok 5 min. 
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pri 90°C. Po nahriatí sme v 20 μl hybridizačného pufru nariedili PNA próby v koncentrácii 

200 nM, navrstvili na sklíčko, prikryli krycím sklíčkom, zohrievali 10 min. pri 85°C a nechali 

hybridizovať 2 hod. v tme pri izbovej teplote. Po hybridizácii sme odstránili krycie sklíčko a 

podložné sklíčko premývali v premývacom roztoku dvakrát pri 55°C a raz pri izbovej teplote. 

Následne sme na sklíčko navrstvili roztok DAPI v koncentrácii 10 μg/ml a nechali inkubovať 

10 min., premyli v 2X SSC, 1X SSC a destilovanej vode po 2 min. Sklíčko sme vysušili 

rýchlou centrifugáciou, pridali montovací roztok a prekryli krycím sklíčkom. 

 Pripravené sklíčka sme sledovali fluorescenčným mikroskopom. Pripravili sme 

samostatné obrázky pre DAPI a pre Cy3, ktoré sme prekryli. Takto získané obrázky sme 

vyhodnotili softvérom TLF-TELO [11]. Po zadaní údajov o podmienkach, za ktorých boli 

obrázky získané, softvér vyhodnotil intenzitu fluorescenčného signálu Cy3 farbičky, ktorou 

boli značené PNA próby. Získané dáta sme následne štatisticky vyhodnotili vo forme 

histogramu, kde sme určili frekvenciu výskytu fluorescenčného signálu v rámci určených 

rozpätí.  

 

Výsledky a diskusia 

Na základe intenzity fluorescenčného signálu PNA prób komplementárnych 

k telomérovej sekvencii sme určili dĺžku telomér. Pomocou fluorescenčného mikroskopu sme 

vyhotovili obrázky a získané dáta sme vyhodnotili v podobe grafov (Obr. 1 – 4). 

 

 
 

Obr. 1. Analýza dĺžky telomér bunkovej línie L929 
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Obr. 2. Analýza dĺžky telomér bunkovej línie NB-M4del 

 

 
Obr. 3. Analýza dĺžky telomér bunkovej línie NB-78 

 

 
Obr. 4. Analýza dĺžky telomér bunkovej línie NIH-3T3 

 

 Z uvedených grafov vyplýva, že najdlhšiu dĺžku telomér sme zistili u chromozómov 

bunkovej línie L929. U zvyšných troch bunkových línií – NIH-3T3, NB-78 a NB-M4del bola 
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dĺžka telomér porovnateľná, avšak v priemere chromozómy bunkovej línie NIH-3T3 

vykazovali o niečo dlhšie teloméry.  

 Na základe dĺžky telomér chromozomóv bunkovej línie NIH-3T3 uvedenej 

v publikácii Vallejo-Londoño et. al. (2004) [12], sme vypočítali približnú dĺžku telomér 

jednotlivých bunkových línií (Tab. 1). 

 
Tab. 1. Dĺžka telomér jednotlivých bunkových línií; *Dĺžka telomér vypočítaná podľa známej dĺžky telomér 

buniek NIH-3T3; **Dĺžka telomér uvedená v publikácii Vallejo-Londoño et. al. (2004) [12] 
 

 
počet 

analyzovaných 
chromozómov 

počet 
analyzovaných 

telomér 

priemerná 
fluorescencia SD dĺžka telomér* 

[kbp] 

L929 353 1340 47792,86 49409,26 130 

NB-78 366 1295 12448,91 13431,93 34 

NB-M4del 224 738 11296,83 15608,37 30 

NIH-3T3 276 1084 14726,52 21700,66 40** 

 

Záver 

Pomocou metódy Q-FISH sme zistili relatívnu dĺžku telomér chromozómov nami 

zvolených bunkových línií. Najdlhšie teloméry sme zistili u bunkovej línie L929, zatiaľ čo 

nádorové bunkové línie nesúce genóm MHV – NB-78 a NB-M4del vykazovali kratšie 

teloméry. V prípade embryonálnej myšacej bunkovej línie NIH-3T3 sme odhalili pomerne 

krátke teloméry, avšak v porovnaní s nádorovými bunkovými líniami boli v priemere dlhšie. 
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Abstract  
Differentially expressed genes in healthy and plum pox virus-infected Nicotiana benthamiana plants.  
As viruses are obligate intracellular parasites usurpating material and energy sources of their hosts, each 

viral infection has a necessary effect on the metabolism of host cells. The virus not only uses the disposable 
compounds, but controls and redirects their production in order to make its own replication more efficient. Host 
cell factors involved in innate immunity must be overcome through interactions with virus accessory factors. 
Resulting complex story consists of many regulation events on various gene expression levels. Elucidating these 
processes may contribute to evolving new antiviral strategies.  
 In our work we applied a simple subtractive cloning technique to compare the transcriptomes of healthy 
and plum pox virus (PPV)-infected Nicotiana benthamiana plants. Several genes were found to be induced 
(stress response; photosynthesis) or repressed (growth defects) by the PPV infection. Their potential function in 
the process of PPV infection is discussed below.  

 

Keywords: virus-host interactions; gene expression; subtractive hybridization  

 

Úvod a formulácia cieľa  

Šarka sliviek je jedno z najviac devastujúcich, celosvetovo rozšírených ochorení 

kôstkovín, spôsobujúce významné straty u citlivých kultivarov. Etiologickým agensom 

ochorenia je vírus šarky slivky (PPV), (+)ssRNA vírus z rodu Potyvirus, prirodzene infikujúci 

zástupcov rodu Prunus (slivky, marhule, broskyne, čerešne, višne, mandle).  Prenášaný je 

infikovaným záhradníckym materiálom a na krátke vzdialenosti rôznymi druhmi vošiek.  

Vírusy ako obligátne intracelulárne parazity sú za účelom zefektívnenia procesu 

replikácie schopné využívať a modifikovať rôzne hostiteľské faktory. Táto stratégia im 

umožňuje fungovať s minimálnym množstvom vlastných vírusových génov. Špecifické 

interakcie medzi hostiteľskými faktormi a vírusovými proteínmi často vedú k zmene funkcie 

hostiteľských proteínov a sú kľúčové pre prepínanie medzi jednotlivými fázami životného 

cyklu vírusu, ako aj pre transport RNA templátov a zložiek vírusového replikázového 

komplexu [1]. Infikované rastliny si za účelom eliminácie pôsobenia a šírenia patogénu 

vyvinuli najrôznejšie špecifické (RNA interferencia) a nešpecifické obranné mechanizmy. 

Tento neustály boj medzi vírusom a hostiteľom sa odráža na všetkých úrovniach regulácie 

génovej expresie (transkripčnej, posttranskripčnej, translačnej i posttranslačnej). Detailné 

štúdium týchto procesov nám môže pomôcť pochopiť princíp interakcií medzi vírusom 
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a hostiteľskou rastlinou a umožniť vývoj nových stratégií ochrany pred vírusovými chorobami 

[2]. 

V našej práci sme sa zamerali na vyhľadávanie rastlinných génov, ktorých hladina 

expresie je ovplyvňovaná vírusovou infekciou, a to porovnávaním transkriptómu zdravých 

a PPV-infikovaných rastlín Nicotiana benthamiana metódou jednoduchého subtrakčného 

klonovania [3].   

 

Materiál a metódy 

 Pri práci sme používali in vitro kultivované línie N. benthamiana pripravené zo 

zdravých rastlín a z rastlín infikovaných kmeňom PPV-Rec (izolát Bor-3) [4].  200 mg listov 

z každej línie sme odobrali na izoláciu celkovej RNA kitom Agilent Plant RNA isolation Mini 

Kit (Agilent Technologies) a následnú prípravu dvojvláknovej cDNA kitom In-Fusion 

SMARTer Directional cDNA Library Construction Kit (Clontech). Princíp subtrakčnej 

hybridizácie spočíval v štiepení dvoch porovnávaných populácií cDNA (tester a driver) 

dvoma rôznymi restrikčnými enzýmami (AluI, EcoRI), zmiešaním zmesí, následnou tepelnou 

denaturáciou a spätnou hybridizáciou vláken DNA. Pokiaľ je tester v zmesi v nadbytku, iba 

fragmenty drivera, ktoré nemajú v testeri zastúpenie sú schopné hybridizáciou rekonštituovať 

pôvodné konce dvojvlákna vytvorené restrikčným enzýmom. Tieto fragmenty sú následne 

klonované do rovnako poštiepeného plazmidu a získané klony analyzované. V našom prípade 

sme obidve populácie cDNA, zo zdravej aj infikovanej rastliny nezávisle testovali ako driver 

(štiepené AluI), aj ako tester (štiepené EcoRI). Rekonštituované fragmenty sme klonovali do 

defosforylovaného plazmidu pBluescriptSKII štiepeného EcoRI. Po transformácii buniek 

E.coli JM109 sme získané klony analyzovali PCR z bakteriálnych kolónií s využitím 

primerov rozpoznávajúcich linkerové oblasti vektora (GTAAAACGACGGCCAGTGAG 

a AACAGCTATGACCATGATTACG). Vzorky sme následne analyzovali elektroforézou 

v agarózovom géli (0,8%), ampliméry vyrezali, prečistili kitom Wizard SV Gel and PCR 

Clean-Up System (Promega), sekvenčne analyzovali (BITCET, PriF UK) a podrobili BLAST 

analýze (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastHome). 

 

Výsledky a diskusia  

 Technikou subtrakčného klonovania sa nám podarilo detegovať 217 klonov 

predstavujúcich gény, ktorých expresia bola indukovaná a 12 klonov predstavujúcich gény, 

ktorých expresia bola vplyvom PPV infekcie potlačená. Dĺžka amplifikovaných PCR 

produktov varírovala od 250 do 1500 bp, pričom za účelom sekvenčnej analýzy boli v prípade 
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indukovanej expresie vybrané klony s inzertom dlhším ako 750 bp. V prípade génov 

s potlačenou expresiou sme sekvenovali všetkých 12 klonov. Výsledky BLAST analýzy 

získaných sekvencií sú uvedené v tabuľke 1.  

 Rastlinné gény, u ktorých došlo k zmene hladiny expresie vplyvom PPV infekcie 

kódujú proteíny podieľajúce sa na rôznych biochemických procesoch zahŕňajúcich 

fotosyntézu, respiráciu, rast, reguláciu génovej expresie, obranné mechanizmy rastlín vrátane 

produkcie reaktívnych foriem kyslíka (ROS), či  signálnu transdukciu.   

 Pôsobením stresu dochádza u rastlín k tvorbe ROS, ktoré spôsobujú oxidačné 

poškodenie a závažné narušenie bunkového metabolizmu [5]. Zistené potlačenie expresie 

glycine cleavage system H proteínu u infikovaných rastlín, ktorý je súčasťou enzýmového 

komplexu viazaného na vnútornú membránu mitochondrií, pozitívne koreluje so zvýšenou 

produkciou ROS [6]. Na druhej strane, indukcia expresie antioxidantov akými je askorbát 

peroxidáza a metalotioníny má za úlohu ochrániť tkanivá infikovanej rastliny pred oxidačným 

poškodením.  

 Počas ataku patogénov dochádza u rastlín zvyčajne k zníženiu hladiny proteínov 

zúčastnených na fotosyntéze [7]. V našom prípade  sme u infikovaných rastlín zaznamenali 

naopak indukciu niekoľkých takýchto génov (photosynthesis-related genes, PRG) a to 

chloroplastového feredoxínu, P2 podjednotky fotosystému II (PSII) a W proteínu reakčného 

centra PSII. Je známe, že v tmavých ostrovčekoch svetlo-tmavej mozaiky indukovanej 

vírusovou infekciou nedochádza k poškodeniu fotosyntetického aparátu [8]. Izolát Bor-3  

použitý v našich experimentoch sa okrem deformácie listových čepelí prejavoval iba 

stmavnutím pletiva okolo žilnatiny, čo môže vysvetľovať získané výsledky. Zistili sme aj 

potlačenie expresie jedného PRG (pre chlorofyl a/b-viažuci proteín) infekciou PPV. 

 Produkcia proteínov súvisiacich s obranou voči bunkovým patogénom akými sú 

defenzíny, proteázové inhibítory a s patogenézou súvisiace proteíny (S-norkoklaurín syntáza) 

býva zvýšená počas infekcie rastlín baktériami a hubami [9]. Tieto obranné mechanizmy sú 

regulované signálnymi dráhami s kľúčovou úlohou kyseliny jasmonovej ako mediátora [10]. 

Naopak, počas vírusovej infekcie býva produkcia jasmonátu inhibovaná [11]. Usudzujeme, že 

s tým súvisí aj represia týchto génov zistená v našom experimente. V dôsledku presmerovania 

metabolizmu v prospech antivírusovej obrany bývajú vírusom napadnuté rastliny citlivejšie 

k sekundárnym infekciám bunkovými patogénmi [12]. 

Infekcia patogénmi je spojená s modifikáciou hostiteľských faktorov a presmerovaním 

biochemických procesov cez najrôznejšie regulačné kaskády. Systém ubiquitín/26S 

proteazóm pomáha odstraňovať abnormálne formy proteínov a podieľa sa u rastlín na 
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mnohých biologických procesoch. Indukovaná expresia ubiquitín konjugujúceho enzýmu E2 

u infikovaných rastlín je v súlade s predchádzajúcimi zisteniami, že niektoré vírusy využívajú 

na reguláciu vlastnej replikácie hostiteľský ubiquitínový systém [13]. Indukcia transkripčného 

faktora HYP dôležitého pri fotomorfogenéze, produkcii fotopigmentov či rozvoji 

chloroplastov počas PPV infekcie zasa pravdepodobne súvisí so zvýšenou hladinou 

transkripcie PRG [14]. Naopak, potlačenú expresiu sme zaznamenali napríklad v prípade 

deSUMOylačnej izopeptidázy. Keďže bolo zistené, že SUMOylácia potyvírusovej replikázy 

hrá kľúčovú úlohu pri infekcii rastlín [15], inhibícia expresie deSUMOylačnej izopeptidázy 

môže byť prejavom aktívnej obrany rastliny pred vírusom.  

 Počas vírusovej infekcie dochádza k zrýchleniu respirácie z dôvodu zvýšenej spotreby 

energie potrebnej nielen pre replikáciu vírusu, ale aj pre fungovanie obranných mechanizmov 

rastliny [7]. Zvýšená expresia respiračného mitochondriálneho ribozomálneho proteínu počas 

PPV infekcie teda nie je prekvapujúca. 

 Patologická morfológia tkanív infikovaných rastlín je výsledkom defektov v regulácii 

bunkového delenia a rastu, čo koreluje s nami zistenou potlačenou expresiou 

chloroplastového proteínu CP12, dôležitého pre správnu morfológiu a tetraspanín-like 

proteínu, ktorého defekty ovplyvňujú apikálny meristém [16].  

 

Záver 

 Metódou jednoduchého subtrakčného klonovania sa nám aj napriek niektorým 

obmedzeniam z hľadiska efektivity podarilo dosiahnuť relevantné výsledky pre porovnanie 

rozdielne exprimovaných génov na úrovni transkripcie u modelového organizmu N. 

benthamiana, ktoré môžu slúžiť na doplnenie a verifikáciu dát získaných pri zložitejších 

transkriptómových štúdiách.   

 

Poďakovanie  
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Tab. 1. Výsledky BLAST analýzy identifikovaných sekvencií 

 Génom kódovaný proteín Kód sekvencie 
 

Indukcia 
 
 
 

Ascorbate peroxidase XM_009608760.1 
Dentin sialophosphoprotein-like XM_009785372.1 

Ferredoxin XP_009796636.1 
FRIGIDA-like protein XM_009767899.1 

Major latex protein XM_009613937.1 
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Metallothionein XM_009608450.1 
Mitochondrial ribosomal protein XM_009781628.1 

Phosphoinositide phospholipase C XM_009785457.1 
Photosystem II reaction center W protein XM_009799309.1 

Photosystem II subunit P2 JF897608.1 
Transcription factor HY5 XM_009770015.1 

Represia 

Ubiquitin-conjugating enzyme E2 XM_009791022.1 
Defensine AB005266.1 

deSUMOylating isopeptidase XM_009630754.1 
Glycine cleavage system H protein XM_009625854.1 

High mobility protein B2 EF051129.1 
Chloroplast protein CP12 AF359459.2 

Chlorophyll a/b-binding protein AB012637.1 
Protease inhibitor XM_009607371.1 

S-norcoclaurine synthase XM_009768642.1 
Tetraspanin-like protein XM_009798164.1 

β-galactosidase XM_009629241.1 
Neznámy proteín XM_009588631.1 
Neznámy proteín XM_009764610.1 
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Abstract 
Tick-borne diseases of companion animals in the Bratislava region 
In recent years, the area of distribution of ticks and tick-borne diseases has expanded. By the method of 

dragging the vegetation we collected questing Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus in various areas of the 
Bratislava region. We have also cooperated with veterinary practicians from that region, who provided ticks 
from companion animals. By using PCR, we screened D. reticulatus ticks for the presence of Babesia spp. DNA.  
We found Babesia-positive ticks in dogs from Malacky, Stupava, Lozorno, Bratislava and Bernolákovo. Our 
results show that infected ticks infesting companion animals are present also in other parts of the region, not just 
in the northern parts - as some recent researches showed. Babesia-positive DNA will be further analysed. 
 

Keywords: ticks; Babesia spp.; Dermacentor reticulatus; Bratislava 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Babezióza je protozoárne zoonotické ochorenie spôsobené endoparazitickými prvokmi 

rodu Babesia, ktoré napádajú a lyzujú erytrocyty zvierat a človeka [1, 2]. Prenášačmi 

ochorenia sú kliešte, v Európe sú to najmä kliešte rodu Dermacentor a Ixodes. Hostiteľ sa 

nakazí počas cicania infikovaným kliešťom [3].   

Babezióza je rozšírená celosvetovo a kvôli globálnemu otepľovaniu a zmene 

klimatických podmienok sa s touto chorobou môžeme čoraz častejšie stretnúť aj na území 

Slovenskej republiky, nakoľko zmena klímy so sebou prináša aj zmenu areálu rozšírenia 

kliešťov [4, 5]. Ešte pred niekoľkými rokmi bola babezióza u psov na našom území 

považovaná len za importované ochorenie, no v roku 2000 sa objavila autochtónna nákaza vo 

východnej časti krajiny [6]. Odvtedy je ochorenie pomerne časté a počet prípadov sa 

každoročne zvyšuje [7]. Na území Slovenska sa už aj vo vyšších nadmorských výškach 

stretávame s kliešťami, ktoré môžu byť infikované a potenciálne nebezpečné pre svojich 

hostiteľov [8, 9].  

Babezióza psov je ochorenie, ktoré je v našich podmienkach stále málo známe a preto 

býva často neskoro alebo nesprávne diagnostikované. Je preto potrebné prehĺbenie poznatkov 

o týchto parazitoch, o ich rozšírení a cirkulácii v prírode medzi rezervoárovými hostiteľmi 
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a prenášačmi. Dôležité je preskúmať taktiež možné riziká infekcie domácich a spoločenských 

zvierat či človeka. 

Cieľom výskumu je 1) v spolupráci s veterinárnymi lekármi zmapovanie výskytu 

babeziózy a jej prevalencie u spoločenských zvierat (psy, mačky) v Bratislavskom kraji, 2) 

sumarizácia poznatkov o zavlečení exotických druhov kliešťov a preventívnych opatreniach, 

ktoré majitelia najčastejšie využívajú, 3) monitorovanie výskytu kliešťov druhu Dermacentor 

reticulatus a Ixodes ricinus na vybraných lokalitách v Bratislavskom kraji, ktoré chovatelia 

spoločenských zvierat využívajú na pravidelné prechádzky a ktoré sa nachádzajú v rôznych 

habitatoch (mestské parky, hrádza pozdĺž rieky Dunaj), 4) zistenie miery infekcie kliešťa D. 

reticulatus babéziami.  

 

Materiál a metódy 

Kliešte v Bratislavskom kraji sme získali v spolupráci s 29 veterinárnymi stanicami 

a Slobodou zvierat, ktorá sídli na Poliankach (Bratislava). Spolupráca prebiehala v období od 

septembra 2014 do marca 2016. Veterinárnym lekárom boli predložené aj nami vypracované 

dotazníky, pomocou ktorých sme zisťovali mieru prevalencie ochorení prenášaných 

kliešťami, spôsob vyšetrovania vzoriek a najčastejšie využívané spôsoby prevencie, ktoré 

lekári majiteľom odporúčajú.  

V rovnakom čase sme uskutočnili aj zbery kliešťov z vegetácie na 13 lokalitách, ktoré 

majitelia zvierat bežne využívajú na vychádzky so psami, najčastejšie však v okolí riek alebo 

jazier kde sme predpokladali výskyt druhu D. reticulatus. Pri zbere sme využívali metódu 

ťahania deky po vegetácii.  
Kliešte od veterinárov aj z vegetácie boli uskladnené v skúmavkách značky Eppendorf 

s obsahom 70% etanolu pri teplote 4 ˚C. 

Izolácia DNA prebiehala za pomoci komerčného kitu Macherey-Nagel NucleoSpin® 

Tissue. Babesia spp. boli detegované metódou PCR podľa Casati a spol. (2006) [10]. Všetky 

Babesia-pozitívne PCR produkty budú zaslané na sekvenovanie DNA. Získané sekvencie 

budú následne analyzované a porovnané so sekvenciami, ktoré sú uložené v GenBank. 

 

Výsledky a diskusia 

V Bratislavskom kraji sme od veterinárnych lekárov získali 1584 kliešťov. 

Dominantným druhom bol Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) (20 nýmf, 1243 samíc, 113 

samcov), po ňom druhy Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) (105 samíc, 44 samcov), 

Ixodes hexagonus Leach, 1815 (11 nýmf, 41 samíc) a Haemaphysalis concinna Koch, 1844 (2 
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nymfy, 2 samice, 3 samce). Na štyroch lokalitách (areál SAV, Čuňovský les, Čierna voda pri 

obci Tureň, Vysoká pri Morave) sme odchytili 51 kliešťov I. ricinus (16 nýmf, 15 samíc a 20 

samcov) a 60 kliešťov D. reticulatus (32 samíc a 28 samcov). Keďže D. reticulatus je 

najvýznamnejším prenášačom druhu Babesia canis [11], 161 kliešťov tohto druhu, ktoré sme 

získali od veterinárov a z vegetácie, sme vyšetrili na prítomnosť DNA prvokov Babesia spp. 

Pozitívnych bolo 9 nacicaných kliešťov (5,3%), pričom lokality s výskytom pozitívnych 

kliešťov boli Malacky, Lozorno, Stupava, Bratislava – Petržalka a Bernolákovo. Všetky 

pozitívne kliešte cicali na zvieratách. Tri vzorky poskytnuté Slobodou zvierat boli taktiež 

pozitívne, no lokalitu nevieme bližšie určiť, nakoľko neexistuje záznam kde presne bolo 

zviera odchytené. Všetky kliešte odchytené z vegetácie boli negatívne.  

Viaceré európske krajiny zaznamenali v priebehu posledných rokov rozšírenie areálu 

výskytu kliešťa D. reticulatus, ktorý je hlavným prenášačom babézií spôsobujúcich ochorenie 

u psov [5]. Za posledných 20-30 rokov sa areál výskytu kliešťov výrazne rozšíril aj na území 

Slovenskej republiky [8]. Babezióza psov bola síce častejšie zachytená na východe alebo 

juhovýchode krajiny, no stretnúť sa s ňou môžeme aj na západnom Slovensku [12, 13, 14]. 

V roku 2006 bola prítomnosť Babesia canis metódou PCR potvrdená v kliešťoch získaných 

z vegetácie v lužných lesoch v obci Čuňovo, ktorá patrí medzi mestské časti Bratislavy [12]. 

Dôkazom sú aj naše pozitívne vzorky zo západnej časti Bratislavského kraja (Obr. 1). Novým 

objavom je však výskyt babézií v kliešťoch v obci Bernolákovo, ktorá sa nachádza v okrese 

Senec. 

Na základe dotazníka sme od veterinárnych lekárov získali informácie, že 

najčastejšími kliešťami prenášanými ochoreniami psov v sledovanej oblasti sú babezióza 

a borelióza, v menšej miere anaplazmóza. Narastajúci trend ochorení potvrdilo celkom 7 z 23 

opýtaných respondentov. Fatálny priebeh ochorenia bol ojedinele zaznamenaný pri babezióze 

a anaplazmóze.  

Veterinári používajú na potvrdenie diagnózy najčastejšie krvné testy, cytológiu alebo 

v prípade babeziózy pozorujú pod mikroskopom krvný rozter farbený Giemsou. Občas 

používajú aj tzv. rýchlotesty IDEX 4DX, ktoré je možné využiť na testovanie viacerých 

ochorení (borelióza, anaplazmóza, ehrlichióza). Za účelom ďalších vyšetrení posielajú vzorky 

najčastejšie do laboratórií Laboklin a Alfamed alebo do Štátneho veterinárneho 

a potravinového ústavu.  

Jednotlivé kliešte zo zvierat neurčujú do druhu, preto nevedia s určitosťou potvrdiť či 

sa už stretli s exotickým druhom kliešťa. Patogény v kliešťoch nevyšetrujú. 
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Ako prevenciu proti kliešťom odporúčajú majiteľom najčastejšie spot-on pipety 

a tabletky, v prípade, že ide o psa, ktorý sa pohybuje vonku, odporúčajú antiparazitné obojky. 

 

 
 

Obr. 1. Mapa Bratislavského kraja s lokalitami, na ktorých sme zaznamenali výskyt kliešťov  
Dermacentor reticulatus infikovaných Babesia spp. 

(zdroj: http://www.iropbsk.sk/_/rsrc/1405015665609/rius-2014-2020/umr/MAPA_URM_FINAL.png) 
 

 

Záver 

V priebehu posledných desaťročí sa areál výskytu kliešťov v Európe aj na Slovensku 

výrazne rozšírili. Šírenie ektoparazitov môže predstavovať hrozbu pre zdravie ľudí a zvierat, 

nakoľko so sebou nesie aj riziko rozšírenia nimi prenášaných nákaz. Je dôležité informovať 

verejnosť o miestach, kde sú kliešte prenášajúce babeziózu premnožené, aby sa pred 

napadnutím kliešťami mohli chrániť domáce zvieratá aj ľudia. Najlepšou prevenciou u zvierat 

je používanie akaricídnych prípravkov pred začiatkom a počas sezóny kliešťov. Ľudia by mali 

pred návštevou prírody použiť repelentné prípravky a po návrate domov skontrolovať, či na 

nich kliešť nie je prichytený. Babezióza môže predstavovať vynárajúcu sa hrozbu, ktorú by 

sme nemali podceňovať.  
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Abstract 
Murine gammaherpesvirus 68 provides a useful model for study on human oncogenic γ-herpesviruses that 

establish life-long infection in B cell and macrophages. S11E cell line is a B cell tumor cell line generated from 
spleen lymphoma of mice infected with MHV-68. The MHV-68 genome is present in S11 E cells in both linear and 
episomal form so it may be useful as model to study latent infection. It is known that viral infection in tumor cells 
may be affected by hypoxia characterized by a lack of oxygen. Here, we investigated the S11E cell line cultivated 
for 48 hour under hypoxia and normoxia determining key differences in the cell growth as well as the expression of 
viral genes (ORF 73, ORF 50, M3, ORF 65) and cellular genes (HIF-1 α, VEGF-A).  
 

Keywords: Murine herpesvirus 68; S11E cell line; hypoxia; latent infection; Western blot 
 

Introduction and aim of the study 

Murine gammaherpesvirus 68 provides an important animal model for studying human 

oncogenic gammaherpesviruses such as EBV and KSHV that establish latent infection mainly in 

B cells and macrophages [1]. There were identified several genes of MHV-68 that play a crucial 

role in the establishment and maintenance of the latency and reactivation from latency as well. In 

the study on S11E cell line we selected four genes of MHV-68 to follow status of virus in cells 

cultivated in hypoxia. There was ORF 73 encoding latency associated nuclear antigen (LANA) 

responsible for the establishment and maintenance of latent infection. The most important 

protein involved in lytic replication and reactivation from latency is protein Rta (transcription 

activator) encoded by ORF 50 [2]. M3 gene is one of rare genes which is expressed during both 

acute and latent infection [3]. ORF 65 encoding a small capsid protein was shown essential for 

assembly of capsid shell belongs to genes which are expressed exclusively during lytic infection. 

B cell tumor cell line S11 E was derived from spleen lymphoma of BALB/c mice 

chronically infected with MHV-68 for about one year [4]. In the cell line which continuously 

releases a small amount of infectious virus, MHV-68 genome was found in both linear and 

episomal form.  
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Hypoxia, the result of lack of oxygen, has been shown to affect the function and the 

expression of viral and cell genes, respectively [5]. To latter´s belongs the subunit of hypoxia 

inducible factor HIF-1 (HIF-1 α), transcriptional regulator expressed constantly during normoxia 

and vascular endothelial growth factor VEGF-A described as a signal protein produced by cells 

stimulating angiogenesis and vasculogenesis.  

In this work, we demonstrated that the exposure of S11E cells to hypoxia changed the 

expression of viral genes of MHV-68 playing important role during latency and reactivation 

from latency as well as some of cellular genes.  

 

Material and Methods 

Cell culture and hypoxic treatment 

S11 E cell line, kindly provided by Prof. J. P. Stewart, PhD. was maintain in RPMI 1640 

medium supplemented with 2mM L-glutamine and 10% fetal bovine serum (HyClone). For 

hypoxic treatment cells were incubated in hypoxic work station at 37 ºC for 48 hours. Samples of 

cells were investigated at intervals 3, 6, 12, 24, 36, and 48 hours of cultivation.  

Trypan blue exclusion method and plaque assay 

Cells viability was assayed by the Trypan blue exclusion method using 50 µl of the cell 

suspension admixed with 50 µl of 0.4% Trypan blue and analyzed. To detect infectious virus, 

plaque assay was performed on BHK-21 cells.  

RNA isolation 

Total RNA from cells 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 300 ng) were treated with 1 U RNase free DNase I (data not shown) (Novagen). Pure 

RNA samples were used to prepare cDNA using Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis 

kit (Thermo Scientific). 

Real-time PCR analyses 

Quantitative real-time PCR was performed on Step One real-time PCR system (Applied 

Biosystems) using SYBR green PCR master mix and primers specific for viral genes (ORF 50, 

ORF 73, M3, ORF 65) and  cell genes (HIF-1 α and VEGF-A) (data not shown). Relative 

quantification by ΔΔct method was performed using GAPH gene as an endogenous control.  

Western blot analysis 
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The medium from S11 E cells cultivated 36 and 48 hours in hypoxia or normoxia were collected, 

concentrated, separated on 12.5% SDS-PAGE gel and then transferred onto a nitrocellulose 

membrane (Sigma Aldrich). Blot was probed with primary mouse anti M3 monoclonal antibody 

(kindly provided by Dr. Štibrániová) followed by incubation with secondary Goat anti-mouse 

IgG-HRP conjugate antibody (Novagen). DAB (3, 3´-diaminobenzidine, Santa Cruz 

Biotechnology) was used as the horseradish peroxidase substrate for the membrane color 

development to observe a detectable signal specific for M3 protein.  

 

Results and Discussion 

We evaluated the effect of hypoxia on the expression of selected genes of MHV-68 in S11 

E cells harvested at 3, 6, 12, 24, 36 and 48 hours of culture comparing data with normoxia. 

Levels of mRNA of viral ORF73, ORF50, M3, and ORF65 and cell genes encoding HIF-1 α and 

VEGF-A were quantified by real-time PCR using GAPDH as an endogenous control. At each 

time interval we examined the growth and viability of S11 E cells under hypoxic and normoxic 

conditions. We have found that in hypoxia S11E cells grew by about 20% slower than in 

normoxia (data not shown). Viability of cells in hypoxia was reduced by about 20% as soon as 

after 24 hours of culture (Table 1). On the other hand, in that time virus titer began to increase 

peaking under both conditions at 36 hours of culture, while virus titer in cells cultured in hypoxia 

virus was about 1.7 times higher  (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1. Titer of MHV-68 in S11 E cell line cultivated for 0 - 48hrs under hypoxic and normoxic conditions. 
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Table 1. Viability of S11Ecells cultivated 0-48hrs under hypoxic and normoxic conditions. 
 

Viability of S11 E cells (%) 

Time interval (hrs) 0 12 24 36 48 

Normoxia  56 67 68 72 70 

Hypoxia 56 58 67 61 53 

 

We have found that in cells cultured in hypoxia the expression of ORF 73, which is 

typical for latent infection, was first gradually reduced from 3 hrs of culture and reached 

minimum at 12 hrs interval. This finding suggests that virus reactivation occurred in the portion 

of cells in this time. Then, it was comparable with normoxia (up to 36 hrs) declining again at 48 

hrs interval (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Effect of hypoxia on the expression of ORF73 and ORF50 in S11 E cells examined by real-time RT-PCR 
 

The expression of ORF 50 in hypoxia had similar pattern except for as high as 3-fold 

increased level after 36 hrs of culture. More, the expression of ORF50 after 48 hrs in hypoxia 

still exceeded that in normoxia confirming the presence of virus reactivation. (Fig. 2). This 

phenomenon has been confirmed in cells in hypoxia by our following findings of permanent 

increasing of the expression after 12 hrs of culture of lytic ORF65 gene and bivalent (latent-lytic) 

M3 gene (Fig. 3). Finally, we confirmed the identity of M3 protein produced into media by S11 

E cells cultured in hypoxia by Western blot (Fig.4).  
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Fig.3. Effect of hypoxia on M3 and ORF 65 gene expression in S11 E cells examined by real-time      

RT-PCR 

 

 

       Fig.4. The prove of the presence of  M3 protein of MHV-68 in medium of S11E cells cultured for 36 and 48 
hours under hypoxia (H) and normoxia (N) by Western blot analysis with anti-M3 antibodies.  

 

       Fig. 5. Effect of hypoxia on the expression of cell genes HIF-1 α and VEGF-A in S11 E cells examined by 
real-time RT-PCR. 

 

In S11 E cells, we also investigated the effect of hypoxia on the expression of two cell 

genes - HIF-1α and VEGF-A described to enhance the reactivation of virus in virus transformed 
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cell lines exposed to hypoxic conditions. The expression of HIF-1α was reduced compared to 

normoxia in all time intervals except for 3 hrs of culture (Fig.5). On the other hand, the 

expression of VEGF-A was markedly increased in hypoxia in all time intervals steadily 

decreasing from about a three-fold increase over only slight increase of expression of that in 

normoxia (Fig 5).  

 

Conclusions 
Identifying in S11 E cells exposed to hypoxia decreased expression of latent gene ORF73 

of MHV-68 but increased expression of ORF50 coding for transcription transactivator as well as 

that of two lytic genes, we confirmed that hypoxia induced reactivation of virus in these tumor 

cells. This suggestion confirmed also our next finding of induced virus replication and increased 

amount of virus released from cells cultured in hypoxia. In cells, we have found increased 

expression of HIF-1 α only at very early interval (3 hrs of culture) but highly increased 

expression of VEGF-A in each of later intervals. Following study is needed on S11 E cells in 

hypoxia focusing on at least cellular proteins HIF-1 α and VEGF-A. These proteins were 

described to be significantly accumulated in other virus transformed cells during hypoxia thus 

enhancing virus reactivation in tumor cells. However, data gained suggest that S11 E cell line 

might be helpful model for studying tumorigenesis of human γ-herpesviruses.  
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Abstract 
Study of the Kluyveromyces lactis STB5 gene function 
Gene STB5 encodes a zinc finger transcriptional factor. Stb5p regulates the expression of most genes of 

the pentose phosphate pathway as well as of genes involved in the production of NADPH. In addition, the Stb5p 
is involved in regulating Saccharomyces cerevisiae multidrug resistance (MDR). In this work we studied the 
physiological function of the STB5 gene in aerobic yeast Kluyveromyces lactis. We showed that deletion of the 
KlSTB5 gene leads to the changed susceptibility of K. lactis to various antifungal agents.  
 

Keywords: gén STB5; Kluyveromyces lactis; pentózová dráha; MDR 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pentózovofosfátová (PP) dráha zohráva veľmi dôležitú úlohu v metabolizme 

kvasiniek. Je hlavným zdrojom NADPH, ktorý je nevyhnutný pre redukčné biosyntetické 

reakcie, ale aj pre neutralizáciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v bunke. Taktiež poskytuje 

prekurzory pre syntézu nukleových kyselín, histidínu a aromatických aminokyselín. PP dráhe 

sa venuje v posledných rokoch zvýšená pozornosť s ohľadom na jej možné využitie v 

metabolickom inžinierstve [1]. 

V kvasinkách je expresia génov PP dráhy regulovaná v podmienkach oxidačného 

stresu pomocou transkripčných faktorov s motívom leucínového zipsu (bZIP). Tieto 

transkripčné faktory môžu svoju funkciu vykonávať samostatne, alebo spolupracujú s ďalšími 

regulátormi pri zabezpečovaní odpovede buniek na oxidačný stres resp. v podmienkach, keď 

bunka potrebuje zabezpečiť prísun esenciálnych metabolitov. Počas oxidačného stresu 

vykonáva v kvasinkách regulačnú úlohu tiež transkripčný faktor Stb5p (Sin Three Binding 

proteín 5), ktorý aktivuje PP dráhu, ale taktiež sa podieľa na rozvoji mnohonásobnej 

rezistencii voči cytotoxickým látkam (MDR) [2,3].    

 Mnohonásobná rezistencia voči xenobiotikám je evolučne konzervovaný fenomén - 

vyskytuje sa vo všetkých typoch buniek od baktérií až po človeka. MDR v kvasinkách 

regulujú dve siete génov PDR a YAP, ktoré sú vzájomne funkčne prepojené. Súčasťou oboch 

sietí sú gény kódujúce transportné proteíny (ABC, MFS) a transkripčné faktory regulujúce 

expresiu týchto transportérov [4].      
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Gén STB5 kóduje transkripčný faktor patriaci do PDR siete transkripčných regulátorov 

s motívom zinkového prstu Zn2Cys6. Vytvára heterodimér s hlavným transkripčným 

regulátorom MDR v kvasinkách S. cerevisiae Pdr1p. 

Podľa doterajších štúdií v kvasiniek S. cerevisiae sa predpokladá, že produkt génu 

STB5 zohráva dvojitú funkciu aktivátora/represora v kontrole pentózového cyklu a produkcii 

NADPH. Produkt génu STB5 sa viaže na promotóry génov zahrnutých v regulácii pentózovej 

dráhy, na základe čoho sa považuje za dôležitý pre zabezpečenie odpovede bunky na 

oxidačný stres. Analýza transkriptómu kvasiniek S. cerevisiae a Candida glabrata ukázala, že 

CgPDR1 a CgSTB5 majú spoločný regulón. Delécia génu CgSTB5 vedie k zvýšenej citlivosti 

C. glabrata voči peroxidu vodíka, látke vyvolávajúcej oxidačný stres [3,5].   

Cieľom tohto príspevku je príprava a nasledujúca fenotypová charakterizácia 

delečného mutanta aeróbnej kvasinky K. lactis stb5∆  za účelom prispieť k objasneniu funkcie 

KlStb5p. 

 

Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy: Na prípravu delečného mutana bol použitý kmeň kvasiniek K. lactis 

∆ku80 (MATa, ku80::loxP ) [6]. Na amplifikáciu rekombinantných plazmidov sa použil 

bakteriálny kmeň E. coli XL1-Blue. 

Použité plazmidové vektory: pRS306K (URA3, lacZ, ori, KARS AmpR), pUG6 (URA3, ori. 

AmpR kanMX) 

Použité kultivačné média: Na kultiváciu E. coli XL1-Blue bolo použité LB médium. 

Bakteriálne transformanty sa selektovali na LB médiu s ampicilínom a transformanty 

kvasiniek boli selektované na YNB médiach s pridaním rastových faktorov podľa auxotrofie. 

Fenotypová analýza bola vykonaná na komplexnom médiu YPD s pridaním rôznych 

metabolických inhibítorov. 

Primery pre PCR amplifikáciu: 
Amplifikácia génu KlSTB5: 
P1 Fw: 5´ GATCAGGATCCTACCATAGTGTGAAACCAGATTCC 3´  
P2 Rev: 5´ GATCTACTCGAGTTCCAAAGAATGATGCCACTTCC 3´ 
Amplifikácia kanamycínovej kazety: 
P3 Fw:  
5´GCGTAATAGCACTGCAATTGTGTGAGAAACTAGTGCCATATCAGTCGTCTTAGG
TGACACTATAGAACGC 3´ 
P4 Rev:  
5´TTCATTAATCAGATACACACTTTTTTATTATATCTTTATATACCCCTGATTCTGTG
GATAACC 3´ 
Overenie delécie génu KlSTB5: 
P5 (P2BKanMX):  5´ CTGTAACATCATTGGCAACGCTA 3´ 
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P6 Fw: 5´GATCAGGATCCAAGCTTCCGATTCCTTAGTTCAAGAAC 3´ 
P7 Rev: 5´ GATATACTCGAGCCCTCAGACGATACTATCCAC 3´ 

Polymerázová reťazová reakcia (PCR): Bola použitá na amplifikáciu kanamycínovej kazety 

z plazmidu pUG6 a amplifikácia génu KlSTB5 a z genómu K. lactis.    

Transformácia elektroporáciou: Bola použitá na prípravu delečného mutanta K. lactis ∆stb5 

ako aj transformantov ∆Klstb5/KlSTB5. Transformácia bakteriálnych buniek E. coli sa 

uskutočnila elektroporáciou.        

Kvapkové testy: Kultúra kvasiniek sa nariedila na koncentráciu 107- 104 bb/ml. Pripravené 

nariedené kultúry sa kvapkali na komplexné médium YPD s obsahom rôznym inhibítorov 

v objeme 5 μl. Rast sa hodnotil po 2-4 dňoch inkubácie pri teplote 30 °C.  

       

Výsledky a diskusia 

Na prerušenie génu KlSTB5 bola použitá kanamycínová kazeta, ktorá v bunkách 

kvasiniek umožňuje selekciu delečných mutantov na živných médiách s geneticínom. 

Nahradenie cieľového génu, vopred pripravenou delečnou kanamycínovou kazetou sa 

uskutočnilo homologickou rekombináciou v  5´resp.- 3´ priľahlých koncoch génu KlSTB5. 

Kanamycínová kazeta (1960 bp) sa amplifikovala polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) 

z plazmidu pUG6. (Obr. 1). Následne sa získaný fragment z elektroforézového gélu 

vyizoloval a použil na transformáciu hostiteľského kmeňa K.lactis ∆ku80. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1. Amplifikácia kanamycínovej kazety z plazmidu pUG6 
dráha 1. štandard molekulovej hmotnosti (lambda DNA /HindIII) dráhy 2.-7. amplifikovaná kanamycínová 

kazeta 
 

 Na overenie či došlo k delécii génu KlSTB5 sa zo získaného transformanta izolovala 

genomická DNA, ktorá sa porovnávala s genomickou DNA hostiteľského kmeňa ∆ku80.  

Pri správnej delécii génu KlSTB5 s použitím primerov P5 a P6 v PCR reakcii sa 

očakávala prítomnosť fragmentu o veľkosti 1100 bp, zatiaľ čo fragment získaný 

z hostiteľského kmeňa s použitím primerov P6 a P7 má veľkosť 2480 bp (Obr. 2). 
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Obr. 2. Overenie delécie génu KlSTB5 
a.) Stratégia prerušenia génu KlSTB5 pomocou kanamycínovej kazety 

b.) 1. štandard molekulovej hmotnosti (1kb), 2. amplikón hostiteľského kmeňa pri použití primerov P6, P7 
(2480 bp), 3. negatívna kontrola dráha (hostiteľský  kmeň a prmery P5,P6) 4. amplikón delečného mutanta 
ΔKlstb5pri použití primerov P6, P7 (2466 bp) 5. amplikón delečného mutanta ΔKlstb5 pri použití primerov 

P5 a P6 (1100 bp). 

 

Po overení správnej delécie génu KlSTB5 bol pripravený delečný mutant použitý ako 

hostiteľský kmeň na transformáciu plazmidom pRS306K, ktorý obsahoval intaktný gén 

KlSTB5. Gén KlSTB5 s rozpoznávacími miestami pre restrikčné endonukleázy BamHI a XhoI 

bol vložený do vektora pRS306K otvoreného rovnakými restrikčnými endonukleázami. 

Prípravu plazmidu pRS306K/KlSTB5 (10 340 bp) znázorňuje Obr. 3. 
 

 

 
 

Obr. 3. Príprava plazmidu pRS306K/KlSTB5 
a.) schéma prípravy plazmidu pRS306/KLSTB5 

b.) Overenie veľkosti konštruktu pRS306K+ KlSTB5 (1. štandard molekulovej hmotnosti-1kbp, 2. plazmid 
pRS306K/KlSTB5 (10 340bp) 3.-5. plazmid pRS306K/KlSTB5 štiepený BamH a XhoI 

 

Na fenotypovú analýzu sme použili kmene kvasiniek K. lactis ∆ku80, pripravený delečný 

mutant ∆stb5 a transformant delečného mutanta ∆Klstb5/KlSTB5. Analýza študovaných 

kmeňov kvasiniek K. lactis preukázala, že delécia génu STB5 spôsobuje zvýšenú odolnosť 

buniek kvasiniek K. lactis voči caffeinu, flukonazolu, 4NQO, 5- fluorocytozínu, acetaldehydu 

a pimaricínu. Naopak nadexpresia tohto génu spôsobuje v bunkách kvasiniek K. lactis  
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zvýšenú citlivosť voči  testovaným látkam. Najvyššia citlivosť transformanta s génom 

KlSTB5 na multikópiovom plazmide sa pozorovala v prítomnosti flukonazolu (Obr. 4a). 

Peroxid vodíka vyvoláva v bunkách kvasiniek oxidačný stres a bunky ΔKlstb5 boli výrazne 

citlivejšie  voči tejto látke ako  hostiteľský kmeň K. lactis ∆ku80 resp. transformant  

ΔKlstb5/KlSTB5.  Bunky delečného mutanta ΔKlstb5 vykazovali  zvýšenú citlivosť ako 

odpovedajúci rodičovský kmeň, resp. transfromant s génom KlSTB5 na multikópiovom 

plazmide v prítomnosti amfotericínu B, itrakonazolu a dimetylformamidu (Obr. 4b). 
 

 

 
Obr. 4. Fenotypová analýza  kvasinky K. lactis: štandardný kmeň ∆Klku80, delečný mutant ΔKlstb5 

a transformant delečného mutanta ΔKlstb5/KlSTB5. Rast sa hodnotil po 48 hod inkubácie pri 30 °C  na YPD 
médiu. 

 

Záver 

 Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že delécia génu KlSTB5 

kvasinky K. lactis vedie k zvýšenej odolnosti buniek voči antifungálnym látkam caffeinu, 

flukonazolu, 4NQO, 5- fluorocytozínu, acetaldehydu a pimaricinu. Zvýšená citlivosť buniek 

delečného mutanta v porovnaní s odpovedajúcim kontrolným kmeňom resp. transformantom 

obsahujúcim gén KlSTB5 na multikópiovom plazmide sa pozorovala v prítomnosti peroxidu 

vodíka, amfotericínu B, itrakonazolu a dimetylformamidu. Na základe získaných výsledkov 

možno konštatovať, že gén KlSTB5 je zahrnutý v kontrole odolnosti kvasiniek K. lactis voči 

rôznym cytotoxicky pôsobiacim látkam. 
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        caffein flukonazol           4 NQO 5-fluorocytozín     acetaldehyd     pimaricín 
  0               10 mM  0,7 μg/ml         0,35 μg/ml            2,5 μg/ml              60 mM      4,5 μg/ml                

               H2O2        amfotericin B          itrakonazol        dimetylformamid 
          0                   0,4 mM           7,5 μg/ml              0,01 μg/ml             3 mM 
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Abstract 
Isolation of phages from a municipal waste water source and their host specificity 
Four phages isolated from a municipal waste water source showed the ability to infect two indicator 

strains, namely, Cronobacter malonaticus LMG 23 823 and Listeria monocytogenes LM23. Name of the phages 
(Pet-CR23  and Pet-LM2 )  consists from the point of sampling and indicator strain.  The titre of Pet-CR23 and 
Pet-LM2 phages ranged from 2x108 to 8x108 PFU/ml. The host specificity of Pet-CR23 was lower than the ones 
of Pet-LM2 phages. 

 

Keywords: Listeria monocytogenes; Cronobacter; bacteriophages  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rod Listeria predstavuje Gram-pozitívne, tyčkovité baktérie, ktoré sa v súčasnosti 

členia do deviatich druhov. Druh Listeria monocytogenes, ako jediný, predstavuje ľudský 

patogén spôsobujúci ochorenie listeriózu, ktoré postihuje najmä tehotné ženy, deti, starých 

ľudí alebo jedincov s oslabenou imunitou. Výskyt tohto ochorenia je pomerne vzácny, 

prejavuje sa vážnymi klinickými príznakmi a úmrtnosť sa pohybuje v rozmedzí 20 - 30% [1].  

L. monocytogenes je ubiqitárna, možno ju nájsť napr. v odpadovej vode, pôde a býva 

súčasťou črevnej mikroflóry zvierat aj ľudí. Prenos tohto patogénu sprostredkovávajú 

kontaminované potraviny alebo voda. Medzi produkty, z ktorých sa listéria izolovala patrí 

čerstvá zelenina, vajíčka, surové mäso, mlieko alebo mliečne a morské produkty. Dôvodom, 

prečo tieto organizmy predstavujú riziko v potravinárskom priemysle je ich perzistencia 

spojená s ich rezistenciou na rôzne dezinfekčné látky,  schopnosťou tvoriť biofilmy, rásť 

v podmienkach s nízkou teplotou a prostredí s vysokým obsahom solí [2].  

Bakteriofágy sú prirodzenými antagonistami baktérií, teda listérií. Predstavujú ideálne 

prostriedky na kontrolu a detekciu baktérií rodu Listeria v potravinách. Bakteriofágy rodu 

Listeria sú známe pre všetky hlavné druhy a sérotypy, okrem kmeňov sérotypu 3, L. grayii, L. 

rocourtii a L. marthii. Vo všeobecnosti platí, že kmene sérotypu 3 sú vysoko odolné na 

fágovú infekciu.  
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Cieľom našej práce bola izolácia, charakterizácia bakteriofágov z čističky odpadových 

vôd v Petržalke a stanovenie ich hostiteľskej špecificity.  

 

Materiál a metódy 

Na analýzu sme použili 78 kmeňov L. monocytogenes izolovaných zo 4 rôznych 

potravinárskych prevádzok, 1 klinický kmeň (HPL1) a 2 zbierkové kmene (EGD-e, NCTC 

11994). Kmene sme uchovávali na TSB agare pri 4°C a preočkovávali každý mesiac.  

Izolácia bakteriofágov z odpadovej vody v Petržalke: Izoláciu bakteriofágov sme 

uskutočnili podľa mierne modifikovanej metódy [3] na indikátorových kmeňoch Cronobacter 

malonaticus LMG 23 823  a Listeria monocytogenes LM23. Stanovili sme titer fágov (fágy 

tvoriace jednotky FTJ/ml) na dvojitom agare.  

Purifikácia fágov: Bakteriofágy z jednotlivých plakov sme podrobili dvojnásobnému 

kroku prečisťovania. 

Stanovenie hostiteľskej špecificity fágov: Hostiteľská špecificita izolovaných fágov sa 

stanovila meraním  fágového  titra na súbore 81 kmeňov L. monocytogenes.  

 

Výsledky a diskusia  

Bakteriofágy charakterizované v našej práci sme izolovali z vody z čističky 

odpadových vôd v Petržalke. Získali sme štyri fágové lyzáty Pet-CR23-V a M a Pet-LM23-V 

a M, pomenované podľa zdroja kmeňa, na ktorom boli izolované a morfológie plakov na 

platni (V – veľké číre plaky; M – malé číre plaky). Tab. 1 zachytáva schopnosť bakteriofágov  

infikovať indikátorové kmene, ktorú sme testovali meraním titra fágov na dvojitom agare. 

Najvyšší titer mal bakteriofág Pet-CR23-V (8 x 108 FTJ/ml), ktorý sme izolovali na kmeni C. 

malonaticus LMG 23 823. Bakteriofág Pet-CR23-M špecifický tiež pre kmeň C. malonaticus 

LMG 23 823 mal titer 5 x 108 FTJ/ml. Nižšie  hodnoty titrov  (2 x 108 FTJ/ml a 4 x 108 

FTJ/ml) mali  bakteriofágy  Pet-LM23-V  a Pet-LM23-M, ktoré sme izolovali na kmeni L. 

monocytogenes LM23. 
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Tab. 1. Charakterizácia študovaných bakteriofágov 
 

Bakteriofág Zdroj (kmeň) Fágový titer (FTJ/ml) 

Pet-CR23-V C. malonaticus 23 823 8 x 108 

Pet-CR23-M C. malonaticus 23 823 5 x 108 

Pet-LM23-V L. monocytogenes LM23 2 x 108 

Pet-LM23-M L. monocytogenes LM23 4 x 108 

 

Výsledky hostiteľskej špecificity sú uvedené v tabuľke 2. Na bakteriofág Pet-LM23 

boli najcitlivejšie sérotypy IIa s profilom PFGI 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 ,12, 13, 14 a 18. V prípade 

bakteriofága Pet-CR23 (obrázok 1) sme zistili výrazné zníženie počtu hostiteľov. 

Bakteriofágový titer sa pohyboval v rozmedzí od 103 do 105 FTJ/ml. 

Z výsledkov práce je zrejmé, že testované bakteriofágy vykázali približne rovnakú 

schopnosť amplifikácie na indikátorových kmeňoch, ale odlišujú sa v hostiteľskej špecificite. 

Vyšší počet hostiteľov sme pozorovali v prípade bakteriofága Pet-LM23. Zdá sa, že citlivosť 

kmeňa k bakteriofágom je spriahnutá s jeho sérotypom. Podobné zistenia uvádzajú  v práci 

[4], kde sa tiež deklaruje vysoká citlivosť kmeňov k bakteriofágom najmä u L. monocytogenes 

sérotypov 2 a 4.  

 
Tab. 2. Hostiteľská špecificita bakteriofágov Pet-LM23 a Pet-CR23 na súbore 81 kmeňov L. 

monocytogenes 
 

Profil PFGE Sérotyp Počet kmeňov Pozitívne kmene na lyzát Pet-LM23 % pozitívnych kmeňov Pozitívne kmene na lyzát Pet-CR % pozitívnych kmeňov
1 IIa 4 4 100% 3 75%
1 IIc 11 10 90% 7 64%
2 IIa 20 16 80% 7 35%
3 IIa 5 5 100% 0 0%
4 IIa 2 2 100% 1 50%
5 IVb 1 0 0% 0 0%
6 IIa 4 4 100% 2 50%
7 IIa 3 3 100% 0 0%
8 IIa 1 1 100% 1 100%
9 IVb 17 16 94% 11 65%

10 IIa 2 2 100% 0 0%
12 IIa 2 2 100% 0 0%
13 IIa 1 1 100% 0 0%
14 IIa 2 2 100% 1 50%
17 IIb 2 0 0% 0 0%
18 IIa 1 1 100% 0 0%

EGD-e IIa 1 1 100% 0 0%
NCTC 11994 IVb 1 1 100% 0 0%

HPL1 IIa 1 0 0% 0 0%
Spolu 81 71 88% 33 41%
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Obr. 1. Plaky fága Pet-CR23 na kmeni Cronobacter malonaticus 23 823 

 

Záver 

Podarilo sa nám izolovať  bakteriofágy s vhodným fágovým titrom na indikátorových 

kmeňoch C. malonaticus LMG 23 823 a L. monocytogenes LM23 a so širokým spektrom 

hostiteľských kmeňov L. monocytogenes. Takto získané fágy budeme ďalej charakterizovať 

molekulárno-biologickými analýzami a na základe kompletných výsledkov sa bude dať určiť, 

či ich vlastnosti umožnia ich využitie v potravinárskom priemysle. 
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Abstract 
ATO-augmented release of exosomes in melanoma cell lines 
Exosomes are small membrane vesicles secreted by almost all cell types in physiological and 

patophysiological conditions. Their size varies between 30-100 nm. These nanovesicles can be found and 
isolated from many body fluids e.g. blood, breast milk, cerebrospinal fluid or urine. Exosomes are studied 
mainly because of their ability to mediate intercellular communication. Transferring their cargo which can 
contain different types of RNA and DNA molecules, various proteins and lipids, they are able to affect 
neighbouring cells on many levels. Intrinsic resistance to anticancer therapy has been an issue for many decades. 
It is possible that exosomes mediate chemoresistance by transferring the drug inside the vesicles. This work 
studies changes of exosome release in melanoma cell lines treated with ATO (As2O3). 

 

Keywords: exosomes; melanoma cell lines; ATO (As2O3); chemoresistance 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V poslednej dekáde sa dostávajú do pozornosti extracelulárne vezikuly ako dôležité 

mediátory medzibunkovej komunikácie, ktoré transportom biologických signálov medzi 

bunkami koordinujú najrôznejšie bunkové procesy. Účinku extracelulárnych vezikúl sa 

navyše začína pripisovať vznik rôznych patofyziologických stavov akými sú napr. nádorové 

ochorenia, infekčné ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, čo zvýrazňuje ich 

potenciál stať sa terapeutickým cieľom [1]. Exozómy predstavujú membránové nano-vezikuly 

endocytového pôvodu a ich veľkosť varíruje v rozmedzí 30-100 nm. Produkcia exozómov 

bola sledovaná u takmer všetkých typov buniek a nájdeme ich aj v telesných tekutinách ako 

napríklad krv, moč alebo materské mlieko [2]. Možnosť skríningu a diagnostiky pomocou 

exozómov je veľmi intenzívne študovaná problematika najmä vďaka jednoduchému prístupu 

k vyšetrovanej vzorke – krvi, resp. inej telesnej tekutine a unikátnemu zloženiu exozómov. 

Vďaka ich obsahu, ktorý pozostáva z rôznych bioaktívnych molekúl ako mRNA, microRNA, 

DNA, proteínov a lipidov, exozómy postupne získavajú na popularite najmä ako mediátory 

medzibunkovej komunikácie a molekuly zabezpečujúce procesy prezentácie antigénov. 

Transferom bioaktívnych molekúl dokážu priamo stimulovať cieľové bunky prostredníctvom 

interakcií s receptormi [3]. Al-Nedawi a kolektív [4] ukázali, že nádorové mikrovezikuly 

môžu prenášať onkogénne formy receptoru epidermálneho rastového faktora (EGFRvIII) 
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nádorovým bunkám, ktoré ho neobsahujú, čo vedie k aberantnej vnútrobunkovej signalizácii 

a následnej transformácii recipientných buniek. Aj táto informácia navádza k predpokladu, že 

exozómy vedia prispieť k horizontálnej propagácii tak proteínov, ako aj genetickej informácie 

a takto zásadne zmeniť osud cieľových buniek. Pri zvýšenej produkcii exozómov pri 

 patofyziologických stavoch sa dá predpokladať, že nadmerný transport nanočastíc do 

medzibunkového prostredia napomáha k prežitiu alebo zvýhodneniu danej bunky v prostredí 

okolitých buniek. V prípade nádorových buniek by takáto zvýšená produkcia mohla mať za 

následok či už rezistenciu nádoru na terapiu, alebo rozsev nádorových signálov (aberantne 

exprimovaných mRNA, RNA, prípadne proteínov a iných) a potom zlepšenie prežívania 

nádorových buniek /nádorovej masy. Prípadom nádorovej rezistencie sprostredkovanej 

exozómami sa zaoberajú vo svojej práci Federici a kolektív [5], ktorí zistili, že pri nízkom 

extracelulárnom pH dochádza paralelne k zníženiu príjmu cisplatiny (CisPt) nádorovými 

bunkami. Navyše, po izolácii exozómov z kultivovaných buniek ovplyvnených CisPt zistili 

prítomnosť cisPt aj v exozómoch. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli preštudovať podobný 

mechanizmus zvýšenie produkcie extracelulárnych vezikúl – exozómov po ovplyvnení 

liečivom As2O3 (ATO). V našom laboratóriu sme sa už venovali potenciálnej liečbe 

melanómov prostredníctvom ATO a realgaru (As4S4 – vo forme nanočastíc) [6]. Pre tieto 

experimenty sme si vybrali ATO, keďže nanočastice realgaru s priemernou veľkosťou 97 nm 

ovplyvňujú kvantifikáciu exozómov. 

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie: V experimentoch sme používali melanómové bunkové línie A375 

a BOWES (poskytnuté Dr. Bízikom, UEO BMC SAV). Bunky boli kultivované 

v kultivačnom médiu RPMI 1640 (Gibco) suplementované s 10% FCS (Gibco) 

a antibiotikami (penicilín/ streptomyciín/ amfotericín B, Pan Biotech) vo zvlhčenej atmosfére 

pri 37 °C, 5% CO2 a 21% O2. Exozómy sú nanovezikuly vylučované bunkami do 

extracelulárneho prostredia. Kultiváciou buniek v médiu s pridaným 10% FCS by sme 

nevedeli odlíšiť exozómy séra od exozómov produkovaných bunkovými líniami, na základe 

čoho sme prispôsobili protokoly kultivácie. Po založení buniek do kultivačných fliaš (12 mil. 

buniek/fľaša, CELLSTAR 175 cm2 – Griener Bio One) sme nechali bunky rozrásť do druhého 

dňa, premyli sme ich trikrát 15 ml fyziologického roztoku s pH 7,2 (PBS) a pridali sme 

médium bez prítomnosti FCS. Ovplyvnené bunky sme pripravili rovnakým postupom s 

pridaním ATO (poskytol profesor Peter Baláž z UGT SAV, Košice) v koncentrácii 0,1; 1; a 3 

µg/ml do média. Produkcia exozómov bola sledovaná po 24 h kultivácii.  
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Izolácia exozómov [7]: Izoláciu exozómov sme vykonávali podľa protokolu Théry 

a kolektívu s minimálnymi úpravami. Odoberali sme vždy supernatanty až po krok 

ultracentrifugácie. Kondiciované médium sme centrifugovali pri 1000 x g, 10 min;  získaný 

supernatant sme centrifugovali pri 2000 x g, 30 min, 4 °C; znovu sme centrifugovali pri 

12 000 x g, 30 min, 4 °C; následne sme supernatant filtrovali cez 0,2 µm filter. Filtrát sme 

premiestnili do ultracentrifugačnej skúmavky. Ultracentrifugácia prebiehala pri 120 000 x g, 

2 h pri 4 °C. Pelet sme premyli PBS a znovu ultracentrifugovali. Nakoniec sme odstránili 

supernatant a pelet sme rozsuspendovali v 100 µl PBS. 

NTA charakterizácia (Nanoparticle tracking analysis): Meranie častíc (10-2000 nm) 

prístrojom Nanosight - NS 500 (Malvern, UK) je založené na sledovaní Brownovho pohybu 

častíc. Prístroj prostredníctvom softvéru NTA 2.3 zaznamená video, ktoré je spracované 

a dáva výsledok o veľkosti a koncentrácii častíc v meranej vzorke. Každú vzorku sme 

nariedili fyziologickým roztokom s pH 7,2 a odmerali. Pre každú vzorku sme urobili 

minimálne tri 60 sekundové merania.  

Sendvičová ELISA na detekciu exozómov: ELISA test sme robili podľa protokolu 

Logozzi a kol. (2009) [8]. Do 96 jamkovej mikrotitračnej platničky sme napipetovali 100 µl 

protilátky na jamku (CD63 králičia polyklonálna protilátka, Santa Cruz Biotechnology) 

v uhličitanovom tlmivom roztoku s pH 9,6 a inkubovali sme cez noc (O/N) pri 4 °C. Na druhý 

deň sme jamky 3x premyli premývacím roztokom (0,05% Tween-20 v PBS) a blokovali 

blokovacím roztokom (1% mlieko + 0,05% Tween-20) 100 µl na jamku 1 h pri izbovej 

teplote (RT). Znovu sme premyli 3x premývacím roztokom a pridali exozómy nariedené 

v pomere 1:100. Nechali sme inkubovať O/N pri 37 °C. Po troch premytiach s premývacím 

roztokom sme na platničku pridali druhú protilátku proti TSG 101 (kozia polyklonálna 

protilátka, Santa Cruz Biotechnology) 100 µl na jamku a nechali sme inkubovať 1 h pri 37 °C. 

Nasledovalo premývanie 5x s premývacím roztokom, pridanie protilátky značenej 

peroxidázou (oslia anti-kozia protilátka, riedenie 1:3000) a inkubácia 1 h pri RT. Znovu sme 

platničku premyli 5x PBS a farebnú reakciu sme vyvolali s OPD a substrátovým roztokom, 

inkubáciou 30 min pri izbovej teplote v tme. Reakciu sme zablokovali 2M H2SO4 a 

výsledok odmerali na spektrofotometri pri vlnovej dĺžke 490 nm. Riedenia protilátok CD63 

a TSG 101 sú uvedené pri jednotlivých vyhodnoteniach. 

 

Výsledky a diskusia  

Bunkové línie produkujú exozómy za bežných fyziologických podmienok. Tvoria 

heterogénnu populáciu, ktorých veľkosť varíruje v rozmedzí 30-100 nm pričom niektoré 
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zdroje uvádzajú hornú hranicu veľkostí až 120 (150) nm [9]. Nanosight meria veľkosti 

a koncentráciu častíc vo vzorke (obr. 1). Priemerné veľkosti častíc z kontrolných aj 

ovplyvnených vzoriek buniek A375 sa pohybujú od 95-117 nm. Koncentrácia častíc 

produkovaných do média bunkami A375 stúpajúcu tendenciu a koreluje so zvyšujúcim sa 

množstvom pridávaného liečiva s výnimkou pri koncentrácii 0,1 µg/ml. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1. Meranie veľkosti nanočastíc (exozómov) z kontrolných buniek A375 a BOWES (obr. 

vygenerovaný softvérom NTA 2.3) 
Na obrázkoch naľavo vidíme distribúciu veľkostí častíc (os x) v pomere ku koncentrácii (os y) s 

číselným označením modusu. Modus exozómov z A375 buniek je 73 nm a z BOWES buniek 79 nm. Na 
obrázkoch napravo vidíme závislosť veľkostí častíc 1 dielik = 100 nm (os x) k relatívnej intenzite odrazeného 

svetla (os y) – 3D model. 
 

Príčina zmeny produkcie exozómov pri použití nízkych koncentrácií liečiva by mohla 

byť porovnateľná so zmenou v raste buniek pri ovplyvnení ATO v koncentrácii 0,3 µg/ml 

kedy bol zaznamenaný pokles konfluencie pri 6-9 h a trval až do 27-30 hodiny [6]. Množstvo 

častíc produkovaných bunkovou líniou BOWES má tiež stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa 

koncentráciou ATO. Priemerné veľkosti častíc z buniek BOWES sa pohybujú v rozmedzí 80-

132 nm a signifikantné rozdiely vo veľkostiach vidíme pri ovplyvnení dvomi koncentráciami 

ATO (0,1 a 3 µg/ml ATO) (obr. 2). 

Za exozómové markery sa považujú molekuly, ktoré sa s vysokou frekvenciou 

nachádzajú na exozómoch. Príkladom sú CD63 a TSG 101, ktoré sme si vybrali na nepriame 

stanovenie relatívnej hladiny expresie pomocou ELISA testu na bunkových líniách ako aj na 

nimi produkovaných exozómoch. Výsledky naznačujú, že bunková línia A375 má na 

bunkovom povrchu vyššiu relatívnu hladinu expresie CD63 a TSG 101 ako línia BOWES 

(dáta nie sú ukázané). Na presnejšiu charakterizáciu vyššie uvedených exozómových 

markerov sme využili dva varianty sendvičového ELISA testu. Zistili sme, že marker CD63 je 
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na povrchu exozómov derivovaných z buniek A375 prítomný vo väčšom množstve ako TSG 

101 (obr. 3). Testovanie exozómov z bukovej línie BOWES zatiaľ nebolo uskutočnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 2. Analýza častíc (exozómov) vyizolovaných z bunkových línií A375 a BOWES 
Grafy A a C znázorňujú priemerné veľkosti častíc z buniek A375 (A) a BOWES (C). Na grafoch B a D sú 
znázornené priemerné množstvá častíc na ml kondiciovaného média produkovaných bunkami A375 (B) aj 

BOWES (D) pri rozličných koncentráciách ATO. 
Výsledky boli získané prepočtom z min. 3 nezávislých meraní; chybové úsečky vyjadrujú variabilitu 

koncentrácie častíc / ml vzorky (B, D) a variabilitu veľkosti častíc vo vzorke (A, C); p hodnota vyjadruje zmenu 
koncentrácie častíc (B, D) a zmenu veľkostí častíc (A,C) oproti kontrole (K- bez pridania ATO). 

(T test: p > 0,05 NS ; p< 0,05 *; p< 0,01 **) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3. Analýza zastúpenia molekúl CD63 a TSG 101 na exozómoch z bunkovej línie A375 s 

využitím dvoch variantov sendvičového ELISA testu 
Červené stĺpce označujú prvý variant, v ktorom sme ako prvú cez noc (O/N) na platničku naviazali adsorpčnú 
protilátku CD63. V druhom variante sme ako prvú O/N na platničku naviazali adsorpčnú protilátku TSG 101 

(modré stĺpce). Na adsorpčnú protilátku sme následne naviazali antigén (exozómy) v riedení 1:100. Ako 
detekčná protilátka bola v oboch prípadoch použitá vždy tá, ktorá v danom prípade neslúžila ako adsorpčná 
protilátka. Detailný popis experimentu viď. kapitola materiál a metódy. Ako pozitívna kontrola (PK) slúžila 

sekundárna protilátka značená peroxidázou. Negatívnu kontrolu (NK) sme urobili podľa Logozzi a kol. [8]. Na 
základe získaných výsledkov z troch nezávislých meraní sme vypočítali priemerné hodnoty absorbancie (SEM) a 

ako vhodnejšiu adsorpčnú protilátku pre nami plánované experimenty sme určili protilátku CD63. 
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Záver  
Exozómy sú skúmané ako možné ciele sprostredkujúce chemorezistenciu nádorových 

buniek. Na základe nami predkladaných výsledkov môžeme povedať, že exozómy 

z bunkových línií A375 a BOWES zodpovedajú veľkosťou aj markermi (v prípade A375) 

exozómom popisovaným v literatúre. Priemerné veľkosti exozómov z A375 buniek sa 

pohybovali medzi 95-117 nm a z BOWES buniek v rozmedzí 80-132 nm. Pozorovaná zmena 

množstva produkcie exozómov mala stúpajúcu tendenciu paralelne so zvyšujúcou sa 

koncentráciou liečiva ATO.  
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Abstract 
GC-MS method for trans/cis-resveratrol and its photooxidation by-product analysis 
The popularity of resveratrol has increased recently due to its positive effects on human health. It is 

added to different anti-aging creams or produced in pills or simply it can be found in wine or grape juice. But the 
exposure to UV light changes this molecule to other isoform – cis-resveratrol – that is subsequently changed to 
other byproducts. One of these is 2,4,6-trihydroxyphenanthrene that could be harmful. 

The aim of this study was to introduce GC-MS method that would be able to determine all three analytes 
in one run. Thanks to this method we would be able to monitor changes in concentration of selected analytes 
in grape-derived beverages after exposure to sunlight (UV light). 
 

Keywords: resveratrol; GC-MS; THP; 2,4,6-trihydroxyphenathrene. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Resveratrol, chemicky známy ako 3,5,4´-trihydroxystilbén, je bioaktívny polyfenol 

vyskytujúci sa mimo iné napr. v hrozne, arašidoch, pistáciách, čučoriedkach či brusniciach. 

Rastliny ho prirodzene syntetizujú pri zranení, ožiarení UV svetlom, kontakte s ozónom alebo 

pri infikovaní mykózami. Pozitívne účinky resveratrolu na ľudské zdravie boli diskutované už 

v súvislosti s tzv. francúzskym paradoxom (1992). Látka pre svoje údajné antioxidačné, 

protizápalové, kardioprotektívne, neuroprotektívne, chemopreventívne, protistarnúce a 

protinádorové účinky vzbudzuje záujem nielen vo farmaceutickom ale aj v kozmetickom 

priemysle [1 - 3].  

Resveratrol sa vyskytuje v dvoch izoformách – trans a cis – pričom prvá z nich je 

stabilnejšia a stretávame sa s ňou častejšie. Cis izomér vzniká z trans-resveratrolu 

po expozícii vzorky ultrafialovému (UV) alebo slnečnému žiareniu [2 - 5]. Okrem procesu 

izomerizácie však dochádza aj k vzniku ďalších chemických druhov. Štruktúra týchto 

vedľajších produktov bola odvodená zo štúdií nesubstituovaného stilbénu, ktorý podlieha 

procesu fotoizomerizácie a oxidatívnej fotocyklizácie v reakciách podobných resveratrolu. 

Zatiaľ čo produktom reakcie stilbénu je toxický fenantrén, oxidáciou nestabilného 
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medziproduktu vytvoreného cyklizáciou cis-resveratrolu vzniká 2,4,6-trihydroxyfenantrén 

(THP) (viď obr. 1) [5]. Ten by obdobne ako fenantrén mohol vykazovať toxicitu. 

Cieľom práce bolo zaviesť metódu, ktorá by bola schopná zachytiť všetky tri 

spomínané zložky (trans/cis-resveratrol a THP) v jednej analýze. Táto metóda by mala byť 

aplikovateľná na vzorky s rôznorodou matricou – v práci sme sa zamerali hlavne na výrobky 

získané z hroznových extraktov – víno a džús. 

 

 
 

Obr. 1. Fotoizomerizácia a oxidatívna fotocyklizácia trans-resveratrolu po ožiarení UV svetlom 
(1) trans-resveratrol (2) cis-resveratrol (3) dihydrotrihydroxyfenantrén (DHTHP) (4) THP, 

prevzaté a upravené z [5] 
 
 

Materiál a metódy 

cis-Resveratrol a THP boli získané UV iradiáciou (10 min.) roztoku komerčne 

dostupného trans-resveratrolu vo vode. Všetky vzorky boli extrahované nadbytkom 

ethylacetátu v 2 krokoch (pred 1. extrakciou bol k vzorke pridaný IS – pinostilbén), zmiešané 

extrakty boli odparené pod prúdom N2 a následne bolo k odparku pridané derivatizačné 

činidlo (TBDMS, tert-butyldimethylsilyl). Po 30 min. inkubácie pri 80 °C bol obsah vialiek 

znova odparený pod prúdom N2 a odparok rozpustený v dichlórmetáne. 

Vzorky boli analyzované na plynovom chromatografe Agilent 6850A spojeným 

s 5973N kvadrupólovým hmotnostným detektorom (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 

USA). Chromatografická separácia prebiehala na kolóne HP-5ms (5% phenyl – 95% 

dimethylpolysiloxane), 30 m x 0.25 mm x 0,25 µm (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 

USA). Manuálne bol dávkovaný 1 µl vzorky pri teplote nástreku 280 °C. Teplotný program: 
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70 °C po dobu 1 min., následne nárast na 300 °C rýchlosťou 15 °C/min. a po dobu 10 min. 

udržovanie teploty 300 °C. Nosným plynom bolo hélium s prietokom 1 ml/min. Spektrá boli 

získané elektrónovou ionizáciou s použitím energie 70 eV, teplota iónového zdroja 280 °C, 

vákuum 10-5 Torr. Dáta boli získané použitím ako TIC (rozsah m/z 50-800) tak aj SIM módu. 

Pre analýzu jednotlivých zložiek v SIM móde boli vybrané hodnoty: resveratrol m/z 570, 513, 

207, THP m/z 568, 553, 511, IS (pinostilbén) m/z 470, 455, 413, 178.  

 

Výsledky a diskusia 

Metóda prípravy vzorky bola optimalizovaná na úrovni extrakcie, derivatizácie 

a rozpúšťania odparku pred GC/MS analýzou. K extrakcii sledovaných analytov zo vzorky bol 

použitý ethylacetát v pomere 3:1 k objemu vzorky. Dve po sebe nasledujúce extrakcie 

štandardného roztoku vykazovali dostatočnú výťažnosť, avšak pri reálnych vzorkách 

(z dôvodu najkomplexnejšej matrice bola pre tento experiment použitá vzorka vína) bola 

výťažnosť len okolo 70 %. Nariedenie matrice vodou v pomere 1:1, pridanie ďalších 

extrakčných krokov či zväčšenie objemu použitého extrakčného činidla nemalo na zlepšenie 

výťažnosti výrazný vplyv. Podľa Luan et al. [6] by obsah ethanolu v analyzovanej vzorke 

mohol ovplyvňovať výťažnosť resveratrolu, avšak len ak sa nachádza v množstve väčšom než 

20 %. Vo víne sa zvyčajne obsah ethanolu pohybuje v rozmedzí 10-15 %. Ďalšou možnosťou 

ako odstrániť vplyv matrice by mohlo byť prečistenie vzorky pred samotnou extrakciou [7]. 

Klasicky používaným derivatizačným činidlom v GC je trimethylsilyl (TMS). Stabilita 

jeho derivátov je len niekoľko hodín a úspešný priebeh derivatizačnej reakcie je spätý 

s bezvodým prostredím. Oveľa výhodnejšie je preto používať tertbutyldimethylsilylové 

deriváty, ktoré v našich testoch vykazujú stabilitu 12 dní. Za optimálne podmienky 

derivatizačnej reakcie boli stanovené teplota 80 °C a čas 30 min. 

Testované bolo aj použitie rozdielnych rozpúšťadiel odparku pred aplikáciou vzorky 

na kolónu plynového chromatografu. Dichlórmetán vykazoval v porovnaní s ethylacetátom až 

o 18 % lepšie výsledky. 

Teplotný program chromatografickej separácie vychádzal z článku [5] a bol len 

nepatrne upravený. Hodnoty m/z fragmentov pre SIM mód boli nastavené na základe 

informácií z predchádzajúcich analýz a overené simuláciou štiepenia jednotlivých molekúl 

v programe Chem Sketch. Pre podrobnosti viď časť Materiál a metódy. 

Štandardné aj reálne vzorky (víno, džús) boli analyzované GC-MS metódou, ktorá je 

schopná zachytiť všetky 3 sledované formy resveratrolu v jednej analýze. Píky sú dobre 
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separované a vďaka nastaveniu SIM módu zreteľne odčítateľné (viď obr.2 a obr.3). Zavedená 

metóda je schopná zachytiť zmeny v koncentrácii jednotlivých zložiek (viď Obr.4) spôsobené 

premenou trans-resveratrolu na jeho cis izomér a vedľajší produkt THP, ktoré vznikajú po 

ožiarení vzorky UV svetlom. Pre validáciu metódy je potrebné zostaviť ešte kalibračnú krivku 

a otestovať presnosť a správnosť metódy.  

 

 

 

 

 
 

Obr. 2. Chromatografický záznam – TIC mód 
Na dolnom obrázku možno vidieť celý záznam. Obrázok hore vpravo je priblížením časti chromatogramu, 

v ktorej by mali byť viditeľné píky trans/cis-resveratrolu a IS 
Na zázname je však vidno len 2 píky, a to IS (20,50 min.) a trans-resveratrol (24,12 min.). cis-Resveratrol je 

v tomto móde nedetekovateľný 
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Obr. 3. Chromatografický záznam – SIM mód 
Celý záznam, na ktorom sú aj bez priblíženia jasne viditeľné píky cis-resveratrolu (18,86 min.), IS (20,50 min.) 

a trans-resveratrolu (24,12 min.) 
 

 
 

Obr. 4. Chromatografický záznam (SIM) – porovnanie vzorky vína pred a po UV expozícii 
Modrý (dolný) záznam – vzorka pred expozíciou UV, čierny (horný) záznam – vzorka po expozícii UV 

 

Záver 

Bola zavedená GC-MS metóda pre stanovenie trans/cis-resveratrolu a vedľajšieho 

produktu jeho fotooxidácie – 2,4,6-trihydroxyfenantrénu – v jednej analýze. Táto metóda je 

aplikovateľná na štandardné aj reálne vzorky, pri ktorých sa však objavil problém vplyvu 

matrice na výťažnosť metódy. Do budúcnosti uvažujeme o použití metódy čistenia vzorky 

na SPE kolónkach pred samotnou extrakciou kvapalina/kvapalina a taktiež zvažujeme 
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overenie vplyvu prítomnosti ethanolu vo vzorkách na extrakciu resveratrolu do organickej 

fázy. Po odstránení problému s výťažnosťou budú určené analytické parametre metódy. 
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Abstract 

Study of photocatalytic properties of Ag3PO4 and its composites 
In this work we deal with the preparation of Ag3PO4 powders and their composites with calcined and 

uncalcined hydroxyapatite, TiO2 and AgI. Samples were prepared by precipitation, mechanochemical synthesis 
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 simulated solar light. 
Photocatalytic efficiency was determined via time dependent decrease in total organic carbon (TOC) of phenol 
and also via monitoring the decrease of MB absorption intensity at 664 nm. The effect of sample preparation 
method on photocatalytic efficiency and morphology of particles was also studied. The samples were 
characterized also by X-ray powder diffraction method (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and back-
scattered electron microscopy (BSE). 
 

Key words: Ag3PO4; hydroxyapatit;methylene blue; phenol; photocatalysis. 

 

Úvod 

 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 výhodypreukázali 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. 
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Materiál a metódy 

Postup č.1 (mechanochemická syntéza): V trecej miske sme rozotreli AgNO3 

aNa3PO4.12H2O (AgP-m). Výsledné produkty sme premyli destilovanou vodou a etanolom a 

následne sušili pri teplote 70 °C po dobu12 h. 

Postup č.2 (precipitácia): Do 50 ml roztokov AgNO3 sme pridali roztok 

Na3PO4.12H2O (AgP-p). Suspenziu sme nechali miešať 2 hodiny v tme. Vzniknutú zrazeninu 

sme odfiltrovali, premyli destilovanou vodou a etanolom. Po premytí sme vzorku sušili 12 h 

pri teplote 70 °C. 

Postup č.3 (impregnácia): Do suspenzie Ag3PO4 sme pridali v prvom prípade prášok 

TiO2 (vz. AgP/P25), v druhom prípade roztok KI (vz. AgP/AgI) a nechali 3 hodiny intenzívne 

miešať magnetickým miešadlom a 2 h v ultrazvuku. Vzniknuté prášky sme premyli 

destilovanou vodou a sušili 24 h pri 80 °C. Pri príprave vz. AgP/HA a AgP/HAN sme do 

suspenzie z destilovanej vody a pášku kalcinovaného (HA)/nekalcinovaného (HAN) 

hydroxyapatitu pridali roztok AgNO3, nechali miešať 2 h a následne pridali roztok 

Na2HPO4.12H2O. Po 3 h intenzívneho miešania sme suspenziu nechali sušiť pri teplote 80 °C 

po dobu 24 h. Vzniknutý prášok sme premyli 3x destilovanou vodou a 2x etanolom 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. 

Povrchovú morfológiu vzoriek sme sledovali prostredníctvom SEM a BES 

mikroskopie. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na obr. 1 sú XRD záznamy pripravených vzoriek. Jednotlivé charakteristické difrakcie 

pri 20,83;2ϴ, trojica difrakcií pri 29,6; 33,2; 36,52ϴ,dvojica samostatných difrakcií pri 42,4; 

47,72ϴa trojica difrakciíod 52,6 do 57,2 2ϴpotvrdzuje prítomnosť Ag3PO4 v pripravených 

práškoch všetkých pripravených vzoriek. Vo vzorke AgP/P25 dokazujú difrakcie pri 25,1 

a 53,1 2ϴ prítomnosť oxidu titaničitého. V difrakčnom zázname vzorky AgP/AgI dokazujú 

prítomnosť jodidu strieborného najmä difrakcie pri 22,5; 39,1 a  42,3 2ϴ. Prítomnosť 

hydroxyapatitov vo vzorkách AgP/HA a AgP/HAN dokazujú najmä difrakcie pri 30,2 resp. 

31,8; a 32,5 resp. 32,8 2ϴ. XRD záznamy boli porovnávané s údajmi v databáze ICDD (č. 00-

006-0505, 01-086-1157, O1-085-0801, ) a literatúrou [4,5]. 
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Obr. 1.Práškové XRD záznamy pripravených vzoriek  
 

Na obr. 2 je znázornená časová závislosť poklesu koncentrácie celkového organického 

uklíka pri ožarovaní suspenzie roztoku fenolu a jednotlivých pripravených vzoriek, 

viditeľným svetlom. Z nameraných záznamov môžeme určiť ako najúčinnejšiu vzorku čistý 

fosforečnan strieborný pripravený mechanochemickou syntézou (AgP-m). 

 

 
 

Obr. 2.Porovnanie časového priebehu fotomineralizácie fenolu pripravenými vzorkami 
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Na obr.3 možno pozorovať fotokatalytickú účinnosť nami pripravených vzoriek pri 

degradácii organického farbiva metylénovej modrej (MB) pri vlnovej dĺžke 664 nm. 

 

 
 

Obr. 3.Časový priebeh degradácie MBpripravenými vzorkami (pri vlnovej dĺžke 664 nm) 
 

Vzorky AgP-m a AgP-p vykazovali výborné fotokatalytické vlastnosti pri degradácii 

fenolu, rovnako ako aj pri degradácii organického farbiva metylénovej modrej. Vzorky 

kompozitov AgP/AgI, AgP/P25, AgP/HA a AgP/HAN vykazovali nižšiu fotokatalitickú 

účinnosť pri degradácii fenolu než vzorky samostatného fosforečnanu strieborného. Avšak pri 

degradácii MB pri vlnovej dĺžke 664 nm boli takmer rovnako účinné všetky vzorky. 

 

 
 

Obr. 4.SEM fotografie vzorky AgP-p 
 

Na obr. 4 je 5000x (v časti a) a1000x (v časti b) zväčšená vzorka AgP-p. Jednotlivé 

častice majú neprevideľný tvar,  vytvárajú väčšie agregáty a navzájom na seba adherujú. 
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Obr. 5. SEM a BSE fotografie vzorky AgP/P25 
 

Fotografie na obr. 5 ukazujú vzorku AgP/P25 pri 1000 násobnnom zväčšení v časti a) 

(SEM) a b) (BSE). V časti c) je 5000 násobné zväčšenie vzorky. Na fotografiách možno 

vidieť väčšie agregáty nepravideľného tvaru. Svetlé časti na fotografii b) označujú miesta 

s vyšším priemerným atómovým číslom, čo naznačuje, že ide o častice Ag3PO4. 

 

Záver  

Mechanochemickou metódou a pricipitáciou sme pripravili prášky Ag3PO4 a ich 

kompozity s hydroxyapatitmi, TiO2 a AgI. Najvyššiu fotokatalytickú aktivitu vykazovali 

vzorky pripravené jednoduchou mechanochemickou syntézou. Z pripravených kompozitov 

vykazovala pri rozklade metylénovej modrej najvyššiu aktivitu vzorka AgP/AgI. 

Ukázalo sa, že nami pripravené vzorky fotokatalyzátorov na báze fosfátov 

vykazujúveľmi dobrú fotokatalytickú účinnosť pri degradácii organických látok vo 

viditeľnom spektre.  
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Abstract 

Study of squaramide catalysed Michael addition as a key step in enantioselective synthesis of Baclofen 
and other GABA analogues 

An organocatalytic asymmetric Michael addition catalyzed by bifunctional amino-squaramides is 
described. Very good results in terms both activity and enantioselectivity were obtained in the Michael addition 
of dimethyl malonate to β-nitrostyrenes and in addition of nitromethane to cinnamaldehydes. The corresponding 
products obtained in the best conditions are suitable chiral intermediates for synthesis therapeutically useful 
GABA derivatives. Two different total syntheses of (R)-Baclofen have been accomplished. 
 
Keywords : asymmetric catalysis, organocatalysis, Michael addition, squaramides, Baclofen. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Skvaramidy sú amidy odvodené od kyseliny štvorcovej. Tieto zlúčeniny tvoria štyri 

vodíkové väzby, pričom dochádza k zvýšeniu aromaticity štvorčlánkového kruhu. Tvorba 

vodíkových väzieb umožnila rozvoj viacerých významných aplikácií skvaramidov. Od roku 

2008, keď sa objavila práca Rawala a kol., [1] našli skvaramidy uplatnenie v asymetrickej 

syntéze ako organokatalyzátory. V  období rokov 2008 – 2014 bol v asymetrickej syntéze 

aplikovaný celý rad primárnych, sekundárnych a najmä terciárnych skvaramidov. Vo väčšine 

publikovaných transformácií sa skvaramidy ukázali ako lepšie a účinnejšie katalyzátory 

v porovnaní s močovinami/tiomočovinami. Preto syntéza nových skvaramidových derivátov 

a hľadanie ich uplatnenia v asymetrickej syntéze je pre syntetických chemikov aktuálnou 

výzvou. 

Skvaramidy fungujú ako donory aj akceptory vodíkových väzieb, ktoré dokážu 

koordinovať reakciu medzi elektrofilom a nukleofilom. So skvaramidovými katalyzátormi 

Heova výskumná skupina dosiahla dobré výsledky v enantioselektívnej aza-Henryho reakcii 

nitrometánu s imínmi. [2] Reakcia imínu obsahujúceho benzotiazolový skelet 1 

s nitrometánom poskytla najlepší výsledok z hľadiska výťažku aj enantioselektivity so 

skvaramidom C1. Produkty 5 boli získané v dobrých až vynikajúcich výťažkoch a vykazovali 

vysokú optickú čistotu. (obr. 1.).  
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Obr. 1. Enantioselektívna adícia nitrometánu na benzotiazol 1 
 

Liečivo baklofén sa používa na potlačenie bolesti spôsobenej zvýšeným tonusom 

kostrového svalstva, ku ktorému dochádza pri rôznych stavoch ako sú skleróza multiplex, 

zápal mozgových blán, mozgová porážka, poškodenia miechy a poranenia hlavy [3]. 

Štruktúrne podobný fenibut je účinný proti celému radu ochorení včítane posttraumatického 

stresu, nespavosti a úzkostných stavov [4]. Baklofén aj fenibut sú deriváty γ-amino butánovej 

kyseliny (GABA) s p-chlórfenylovou, resp. fenylovou skupinou v β-polohe. Sú to chirálne 

molekuly, pričom v oboch prípadoch vykazuje farmakologický účinok len ich (R)-enantiomér. 

Je zrejmé, že výskum a vývoj týkajúci sa enantioselektívnej syntézy týchto liečiv je vysoko 

aktuálny. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli preskúmať možnosť aplikácie vybraných 

skvaramidových derivátov v takých Michaelových adíciách, ktorých produkty sú využiteľné 

v syntéze baklofénu a fenibutu. V literatúre je opísaných niekoľko postupov syntézy 

baklofénu z achirálnych substrátov, avšak použitie skvaramidov nebolo doposiaľ opísané. 

 V roku 2012 Yang a kol. [5] vyvinuli enantioselektívnu syntézu (R)-baklofénu 

založenú na paládiom katalyzovanej asymetrickej alylovej alkylácii nitrometánu s alyl-

karbonátom 6 v prítomnosti ferocénového ligandu C2 a paládiového komplexu. Intermediát 7 

bol získaný vo výťažku 83 % s enantiomérnym nadbytkom 96 %. Tento intermediát poskytol 

po troch reakčných krokoch (R)-baklofén v celkovom 20 % výťažku (obr. 2.). 
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Obr. 2. Enantioselektívna syntéza (R)-baklofénu 
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Materiál a metódy 

Reakcie boli uskutočnené v suchých bankách pod argónovou atmosférou. Rozpúšťadlá 

boli pred použitím vysušené a predestilované. Tenkovrstvová chromatografia (TLC) bola 

uskutočnená na silufolových platničkách Merck Kieselgel 60 F254, vizualizovaných pod UV 

žiarením. Stĺpcová a flash chromatografia bola uskutočnená na silikagéli s veľkosťou častíc 

0.040 až 0.065 mm. 1H NMR spektrá boli namerané na spektrometri Varian NMR System 300 

s pracovnou frekvenciou 300 MHz pre 1H NMR a 75 MHz pre 13C merania v CDCl3, DMSO, 

MeOD a D2O s TMS ako interným štandardom. HPLC analýza bola uskutočnená na kolónach 

Daicel Chiralpak AD-H a OD-H s UV detekciou pri 220 nm.  

Reprezentatívna procedúra: 

K roztoku dimetyl-malonátu (0,5 mmol, 1 equiv.) v 1 ml rozpúšťadla sa pridal β-

nitrostyrén (0,55 mmol, 1,1 equiv.) a katalyzátor (0,01 mmol, 5 mol %). Reakčná zmes sa 

miešala 4 dni pri rt, následne sa zriedila CH2Cl2 (15 ml) a premyla 1 M HCl (10 ml). Po 

oddelení sa organická vrstva vysušila síranom sodným. Po odparení rozpúšťadla sa produkt 

čistil chromatografiou na stĺpci silikagélu. Ako elučné činidlo bola použitá zmes hexány/etyl-

acetát (5:1). 

 

Výsledky a diskusia 

Najskôr sme pripravili podľa literárnych postupov rôzne organokatalyzátory na báze 

skvaramidov I [6], II [7], III [8], IV [1], VIII [9] (obr. 3.), ktoré sme následne skúmali 

v Michaelových adíciach dimetylmalonátu (8) na β-nitrostyrén 9a-c. Výsledky sú zhrnuté v 

tab. 1. 
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Obr. 3. Pripravené skvaramidové katalyzátory 
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Tab.1. Adícia dimetylmalonátu na β-nitrostyrén 9a-ca. 
 

R

NO2

MeO OMe

OO

R

NO2

MeO

O

OMe

O

kat.

DCM, rt
89a-c

9a (R = Cl); 9b (R = H)
9c (R = OMe)

10a-c

10a (R = Cl); 10b (R = H)
10c (R = OMe)  

# R Kat. (mol%) Konv. (%)b výťažok  (%)c ee (%)d 

1 -Cl I (5) 91 84 86 
2 -Cl II (5) 39 25 70 
3 -Cl III (5) 65 59 96 
4 -Cl IV (5) 35 25 54 

5 -Cl VIII (5) 60 0 - 

6 -H I (5) 55 52 90 
7 -OMe I (5) 83 70 90 

a Reakčné podmienky : 9a-c (0,5 mmol), 8 (0,55 mmol), kat. (0,025 mmol), DCM (0,5 ml), rt, 4 d. 
b Stanovené 1H NMR analýzou surovej reakčnej zmesi. c Izolovaný výťažok. d Stanovené pomocou HPLC pre 
majoritný diastereomér (%). 

Najlepší pomer výťažok/enantiomérny nadbytok poskytol v danej Michaelovej adícii 

kat. I (84 %, 86 % ee, riadok 1). S katalyzátormi II a IV sme dosiahli nízke, len 25 % 

izolované výťažky, čiže sa neukázali ako vhodné v danej reakcii (riadok 2, 4). S 

katalyzátorom III sme dosiahli veľmi vysoký enantiomérny nadbytok produktu 10a (96 % 

ee), avšak kvôli nižšiemu výťažku sme sa rozhodli nepokračovať s ním k totálnej syntéze 

baklofénu (riadok 3). Katalyzátor VIII sa v tejto reakcii ukázal ako nevhodný, keďže sa 

neizoloval žiaden produkt Michaelovej adície (riadok 5). Keďže naším cieľom bola príprava 

chirálnych medziproduktov vedúcich aj k iným GABA analógom, rozšírili sme použitie 

katalyzátora I aj na ďalšie substráty. 4-Metoxy-β-nitrostyrén (9c) poskytol produkt 10c 

v preparatívne zaujímavom výťažku (riadok 7). Nižšia reaktivita nesubstituovaného 

nitrostyrénu (9b) sa premietla v slabšej konverzii, v dôsledku čoho výťažok produktu 10b, 

ktorý môže byť použitý v syntéze fenibutu, bol iba 52 % (riadok 6). U všetkých troch 

Michaelových aduktov sa s katalyzátorom I dosiahla vysoká optická čistota (ee 86 – 90 %). 

V predchádzajúcej časti sme sa venovali hľadaniu katalyzátora pre vytypovanú 

Michaelovu adíciu. Zmenili sme stratégiu a začali sme hľadať reakciu pre kat. VIII, ktorý sa 

ukázal v adícii malonátu na β-nitrostyrén ako neúčinný. Z literatúry je známych veľa 

príkladov Michaelovej adície katalyzovanej prolínovými derivátmi. Vo väčšine prípadov je 

Michaelovým akceptorom α,β-nenasýtený aldehyd. Rozhodli sme sa preto preskúmať 

efektivitu katalyzátora VIII v adícií nitrometánu  na škoricový aldehyd 12a-b (tab. 2.). 

879



Tab. 2. Adícia nitrometánu na škoricový aldehyd 12a-ba. 
 

R

CHO
CH3NO2

katalyzátor, AcONa (0.3 equiv)

DCM / MeOH 9:1
rt R

CHO

NO2

12a (R=H),  12b (R=Cl) 13a (R=H),  13b (R=Cl)  

# R Kat. (mol%) t (d) produkt konverzia      
(%)b 

výťažok 
(%)c ee (%)d 

1 H VIII (20 mol %) 2 13a 98 81 90 

2 H VIII (5 mol %) 2 13a 95 78 94 

3 Cl VIII (5 mol %) 1 13b 98 91 92 

4 H I (5 mol %) 2 13a 23 16 - 
5 H D, L-Prolín (20 mol %) 2 13a 11 5 rac. 

a Reakčné podmienky : 12a-b (0,5 mmol), CH3NO2 (0,9 mmol), AcONa (30 mol%), kat. (5-20 mol%) 
DCM/MeOH 9:1 (0,5 ml), rt, 1-2 d. b Stanovené 1H NMR analýzou surovej reakčnej zmesi. c Izolovaný výťažok. 
d Stanovené pomocou HPLC pre majoritný diastereomér (%).  

V optimalizovanej reakcii sme s použitím  20 mol% katalyzátora VIII dosiahli 

dobrý výťažok produktu 13a (riadok 1). Skúsili sme znížiť množstvo katalyzátora na 5 mol%, 

čo viedlo len k nepatrnému zníženiu výťažku (riadok 2). Reakcia s  4-chlór substituovaným 

škoricovým aldehydom, poskytla produkt 13b v 91 % výťažku s 92 % ee už po 24 h (riadok 

3). Zistili sme taktiež že na katalýzu je potrebná aj skvaramidová, ale aj pyrolidínova časť 

katalyzátora, keďže sme s kat. I (riadok 4) a s D, L-Prolínom (riadok 5) dosiahli len nízke 

alebo žiadne výťažky produktov. 

Na základe výsledkov získaných štúdiom Michaelových adícii sme vybrali pre totálnu 

syntézu (R)-baklofénu intermediáty 10a a 13b pripravené s kat. I, resp. kat. VIII. Podľa 

postupu Takemota a kol. [10]  sme pripravili z 10a (R)-baklofén hydrochlorid v totálnom 56 

% výťažku (obr. 4., Cesta A). Z intermediátu 13b sme podľa Zua a kol. [11] a Campsa a kol. 

[12] (R)-baklofén hydrochlorid pripravili v 25 % výťažku (obr. 4., Cesta B). 
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Obr. 4. Totálna syntéza baklofénu z intermediátov 10a a 13b 
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Záver 

 Viacstupňovými syntézami sme pripravili rôzne skvaramidové katalyzátory. 

Uskutočnili sme screening skvaramidových katalyzátorov v Michaelovej adícii 

dimetylmalonátu na nitrostyrén. Pripravili sme intermediáty 10a (84 %, 86 % ee) a 13b (91 

%, 92 % ee) pre totálnu syntézu (R)-baklofénu. Pripravili sme intermediáty 10b (52 %, 90 % 

ee) a 13a (78 %, 94 % ee) pre totálnu syntézu (R)-fenibutu. Viacstupňovými syntézami sme 

pripravili z intermediátov 10b a 13a (R)-baklofén hydrochlorid v totálnom 56 %, resp. 25 % 

výťažku. 
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Abstract 
 Interactions of open-shell ligands with clusters of gold  
 We present DFT calculations binding energies, the vibrational frequencies and also the 298.15K 
temperature and 1.atm pressure thermodynamical properties for lone-pair ligands CH3S and CH2 with small gold 
clusters (ML complexes). The strongest binding energy 338.26 kJ/mol was obtained for CH2Au4 complex where 
CH2 ligand used for interaction of both lone-pairs and created two strong covalent bond whereas for CH3SAu3 
complex obtained binding energy had value 276.47 kJ/mol and atom S created with atom Au strong covalent 
bond, through once occupied lone-pair. The carbon is bonded to a double to metal rather then to one, vice versa 
is for atom S. 
 

Keywords: gold clusters; carbene; alkanethiolates; binding energy. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Skupina Miroslava Urbana sa už dlhšiu dobu venovala štúdiu a úspešnému objasneniu 

mechanizmu interakcie closed-shell ligandov ako sú napr. NH3, H2O, PCl3 s atómami 

mincových kovov (Cu, Ag, Au), ako aj interakcií open-shell ligandu SCH3 s mincovými 

kovmi [1]. Predošlé štúdium interakcií closed-shell ligandov rozšírili o väčší počet atómov Au 

v systéme, kde najväčší systém obsahoval 11 atómov Au [2]. Rozdieľ medzi closed-shell a 

open-shell systémom je len vo valenčnej vrstve v prvom prípade má každý z elektrónov 

svojho partnera zatiaľ čo v druhom prípade je aspoň jeden elektrón bez partnera.  

Molekula SCH3 sa nachádza v základnom dublet stave (open-shell), je veľmi dobre 

preskúmaná a je súčasťou tzv. Self assembled monolayers (SAMs). Ukázalo sa, že SAMs sú 

nádejným materiálom v mnohých aplikácia ako sú napr. výroba senzorov, nanotechnológií, 

nelineárnej optike a bio-palikáciach. [3] V SAMs molekula SCH3 zastáva úlohu surfaktantu 

ide teda o interakciu atómu S (v tomto prípade nazývaný tiež kotva) s povrchom, ktorý je 

najčastejšie tvorený atómami Au menej často atómami Si. Preto je dôležité poznať 

mechanizmus a silu interakcie tejto molekuly s povrchom. Pri Self assembled monolayers ide 

o myšlienku povrchu, ktorý sa sám usporiada a ponúka možnosť nastavenia vlastností podľa 
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potrieb. Atóm S stabilizuje povrchové atómi na ktorom je naviazaný uhlíkový reťazec tzv. 

spacer. Vo vrchnej časti je priestor na substitúciu atómov H inými atómami alebo celými 

skupinami atómov, ktoré nám budú určovať vlastnosti materiálu. 

 

 
 

Obr. 1. Schématikcký diagram ideálnej kryštálovej štruktúry SAM tvorený alkantiolátom a 
vrstvou atómov Au [4] 

 

Bohužial, SAMs obsahujú atóm S a pri likvidácií sú záťažov pre životné prostredie. A 

teda náhrada za molekulu SCH3 je viac než vítaná. Do úvahy prichádzajú molekuly 

obsahujúce uhlíkové atómi, ktoré su menšou záťažov pre životné prostredie, jednou z takých 

molekul je molekula CH2, ktorej základny stav je triplet (open-shell), existuje v plynnej fáze a 

už pri malej koncentrácií dimerizuje na etén. Molekula CH2 je taktiež dobre preskúmanov 

molekulov avšak jej interakcia s atómami Au už nie tak moc.  

Myšlienkou projektu bolo porovnať interakciu molekuly SCH3 a molekuly CH2 s 

malými klastrami Au o veľkosti 1 až 4 atómov Au v systéme. Ak by sa podarilo identifikovať 

mechanizmus a silu interakcie molekuly CH2 so zlatom a zistené výsledky by boli podobné 

ako v prípade SCH3 alebo ešte lepšie molekula CH2 by bola dobrým kandidátom na 

nahradenie SCH3 molekuly v SAMs. 

 

Materiál a metódy 

 Prezentované optimálne geometrie z ktorých boli následne vypočítane väzbové energie 

boli získane na DFT úrovni s PBE0 [5] funkcionálom a def2-QZVP bázou s def2 skalárnymi 

relativistikými efektmi jadrového potenciálu (RECP) [6]. Vstupné geometrie pre Aun  

(n= 1 - 4) klastre boli prevzaté z prác Häkkinena a Schwerdtfegera [7, 8], SCH3 a CH2 

molekuly boli prevzaté z NISTU [9] a reoptimalizované vyššie uvedenou metódou so 

zvoleným funkcionálom a zvolenou bázou. Geometrie pre vstupné systémi obsahujúce 
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atóm/atómi Au a jeden z dvojice ligandov SCH3 alebo CH2 boli vytvorené pomocou orbitálne 

obrazu pristupujúcich fragmentov. Počas celej optimalizácie nebola fixovaná geometria. 

Následne sme pre každú z optimalizovaných štruktúr spočítali vibračnú analýzu, 

prostredníctvom ktorej sme zisťovali či daný komplex neobsahuje aspoň jednu imaginárnu 

frekvenciu, taktiež nám táto analýza umožnila vypočítať termochemické veličiny akými sú 

ΔH a ΔG. 

 Sila väzbovej energie bola určená ako rozdieľ medzi elektrónovou energiou 

optimálneho komplexu a elektronovými energiami optimalizovaných pristupujúcich 

fragmentov. Taktiež sme spočítali väzbové energie so zahrnutím korekcie na superpozičnú 

chybu bázy (BSSE) v ktorej bola zahrnutá aj deformačná energia ligandov [10]. Rozdieľ 

medzi týmito dvoma uvedenými postupmi bol menší ako 1,5%. Väzbové energie boli 

spočítane aj pre rôzne kombinácie fragmentov vytvárajúcich komplex, ale už bez zahrnutia 

BSSE korekcie. Termochemické veličiny ΔH a ΔG boli spočítané pri teplote 298,15 K a tlaku 

1 atm ako rozdieľ optimalizované komplexu a optimalizovaných geometrií pristupujúcich 

fragmentov. Metóda RHF (Restricted Hartree-Fock) bola zohľadnená len pre komplexy, ktoré 

sa nachádzali v singlet stave pre všetky ostatné komplexy tj, dublet a triplet sa využila metóda 

UHF (Unrestricted Hartree-Fock). Spinová kontaminácia bola skontrolovaná pre všetky stavy, 

pre dublet a singlet stavy bola vždy menšia ako 2%. Prezentované výpočty boli počítané 

pomocou Gaussian 09 softvérového balíčka [11]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Nami získané väzbové energie sú v dobrej zhode s energiami, ktoré získali Pašteka et. 

al. pomocou CCSD(T) metódy a ANO-RCC-QZVP bázy, ktoré sú zobrazené v tab. 1., 

bohužial toto porovnanie máme len pre komplex AuSCH3. Singlet stav takéhoto komplexu je 

stabilnejší čo ukazujú aj nami prezentované výsledky. V tab.2. vidíme energie získané pre 

interakciu Au s SCH3 open-shell ligandom. Číslo nachádzajúce sa v stĺpci štruktúra označuje 

počet atómov Au v komplexe. Z hodnoty získanej pre väzbovú energiu, z multiplicity, z 

orbitálneho obrazu výsledného komplexu a z toho čo už vieme od Pašteku et. al. môžeme 

odhadnúť o akú interakciu by sa mohlo jednať. Z ich článku jasne vyplýva, že v komplexe 

AuSCH3 kovalentná väzba vzniká v singlet stave medzi jeden krát obsadeným lone pairom 

atómu S a s-orbitálom na atóme Au a je viditeľne silnejšia ako v prípade triplet komplexu 

AuSCH3 kde sa jedná o charge-transfer mechanizmus interakcie. Z tab. 2. vidíme, že väzbové 

energie získane pre komplexy nachádzajúce sa v singlet stave sú najsilnejšie, takto silnú 
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väzbovú energiu by sme mohli priradiť vzniku kovalentnej väzby medzi Aun a SCH3. 

Najslabšie väzbové energie sú získane pre triplet stavy. Z orbitálneho obrazu výsledných 

komplexov a z nízkych energií by sme mohli túto interakciu klasifikovat ako charge-transfer. 

Keďže prechod medzi typmi väzieb je spojitý (plynulý), a energie pre dublet stavy sa 

nachádzajú medzi singlet a triplet stavmi, taktiež ich dĺžky väzieb, nie je možné určiť strikne 

typ väzby. 

 
Tab. 1. Porovnanie väzbových energií získaných CCSD(T) a DFT metódami pre Au...SCH3 komplex. 

 
 
 
 

Au…SCH3 singletα Au…SCH3 tripletβ 

Method basis set ΔE [kJ.mol-1] ΔE [kJ.mol-1] 

CCSD(T) ANO-RCC-QZVP -237.7 -79.8 
DFT DEF2-QZVP -227.29 -82.91 

αSpectroscopic term is 1A'. βSpectroscopic term is 3A''. 
 

Tab. 2. Väzbová energia - elektronická energia (ΔEe), elektroincká energia + ZPV (ΔE0), Entalpia (ΔH) a 
Gibsova energia (ΔG) komplexov AunSCH3. Molekula SCH3 sa nachádza v dublet stave a Au nepárne 

klastre sa nachádzajú v dublet stave zatiaľ čo párne sa nachádzajú v singlet stave. 
 

Structure Multiplicity 
ΔEe ΔE0 ΔH ΔG 

[kJ.mol-1] [kJ.mol-1] [kJ.mol-1] [kJ.mol-1] 
1.A (CS) Singlet -227.29 -219.11 -221.63 -186.54 
1.B (CS) Triplet -82.91 -77.44 -78.62 -52.59 
2.A (C1) Doublet -159.57 -151.89 -152.03 -115.34 
2.B (C1) Doublet -114.05 -105.93 -106.20 -68.35 
3.A (CS) Singlet -277.27 -268.11 -267.86 -216.86 
3.0 (CS) Singlet -263.30 -252.76 -253.31 -201.16 
3.B (CS) Singlet -252.01 -242.45 -242.56 -188.24 
3.C (C1) Triplet -176.07 -167.76 -167.20 -121.08 
3.D (CS) Triplet -148.16 -139.33 -138.92 -90.02 
3.E (C1) Triplet -145.51 -138.12 -136.92 -98.21 
3.F (C1) Triplet -141.49 -132.71 -132.34 -84.84 
4.A (C1) Doublet -236.37 -226.42 -226.63 -177.87 
4.B (C1) Doublet -203.95 -195.69 -194.78 -153.17 
4.C (C1) Doublet -171.36 -162.99 -162.10 -120.85 
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Obr. 2. Ukážka zoptimalizovaných geometrií na úrovni DFT PBE0/def2-QZVP 
 (a) Au3CH2 dublet komplex, spinové hustoty sú vyznačene červenou farbou, (b) Au3CH2 singlet complex 

 

 V prípade systémov, obsahujúcich ligand CH2 je situacia o niečo iná. Pri komplexoch 

nachádzajúcich sa v singlet a dublet stave sme identifikovali vznik kovalentných väzieb avšak 

nedá sa jednoznačne povedať, že singlet stavy majú silnejšiu interakčnú energiu ako dublet 

stavy, pretože ak máme nepárny počet atómov Au získame dublet stav a pre nepárny počet 

atómov Au získame singlet alebo triplet stav komplexu. Pozorujeme rozdieľ oproti 

predošlému prípadu. Komplexy nachádzajúce sa v triplet stave majú opäť najslabšiu 

interakčnú energiu ale pravdepodobne sa taktiež jedná o kovalentné väzby. Väzbové energie 

ako aj, energia korigovaná o ZPV, entalpie a gibsove energie sú zobrazené v tab. 3.. 
 

Tab. 3. Väzbová energia - elektronická energia (ΔEe), elektroincká energia + ZPV (ΔE0), Entalpia (ΔH) a 
Gibsova energia (ΔG) komplexov AunCH2. Molekula CH2 sa nachádza v triplet stave a Au nepárne klastre 

sa nachádzajú v dublet stave zatiaľ čo párne sa nachádzajú v singlet stave. 
 

Structure Multiplicity  ΔEe ΔE0 ΔH ΔG 

[kJ.mol-1] [kJ.mol-1] [kJ.mol-1] [kJ.mol-1] 

1.A (C2v) Doublet -284.36 -274.22 -278.19 -247.70 

2.A (C2v) Singlet -334.72 -313.10 -319.83 -276.96 

2.B (CS) Singlet -217.40 -201.28 -206.03 -167.02 

2.C (C1) Triplet -177.59 -166.77 -169.30 -142.07 

3.A (C2v) Doublet -329.83 -309.48 -315.25 -265.34 

3.B (C2v) Doublet -317.56 -302.07 -306.11 -257.78 

3.C (C1) Doublet -354.09 -333.04 -338.84 -289.14 

4.A  (C1) Singlet -280.83 -263.04 -267.49 -221.76 

4.B (C2v) Singlet -339.26 -318.64 -324.61 -275.11 

4.C (C2v) Singlet -195.34 -173.90 -179.69 -132.23 

4.D (C1) Triplet -215.99 -201.79 -204.97 -165.66 

4.E (C1) Triplet -252.00 -233.86 -239.20 -193.08 

4.F (C2v) Triplet -198.28 -179.05 -184.15 -142.39 
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Záver 

Porovnanie výsledkov zísakných pre AuSCH3 pomocou DFT metódy so zvoleným 

funkcionálom a zvolenou bázou s CCSD(T) výsledkami je v dobrej zhode. Zo získaných 

údajov je vidieť, že všetky väzbové energie v AunCH2 komplexoch sú silnejšie ako v 

komplexoch AunSCH3. Identifikovali a porovnali sme typy interakcii medzi Au a ligandmi 

SCH3 a CH2. Taktiež sme potvrdili že, SCH3 vytvára silnejšie väzby pomocou jedného lone 

pairu ako keby mal na interakciu využiť obidva lone pairy, naopak je tomu u ligandu CH2, 

ktorý uprednostňuje väzbu s Au prostredníctvom obidvoch lone pairov. 

 

Poďakovanie 

Tento projekt bol podporený vedeckou grantovou agentúrou VEGA na základe zmluvy 

1/0092/14.  

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Paštéka F. L., Rajský T., Urban M. (2013) J. Phys. Chem. A 2013, 117(21), p. 4472 

[2] Rajský T., Urban M., To be published 

[3] Bracco G., Cavanna D., et. al. (2008) Vacuum 82(12), p. 1421 

[4] Christopher Love J., Estroff Lara A., et. al. (2005) Chem. Rev. 2005, 105(4), p. 1103 

[5] Adamo C., Barone V. (1999) J. Chem. Phys., 110(13), p. 6158 

[6] Weigend F., Ahlrichs R. (2005) Phys. Chem. Chem. Phys., 7(18), p. 3297 

[7] Häkkinen H., Yoon B., et. al. (2003) J. Phys. Chem. A, 107(32), p. 6168 

[8] Assadollahzadeh B., Schwerdtfeger P. (2009) J. Chem. Phys., 131(6), p. 064306 

[9] NIST WebBook Chemistry [Citované: 18. marec 2016] 

 <http://www.webbook.nist.gov/chemistry/> 

[10] Xantheas Sotiris S. (1996) J. Chem. Phys., 104(21), p. 8821 

[11] M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, et. al. (2009) Gaussian 09 Revision D.01. 

Gaussian, Inc., Wallingford, UK, p. 1 

 

 

 

887



Štúdium štruktúrnych pozícií železa v biologických tkanivách pomocou 
Mössbauerovej spektrometrie 

 
Ivana Bonková1, Marek Bujdoš1, Marcel Miglierini1,2 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu 

geomateriálov, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; 
ivana.bonkova@gmail.com 

2Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav 
jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Ilkovičova 3, Mlynská dolina, 812 19 Bratislava, 

Slovenská republika 
 
 

Abstract 
Study of structural positions of iron in biological tissues using Mössbauer spectrometry 
This contribution aims on study of structural positions of iron in biological tissues. Lyophilized samples 

of human brain, human and horse spleen tissue were investigated in powder form by 57Fe Mössbauer 
spectrometry. Mössbauer spectrometry measurements were performed at room (~300 K) and liquid helium 
(4.2 K) temperature. A conventional constant acceleration spectrometer with 57Co source in a rhodium matrix 
was used. At room temperature Mössbauer spectra show dublet-like features. Such behaviour is typical for 
fluctuating magnetic moments that acquire at room temperature arbitrary positions. On the other hand, low 
temperature Mössbauer spectrometry measurements show significant contributions of sextets that confirmed the 
expected superparamagnetic behaviour. Different contents of magnetic spectral components suggest differences 
in the blocking temperatures observed for the three inspected biological tissues. 
 

Keywords: iron; brain; spleen; Mössbauer spectrometry. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Železo predstavuje pre živé organizmy esenciálny prvok, ktorý hrá hlavnú úlohu v 

niektorých dôležitých procesoch, ako je transport kyslíka, jeho ukladanie a využívanie v 

oxidačno-redukčných reakciách, ale aj transport elektrónov vnútri buniek a syntéza DNA [1  –

 3]. Celkové množstvo železa v tele dospelého človeka je približne 4 g [4]. Väčšina z tohto 

množstva (viac ako 60 % ) je súčasťou hemoglobínu. V ľudskom organizme je železo aj vo 

forme feritínu, ktorý je majoritným proteínom v metabolizme železa [4 – 6]. 

Vo forme zlúčenín sa železo najčastejšie ukladá v pankrease, pečeni a slezine. V 

pomerne vysokých koncentráciách je železo zastúpené aj v niektorých častiach mozgu, ako sú 

bazálne gangliá [4]. V týchto biologických tkanivách musí byť koncentrácia železa prísne 

regulovaná, pretože nadmerné množstvo železa vedie k poškodeniu tkaniva v dôsledku 

preťaženia železom a následne k tvorbe voľných radikálov, ktoré sú pre živý organizmus 

toxické [3, 7 – 9]. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité poznať štruktúru železa v biologických 

tkanivách, a tiež identifikovať jeho oxidačné stavy. Na takúto identifikáciu železa je vhodná 
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metóda Mössbauerovej spektrometrie [10], ktorá má široké uplatnenie práve vďaka svojim 

výhodám ako sú nedeštruktívnosť vzorky, vysoká selektivita, štrukturálna senzitivita atď. 

 

Materiál a metódy 

Na štúdium železa boli použité tri typy tkanív, konkrétne tkanivo ľudského mozgu, 

ľudskej a konskej sleziny. Vzorky ľudského mozgu pochádzali z oblasti Globus Pallidus, 

ktorá je zobrazená na obrázku 1. Vzorky tkanív boli odobraté postmortem v súlade 

s protokolom Helsinskej deklarácie. Čerstvé tkanivá boli lyofilizované a následne prevedené 

na práškovú formu. Takto upravené vzorky tkanív boli merané pomocou Mössbauerovej 

spektrometrie. 

 
 

Obr. 1. Schematické znázornenie sagitálnej časti ľudského mozgu [11] 
 

Na analýzu železa bola použitá metóda Mössbauerovej spektrometrie s využitím 

izotopu 57Fe. Všetky experimenty boli vykonané v transmisnej geometrii pri izbovej teplote 

(~300 K) a pri teplote kvapalného hélia (4,2 K). Na meranie bol použitý konvenčný 

spektrometer s konštantným zrýchlením a zdrojom γ-žiarenia 57Co zabudovanom v ródiovej 

matrici. Získané spektrálne parametre ako izomérny posun (IS), kvadrupólové štiepenie (QS), 

hyperjemné magnetické pole (B) a šírka čiary (Γ) boli vyhodnocované pomocou programu 

CONFIT [12]. 

 

Výsledky a diskusia 

Mössbauerove spektrá všetkých vzoriek meraných pri izbovej teplote mali dubletný 

charakter (obr. 2 a, obr. 3 a, obr. 4 a). Pri izbovej teplote boli vzorky merané v rýchlostnej 

škále ± 12 mm/s. Mössbauerove parametre dubletov sú charakteristické pre nemagnetické 
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častice, ktoré pri izbovej teplote vykazujú superparamagnetické vlastnosti. Prítomnosť 

sextetov nebola zaznamenaná. 

Zmena v magnetickom usporiadaní skúmaných vzoriek bola pozorovaná až pri 

nízkoteplotných meraniach, pričom zároveň došlo aj k odhaleniu ďalších komponentov. 

Mössbauerove spektrá pozostávajú z troch sextetov a jedného dubletu (obr. 2 b, obr. 3 b, obr. 

4 b). Získané spektrálne parametre nadobúdajú približné hodnoty ako sú Mössbauerove 

parametre pre feritín, ferihydrit, hematit alebo magnetit. 

 

 
 

Obr. 2. Mössbauerove spektrá vzoriek ľudského mozgu a ich spektrálne komponenty namerané pri 
izbovej teplote (a) a pri teplote 4,2 K (b) 

 

 
 

Obr. 3. Mössbauerove spektrá ľudskej sleziny a ich spektrálne komponenty namerané pri teplote ~ 300 K 
(a) a 4,2 K (b) 

890



 
 

Obr. 4. Mössbauerove spektrá konskej sleziny a ich jednotlivé komponenty merané pri izbovej teplote (a) 
a pri teplote 4,2 K (b) 

 

Záver 

Na štúdium štruktúrnych pozícií železa v biologických tkanivách bola aplikovaná 

metóda Mössbauerovej spektrometrie. Merania robené pri izbových teplotách potvrdili 

prítomnosť častíc s nemagnetickým správaním. Magnetické vlastnosti častíc boli 

zaznamenané až pri nízkoteplotných meraniach, pričom niektoré častice stále vykazovali 

superparamagnetické vlastnosti, čo znamená, že ich bloková teplota je nižšia ako 4,2 K. 

Získané spektrálne parametre potvrdili prítomnosť rôznych oxidov železa.  
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Abstract 
Lipid particles and their function in degradation of pfosphatidylglycerol in yeast Saccharomyces 
cerevisiae 
Phosphatidylglycerol (PG) is a minor mitochondrial phospholipid. It can be utilized for cardiolipin 

biosynthesis or alternatively it can be degraded by phospholipase Pgc1p. In our recent work we observed that 
accumulation of PG leads to increased respiration rates due to increased activity of cytochrome c activity and 
also accumulation of PG results in increased fragmentation of mitochondria. Pgc1p is a membrane protein that in 
cells ensures the maintenance of a permanent low level of PG. We have verified the subcellular localization of 
Pgc1p by fluorescence microscopy – it is located in the lipid particles (LP). Moreover , we have found that in 
strain without LP is Pgc1p imported into the endoplasmatic reticulum. We suppose that LP represent a place for 
storage of protein Pgc1 which in case of need can be transported to another place and be active there. Our further 
experimental order is to determine the region within the cell where Pgc1p is functional.  

 

Keywords: phosphatidylglycerol; Pgc1p; endoplasmatic reticulum; lipid particles; yeast.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fosfatidylglycerol (PG) je fosfolipid, ktorý je dôležitou súčasťou biomembrán 

mnohých prokaryotických i eukaryotických buniek [1, 2].  

V bunkách kvasiniek Saccharomyces cerevisiae je za štandardných podmienok  

prítomný iba v malom množstve [3], pretože predstavuje substráty pre dva enzymaticky 

aktívne proteíny. Jedným z nich je kardiolipín syntáza (Crd1p), ktorá na vnútornej 

mitochondriálnej membráne katalyzuje tvorbu kardiolipínu (CL) z PG a CDP-diacylglycerolu 

[3, 4, 5] a druhým proteínom je Pgc1p, ktorý je predmetom nášho skúmania. 

Proteín Pgc1 vykazuje fosfolipázovú aktivitu typu C - špecificky štiepi PG na 

diacylglycerol a glycerol-3-fosfát [6]. V kmeni s deléciou príslušného génu PGC1 dochádza 

k výraznej akumulácii PG, čo naznačuje, že funkčný proteín svojou činnosťou  prispieva k 

udržaniu nízkeho obsahu PG v membránach kvasinkových buniek. Kmeň pgc1∆ má oproti 

štandardnému typu aj ďalšie fenotypické prejavy, dochádza k zvýšenej  fragmentácii 

mitochondriálnej siete, zvýši sa úroveň respirácie ako aj aktivity cytochróm c oxidázy [7]. 

Názory na subcelulárnu lokalizáciu proteínu Pgc1 sa v minulosti značne líšili. Z našich 

výsledkov sme zistili, že Pgc1p je majoritne lokalizovaný do fosfolipidovej monovrstvy 

lipidových partikúl (LP), v ktorej je pravdepodobne ukotvený hydrofóbnym segmentom na  
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C-konci proteínu. Merania in vitro degradačnej aktivity Pgc1p ale naznačujú, že v týchto 

bunkových organelách je proteín inaktívny [6]. 

 

Cieľom našej práce bolo určiť, v ktorej oblasti buniek kvasiniek S. cerevisiae proteín 

Pgc1 štiepi PG a overiť našu hypotézu, že LP slúžia ako zásobné úložisko pre Pgc1p. 

  

Materiál a metódy 

Použité kmene kvasiniek S. cerevisiae 

BY4742 – štandardný kmeň; 

pgc1∆ – kmeň BY4742 s deléciou génu PGC1; 

QM – kmeň, ktorý v dôsledku delécií génov DGA1, LRO1, ARE1 a ARE2 nemá LP; 

QM pgc1∆ – kmeň QM s deléciou génu PGC1 

 

Analýza steady-state obsahu fosfolipidov  

Kmene boli kultivované v 5 ml syntetického minimálneho média s 2% glukózou bez 

prídavku inozitolu (SMD I-) a s prídavkom kyseliny [32P]ortofosforečnej (5 µCi/ml) pri 30 °C 

16 hodín. Lipidy boli z buniek extrahované modifikovanou Folchovou extrakciou [8]. 

Jednotlivé fosfolipidy boli separované tenkovrstvovou kvapalinovou chromatografiou v zmesi 

chloroform:metanol:kyselina octová (65:25:8), rádioaktívne vizualizované a kvantifikované 

softvérom Quantity One (Bio-Rad).  

 

Pulzné značenie fosfolipidov 

Kvasinkové kultúry boli rozpestované v SMD I- médiu. Následne boli bunky 45 alebo 

90 minút rádioaktívne značené kyselinou [32P]ortofosforečnou (5 µCi/ml). Natrávením 

zymolyázou boli z buniek pripravené sféroplasty, z ktorých boli lipidy extrahované 

organickou zmesou chloroform:methanol (2:1) počas jednej hodiny pri laboratórnej teplote. K 

zmesi bola pridaná voda a následne boli fázy oddelené centrifugáciou. Organická fáza bola 

odparená dusíkovým prúdom a fosfolipidy boli separované a kvantifikované ako v prípade 

analýzy steady-state obsahu fosfolipidov. 

 

Stanovenie obsahu fosfolipidov v bunkovom homogenáte, mitochondriách a 

endoplazmatickom retikule 

Kmene boli kultivované v SMD I- médiu pri 30 °C počas 24 hodín. Enzymatickým 

natrávením boli následne z buniek pripravené sféroplasty, ktoré boli mechanicky rozbité v 
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tight homogenizátore. Časť homogenátu bola použitá na stanovenie obsahu fosfolipidov, 

zvyšok bol použitý na izoláciu mitochondrií a endoplazmatického retikula diferenciálnou 

centrifugáciou. Po stanovení koncentrácie proteínov Bradfordovou metódou, boli zo všetkých 

troch frakcií extrahované lipidy organickou zmesou chloroform:methanol:kyselina 

chlorovodíkova (60:30:0,26). Ako vodná fáza bol pri extrakcii použitý roztok 0,1 M MgCl2. 

Fázy boli oddelené centrifugáciou a organická fáza bola vysušená dusíkovým prúdom. Zmesi 

fosfolipidov boli separované tenkovrstvovou kvapalinovou chromatografiou. Kvantitatívne 

boli jednotlivé fosfolipidy analyzované na základe stanoveného množstva fosfátu vo vzorkách 

podľa Broekhuyesea [9]. 

 

  

Výsledky a diskusia 

Výsledky našich dávnejších štúdií na jednej strane potvrdili fosfolipázovú aktivitu 

proteínu Pgc1 v mitochondriách (in vitro analýza degradačných produktov PG uskutočnená na 

mitochondriálnych frakciách), a na druhej strane naznačili, že proteín Pgc1 je prioritne 

lokalizovaný v LP [6]. Rozhodli sme sa preto opäť overiť subcelulárnu lokalizáciu Pgc1p, 

tentokrát in vivo. Bunky kmeňov pgc1∆ a QM pgc1∆ sme transformovali plazmidom, 

z ktorého dochádza k expresii génu pre chimerický proteín GFP-Pgc1. V transformantoch sme 

kontrastne k zelenému GFP-Pgc1p zafarbili mitochondrie červenou farbičkou Mitotracker 

Red CMX-Ros. Pozorovania buniek pod fluorescenčným mikroskopom (viď Obr. 1) ukázali, 

že v kmeni s LP (pgc1Δ) je proteín Pgc1 lokalizovaný práve do týchto bunkových organel. 

V prípade kmeňa QM pgc1Δ, ktorý LP netvorí, nastáva import sledovaného proteínu do 

endoplazmatického retikula (ER), a nie do mitochondrií ako sme popísali v predošlých 

experimentoch [6]. 
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Obr. 1. Subcelulárna lokalizácia GFP-Pgc1p 
Kmene pgc1∆ (vľavo) a QM pgc1∆ (vpravo) exprimujúce fúzny proteín GFP-Pgc1p (zelená farba) boli rastené 
24 hodín v SMD I- URA- médiu. Následne boli mitochondrie farbené s Mitotracker Red CMX-Ros (červená 

farba) a zachytené fluorescenčným mikroskopom 
 

Charakteristickou črtou mutanta pgc1∆ je akumulácia mitochondriálneho lipidu PG. 

Preto zistenie, že GFP-Pgc1p je lokalizovaný majoritne do LP a v kmeni bez LP do ER bolo 

veľmi prekvapujúce. Prvou našou úlohou bolo zistiť, aká je akumulácia PG v QM pgc1∆ 

mutantovi. Analýza steady-state obsahu fosfolipidov ukázala, že kmeň QM pgc1∆ akumuluje 

menej PG než kmeň pgc1∆. Je teda možné, že bunka vníma neprítomnosť LP – potenciálnych 

úložísk pre Pgc1p – ako signál na zníženie produkcie PG, ktorý nemôže byť v prípade potreby 

degradovaný proteínom Pgc1? Ďalším zaujímavým výsledkom bolo zistenie, že 

mitochondriálny PG je v mutantovi pgc1∆ akumulovaný nielen v mieste jeho syntézy, ktorým 

sú mitochondrie, ale aj v ER a LP. V súčasnosti pracujeme na stanovení množstiev 

jednotlivých fosfolipidov v bunkových homogenátoch, mitochondriách, endoplazmatickom 

retikule a v LP v štandardnom kmeni a v mutantných kmeňoch pgc1∆, QM a QM pgc1∆. 

Ďalej by sme chceli na izolovaných frakciách uskutočniť in vitro analýzu degradačnej aktivity 

Pgc1p a v konečnom dôsledku teda vyvodiť záver, kde je lokalizovaný aktívny proteín. 

 

Záver 

V našej práci sa nám podarilo potvrdiť, že Pgc1p je prioritne lokalizovaný do LP. 

Zároveň sme však zistili, že v bunkách bez LP je sledovaný enzým importovaný do ER, a nie 

do mitochondrií, v ktorých bola pozorovaná jeho aktivita. 

Našim ďalším cieľom je definovať bunkovú lokalitu, v ktorej dochádza k aktivite 

Pgc1p a overiť hypotézu, či sú LP zásobárňou proteínu Pgc1. 

 

pgc1∆ + GFP-Pgc1p QM pgc1∆ + GFP-Pgc1p 
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Abstract 
 Study of function and localization of the protein TbAOX2 in Trypanosoma brucei 

The classic model of respiratory chain represents series of oxidoreduction reactions, which include 
electron transport through four multi subunit complexes. New alterations arise because of changes on the level of 
absence one or more components in consequence of evolutionary enlistment, or its adaptation to the 
environment. The example of this modification in energetic metabolism is therespiratory chain of T. brucei, 
whose part is uncommon, but well-characterized electron transport component – trypanosome alternative oxidase 
(TAO). Last researches show, that except of TAO, there is another alternative oxidase in proteome of T. brucei, 
which is denominated TbAOX2. There has been a lot of doubts about its localization and function since the 
evidence of its existence. In the centre of our attention are these two characteristics, whose classifications would 
help to understand the nature of this extraordinary protein. 
 
Keywords: Trypanosoma brucei; alternative oxidase; TAO; TbAOX2. 

 
Úvod a formulácia cieľa 

Dýchací reťazec je v eukaryotickej bunke lokalizovaný vo vnútornej mitochondriálnej 

membráne a obvykle je zložený zo štyroch štandardných multipodjednotkových proteínových 

komplexov [1]. Niektoré parazitujúce prvoky, rastliny a huby majú aj neštandardné enzýmy, 

známe ako alternatívne oxidázy (AOX). AOX sa správajú ako terminálne oxidázy, pričom 

obchádzajú komplexy III a IV, prijímajú elektróny z redukovaného ubichinolu a prenášajú ich 

priamo na O2 za vzniku H2O [2]. V roku 1995 bola v dýchacom reťazci Trypanosoma brucei 

identifikovaná alternatívna oxidáza, známa ako trypanozomálna alternatívna oxidáza (TAO) 

[3]. V Phytomonasserpensje TAO jediným enzýmom s ubichinol-oxidázovou aktivitou v jeho 

dýchacom reťazci [2] na rozdiel od Leishmaniatarentolae, ktorá je TAO-deficientná a prenos 

elektrónov na kyslík zabezpečujú komplexy - III a IV [4].  

V genómomovej databázeT. brucei bola identifikovaná „TAO-like“ sekvencia, ktorá je 

súčasťou sekvencie kódujúcejproteín TbAOX2. Zaujímavé je, že homológy TbAOX2 boli 

nájdené aj v P. serpensa L.tarentolae [5]. V proteóme bola TbAOX2 identifikovaná dvoma 

nezávislými skupinami [6, 7], no funkcia rovnako ako aj jej presná lokalizácia sú stále 

otázne.Z výsledkov analýzy hmotnostnou spektrometriou ktorej bola podrobená mitochondria 

procyklickej formy T. brucei, vyplývala lokalizácia TbAOX2 vo frakcii proteínov vnútornej 

mitochondriálnej membrány[6]. Informácie z ďalšieho zdroja túto možnosť vyvracajú a 

poukazujú na jeho možnú lokalizáciu v glykozóme, prípadne v endoplazmatickom retikule 
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[8]. Na možnú rolu TbAOX2 proteínu v energetickom metabolizme vzhľadom na prítomnosť 

„TAO-like“ sekvencie(podporujúc umiestnenie TbAOX2 v mitochondrii) upozornili autori 

publikácie, ktorá sa zaoberá analýzou proteómu mitochondrie. Rovnako sa im podarilo 

identifikovať väčšie zastúpenie TbAOX2 proteínu v krvnej forme T. brucei v porovnaní 

s procyklickou formou [7]. Náročnosť podať jednoznačné dôkazy o jeho vlastnostiach robia z 

proteínu TbAOX2 mimoriadne atraktívny objekt na skúmanie, ktorému sme sa rozhodli 

venovať aj v našom laboratóriu. Pri analýzach funkcie, lokalizácie a ďalších vlastností 

TbAOX2 využívame ako dobre preštudovanú a popísanú kontrolu TAO. 

 

Materiál a metódy 

Mikroorganizmy 

Trypanosoma brucei 29 - 13: bunky kmeňa konštitutívne exprimujú T7 RNA 

polymerázu a tetracyklínový represor, antibiotická rezistencia voči G418 (Neo)  

a hygromycínu (HYG); poskytol prof. Július Lukeš. Parazitologický ústav, BC AV ČR, České 

Budějovice. 

E. coli XL1-blue komerčné kompetentné bunky od firmy Strategene. 

Plazmidy 

pT7-3V5-PAC vektor pre expresiufúzneho proteínu s V5 značkou v T. brucei. 

p2T7-177 vektor pre RNA interferenciu v T. brucei. 
 

Tab. 1.Primere pre amplifikáciu génov TbAOX2, TAO, amplifikáciu fragmentov génov TbAOX2 
a TAO. Sekvencia AAGCTT (podčiarknuté): štiepne miesto pre restrikčnúe ndonukleázu Hind III, sekvencia 

GGATCC (podčiarknuté): štiepne miesto pre restrikčnú endonukleázu BamH I. 
 

Amplifikovaný gén/ 
fragment génu Primer Sekvencia 

TbAOX2 „forward“ 5´- ATAAGCTTATGCTGCTCACAAAACTTGCGCC – 3´ 
 „reverse“ 5´- ATGGATCCTTGCACCTCGTGCATTTCGTCTATAGC – 3´ 

TAO „forward“ 5´- ATAAGCTTATGTTTCGTAACCACGCATC – 3´ 
 „reverse“ 5´- ATGGATCCCACGTGTTTGTTTACATTAC – 3´ 

TAOi „forward“ 5´- CGCGGATCCCACGGAGAGCAAAGTCATC – 3´ 
 „reverse“ 5´- CCCAAGCTTCGAAGGGGTTGACACTGTTT – 3´ 

qPCR TbAOX2 „forward“ 5´- GTCACATGCCGTTACTGTGC-3´ 
qPCR TbAOX2 „reverse“ 5´- AAGCGTGAAGACGAACCAAT-3´ 

 

Príprava konštruktov na expresiu fúzneho proteínu TbAOX2-V5Tag, TAO-V5Tag a pre 

vyradenie TAO pomocou RNA interferencie 

Amplifikáciu otvoreného čítacieho rámca génov TbAOX2 a TAO sme uskutočnili 

pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) s využitím príslušných primerov „forward“ 
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a „reverse“ (tab. 1). Pri oboch génoch sme používali „highfidelity“ DNA polymerázu a pri 

príprave reakčných zmesí sme postupovali podľa protokolu udávaného výrobcom (Thermo 

Scientific, F-530S). Na amplifikáciu úseku DNA na RNAi  TAO sme použili príslušné 

primere „forward“ a „reverse“ (tab. 1). Reakčnú zmes sme si pripravili podľa postupu, ktorý 

je uvedený výrobcom, pričom v tomto prípade bolo postačujúce použiť termostabilnú Taq 

DNA polymerázu (Thermo Scientific, EP0402).Ako templát sme použili genómovú DNA T. 

brucei. Výsledný PCR produkt sme naniesli na 1 % agarózový gél. Následne sme PCR 

produkty a príslušné vektory prečistili zrážaním s etanolom a štiepili restrikčnými enzýmami 

BamHI a HindIII. Pri príprave štiepnej zmesi sme postupovali podľa postupu uvedeného 

výrobcom (Thermo Scientific FD0508, Thermo Scientific FD0054). Vzorky sme po nanesení 

na agarózový gél izolovali z gélu pomocou kitu Thermo Scientific Gene Jet Extraction Kit 

(K0692). Pri príprave ligačnej zmesi sme postupovali podľa pokynov výrobcu (Thermo 

Scientific, EL0011). Vzorky sme inkubovali cez noc pri 4°C. 15µl ligačnej zmesi sme 

tepelným šokom transformovali do 100 µl kompetentných buniek E. coliXL1-blue, ktoré sme 

vysiali na LBA misky a inkubovali cez noc pri 37 °C. Narastené transformanty sme 

naočkovali do tekutého LBA média, izolovali sme z nich plazmidovú DNA, ktorú sme opäť 

štiepilirestrikčnými enzýmami BamHI a HindIII podľa postupu uvedeného výrobcom 

(Thermo Scientific FD0508, Thermo Scientific FD0054). Produkty štiepnej zmesi sme 

vyniesli na 1 % agarózový gél a hľadali pozitívne klony. Pre overenie správnosti konštruktov 

sme izolovanú DNA z pozitívnych klonov podrobili analýze Sangerovou sekvenáciou.  

 

Elektroporácia procyklickej formy T. brucei 

Plazmidovú DNA sme štiepili restrikčným enzýmom NotI, prečistili zrážaním 

s etanolom a elektroporovali do bunkovej kultúry s koncentráciou 2.107 buniek/ml. 

Elektroporácia prebehlavo vychladených elektroporačných kyvetách dvoma pulzami 

v rozmedzí 10 s za definovaných elektroporačných podmienok 300 V/∞Ω/960 µF. 

Elektroporované bunky sme z elektroporačných kyviet preniesli k 5 ml SDM-79 média 

s pridanými antibiotikami G418 (15 µg/ml) a hygromycínom (50 µg/ml) a inkubovali pri 27 

°C. Po 18 - 24 hod sme pridali ďalších 5 ml SDM-79 G418/Hyg média s príslušným 

selekčným antibiotikom (1000x konc. Puromycín/Phleomycín) a 10 ml bunkovej kultúry sme 

rozdelili do kultivačných platničiek. Selekcia pozitívnych klonov trvá 2 - 4 týždne. 

 

Overenie RNA interferencie 
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Z 20 ml neindukovaných a tetracyklínom indukovaných bunkových kultúr 

s koncentráciou 2.107 buniek/ml elektroporovaných konštruktami na spustenie RNA 

interferencie v T. bruceisme izolovali celkovú RNA, pričom sme postupovali podľa pokynov 

výrobcu (Roche High Pure RNA Isolation Kit, 11 826 665 001). Prepis RNA do cDNA sme 

uskutočnili podľa protokolu priloženému ku kitu Fermentas Revert AidTM H Minus First 

Strand cDNA synthesis kit (K1631) a pri príprave reakčnej zmesi na amplifikáciu tejto cDNA 

s využitím príslušných primerov (tab. 1) sme postupovali podľa protokolu uvedeného 

výrobcom (Thermo Scientific, EP0402).Na overenie RNA interferencie pomocou qPCR sme 

si pripravili reakčnú zmes s príslušnými primerami (tab. 1) podľa pokynov výrobcu (Thermo 

Scientific, K0221).  

 

Meranie ubichinol-oxidázovej aktivity  

Do 1 ml reakčnej zmesi (50 mmol/l Tris-HCl pH 7,3) sme pridali 5 µl 

mitochondriálneholyzátu. Zmes sme inkubovali 2 min pri 25 °C. Zmenu absorbancie sme 

merali pri vlnovej dĺžke 278 nm po dobu 5 min po pridaní 16 µl 10 mmol/l redukovaného 

substrátu. Ako špecifický inhibítor alternatívnej oxidázy sme do zmesi pridali 2 µl 50 mmol/l 

SHAM-u. 

 

Výsledky a diskusia 

Transformáciou kompetentných buniekE. coli sme získali pozitívne klony, z ktorých 

jeden bol nositeľom celého génu TbAOX2 v expresnom plazmide pT7-3V5-PAC a dva boli 

nositeľmi celého génu TAO v rovnakom expresnom plazmide. Po overení konštruktov 

s puromycínovou rezistenciou sme ich elektroporovali do buniek T. brucei. Selekciou sme 

získali tri pozitívne bunkové línies rekombinantným proteínom TAOa štyri pozitívne bunkové 

línie s rekombinantným proteínom TbAOX2. Všetkých sedem bunkových línií bude 

podrobených analýze Western blottom, ktorá potvrdí indukovateľnosť 

expresierekombinantných proteínov TAO a TbAOX2 prídavkom tetracyklínu v bunkových 

líniách imunodetekciou s protilátkami viažucimi sa na V5-tag. Následne budeme schopní 

určiť lokalizáciu fluorescenčne zafarbeného proteínu TbAOX2 pozorovaním pozitívnych 

bunkových línií pod fluorescenčným mikroskopom. Stanovenie lokalizácie TbAOX2 je 

dôležité kvôli nesúladu vo výsledkoch dosiahnutých dvoma nezávislými vedeckými 

skupinami [6,8]. Zatiaľ čo jedna skupina uviedla lokalizáciu vo vnútornej mitochondriálnej 

membráne [6], druhá skupina tieto výsledky spochybnila a stanovila lokalizáciu TbAOX2 

v glykozóme alebo v endoplazmatickomretikule [8]. 
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Pre bunkové línie T. brucei elektroporované konštruktom (pripravený v Českých 

Budějoviciach) nesúcim úsek génu TbAOX2 v interferenčnom plazmide p2T7-177 bola 

pomocou qPCR po indukcii dokázaný 75 % pokles mRNA pre daný gén. Vzhľadom na 

výsledky qPCR, ktoré dokázali iba 22 % zníženie hladiny TAO transkriptu v bunkách 

indukovaných tetracyklínom oproti neindukovaným bunkám (s konštruktom pripraveným 

v Českých Budějoviciach), sme sa rozhodli konštrukt na vyradenie TAO pripraviť v našom 

laboratóriu. Príprava tohto konštruktu zahŕňala ligáciu amplifikovanej časti génu TAO 

s interferenčným plazmidom p2T7-177 s phleomycínovou rezistenciou a následnú 

transformáciu kompetentných buniek E. coli XL1 týmto konštruktom. Výsledkom 

transformácie boli dva pozitívne klony nesúce konštrukty. Oba overené konštrukty sú 

pripravené na elektroporáciu do T. brucei.     

 

 
 

Obr. 1. Rastové krivky kmeňa TbAOX2i 
 tet- (modré) neindukované bunkové línie bez pridania tetracyklínu; tet+ (žlté) bunkové línie 

s indukovaným vyradením TbAOX2 pridaním tetracyklínu; wt(zelené) neindukované wild type bunkové línie T. 
brucei. Bunkové línie indukované tetracyklínom sú bez rastového fenotypu 

 

Naše doterajšie výsledky s bunkami nesúcimi konštrukt pre vyradenie TbAOX2 

pomocou RNA interferencie indukovaných tetracyklínom ukázali, že sa neprejavil rastový 

fenotyp v porovnaní s neindukovanými bunkami (obr. 1). Možné zapojenie TbAOX2 do 

elektrónového transportu respiračného reťazca budeme spektrofotometricky sledovať 

stanovením zmien enzymatických aktivít v týchto bunkových kmeňoch. Predpoklad, že sa 

TbAOX2 zapája do respirácie vyplýva z identifikovanej homológnej sekvencie s TAO 

(„TAO-like“ sekvencia) [5, 7]. 

 Na stanovenie enzymatickej aktivity alternatívnych oxidáz, bolo potrebné toto meranie 

zaviesť v podmienkach nášho laboratória. Rozhodli sme sa sledovať ubichinol-oxidázovú 

aktivitu s dvoma najvhodnejšími substrátmi (koenzým Q1 a Q2) vybranými zo série 

testovacích meraní, ktoré sme uskutočnili aj s niekoľkými ďalšími substrátmi (koenzým Q4, 

koenzým Q10 a DBH). Priemernú hodnotu 7,3 U/mg sme dosiahli meraním ubichinol-
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oxidázovej aktivity s koenzýmom Q1 a 10,7 U/mg s koenzýmom Q2. V prípade koenzýmu Q1 

sme po pridaní SHAM-u zaznamenali 20 % inhibíciu, zatiaľ čo v prípade koenzýmu Q2 až90 

% inhibíciu. 

 

Záver 

Podarilo sa nám pripraviť a úspešne elektroporovať expresné plazmidy obsahujúce 

celé gény TbAOX2 a TAO do buniek T. brucei. V najbližšom období sa budeme venovať 

štúdiu lokalizácie týchto rekombinantných proteínov. V bunkových líniách s indukovateľným 

vyradením proteínu TbAOX2 overených qPCR sme nepozorovali žiaden rastový fenotyp. 

Vplyv vyradenia TbAOX2 ideme ďalej pozorovať spektrofotometricky meraním 

enzymatických aktivít komponentov dýchacieho reťazca, pričom toto meranie sa nám úspešne 

podarilo zaviesť v podmienkach nášho laboratória. Zároveň máme pripravené konštrukty, 

ktoré budeme v najbližšej dobe elektroporovať do buniek T. brucei za účelom pozorovania 

vplyvu vyradenia TAO na rastový fenotyp a enzymatickú aktivitu enzýmov dýchacieho 

reťazca. 
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Abstract 

The development of new method for lower n-alkanes analysis in gas matrix 
The aim of this work was focused to development of new type of concentration device. The device that 

we use in our work was filled with an activated carbon in stainless steel net pocket and we monitored sorption of 
volatile organic compounds for selected conditions. To monitoring these sorption and desorption processes we 
use gas chromatography with flame ionization detector. Due to the large sorption capacity of activated carbon, 
we can pump large volumes of matrix through this device and we would be able to analyze substances at very 
low concentration levels. 

 
Keywords: volatile organic compounds; gas chromatography; activated carbon. 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Veľmi dôležitým krokom pri analýze vzoriek je ich úprava, nakoľko práve tento krok 

môže významne ovplyvniť výsledok analýzy. K tradičným metódam prípravy vzoriek patrí 

extrakcia kvapalina-kvapalina alebo Soxhletová extrakcia[1], uvedené metódy sú časovo 

náročné a pri plnej automatizácii aj nákladné. Existujú aj ďalšie požiadavky na použitie týchto 

metód ako je napríklad vysoká čistota použitých rozpúšťadiel, ktoré sú drahé a nebezpečné 

pre životné prostredie. Z uvedených ale aj množstva iných dôvodov sa v environmentálnej 

analýze začínajú využívať metódy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, nie sú časovo 

náročné ale predovšetkým redukujú možnosť vzniku chýb pri príprave vzorky.  

Mikroextrakcia na tuhej fáze (SPME) [2] je extrakčná technika, ktorá sa v posledných 

rokoch často využíva v environmentálnej analýze. Touto metódou možno spracovať vzorky 

vzduchu, pôdy, kalov, výfukových plynov a mnoho ďalších matríc, ktoré obsahujú látky 

nášho záujmu. Veľkou výhodou tejto metódy je časová nenáročnosť, vzhľadom k tomu, že sa 

extrakcia a prekoncentrácia vykonáva v jednom kroku. Na extrakciu analytov sa využíva 

vlákno, ktoré sa vyrába z kremeňa, naň je pevne viazaná stacionárna fáza. Vlákno môže byť 

potiahnuté polydimetylsiloxánovou [3] vrstvou alebo polyakrylátom [4]. Po absorpcii je toto 

vlákno vsunuté do vyhriateho injektora plynového chromatografu. Na analýzu sa využíva 

kombinácia plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačným detektorom (GC-FID) [5]alebo 

s hmotnostným detektorom(GC-MS). Ďalšou výhodou tejto techniky je citlivosť, bežný 

detekčný limit je ppt, v závislosti od použitého detektora. Taktiež je možné túto metódu plne 

automatizovať a kombinovať s elektrochemickými metódami.  
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Cieľom tejto práce bolo vyvinúť nový postup nakoncentrovania a desorpcie prchavých 

látok do plynnej fázy, s využitím vrecka aktívneho uhlia cez, ktorý sa prečerpá veľký objem 

plynnej matrice, v ktorej sa nachádza stopové množstvo analytu, s využitím látky s vyššou 

afinitou k aktívnemu uhliu ako mali naše študované analyty.  

Materiál a metódy 

Na analýzu sme použili štandardy n-alkánov. Heptán (E. Merck, Darmstadt, GER), 

nonán (Koch-Light Laboratories, Ltd., GBR), undekán (BHD, Laboratory Chemical Division, 

GBR), tridekán a pentadekán (Fluka AG, ChemischeFabrik, GER). Ako adsorbent sme 

použili aktívne uhlie [6] firmy Agilent Technologies. Pre vzorky sme použili reagenčné 

nádoby (FischerBrand) s objemom 100 ml. Vopred pripravené vrecko s aktívnym uhlím 

o hmotnosti 3 g sme vložili do nádoby č. 1 (obrázok 1), napipetovali sme 200 µl pentadekánu 

a sledovali zmenu koncentrácie v čase. Do nádoby č. 2 s vreckom naplneným rovnakou 

navážkou aktívneho uhlia sme napipetovali 200 µl pentadekánu a 0,5 ml zmesi n-alkánov, 

pričom sme sledovali zmeny koncentrácií jednotlivých uhľovodíkov.  

 

 
 

Obr. 1. Sorpčná nádoba č. 1 s vreckom aktívneho uhlia 
 

Na analýzu sme použili plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N Network 

GC System s FID detektorom Agilent Technologies. Separácia sa uskutočnila na kolóne DB-

5MS, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm (Agilent Technologies, Avondale, USA). Zber 
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a spracovanie dát sme vykonávali pomocou softvérového programu ChemStation Agilent 

Technologies. Plynový chromatograf bol vybavený split/splitless injektorom. Dávkovaný 

objem vzorky bol 1ml vzorky s dobou splitlessu 1 minúta. Ako nosný plyn bolo použité 

hélium s konštantným prietokom 1,3 ml/min. Teplota injektora bola 250°C, teplotný program 

v kolóne bol nastavený od 60 °C s gradientom 15 °C/min, do 180°C, ktorá sa udržiavala po 

dobu 2 minút.  

Výsledky a diskusia 

Vo sorpčnej nádobe č. 1 sme sledovali zmeny koncentrácie pentadekánu v závislosti 

od času za laboratórnej a zvýšenej teploty (80°C). Tieto zmeny znázorňuje graf na obrázku 2, 

na ktorom môžeme vidieť, rozdiel v priebehu obsahu pentadekánu v plynnej fáze v závislosti 

od času.  

 

 
 

Obr. 2. Závislosť koncentrácie pentadekánu od teploty v čase 
 

Pri vyššej teplote dochádza k rýchlejšiemu odparovaniu pentadekánu a teda aj 

k rýchlejšej adsorpcii na aktívne uhlie (červená krivka). Zatiaľ čo, pri laboratórnej teplote sa 

tvorilo menšie množstvo nasýtených pár a tak dochádzalo k pomalšej adsorpcii na aktívne 

uhlie (modrá krivka). Počas 25 hodín došlo k naadsorbovaniu približne 90 % hmoty 

pentadekánu, pri teplote 80 °C. Počas adsorpcie pri laboratórnej teplote došlo k minimálnemu 

úbytku pentadekánu z kvapalnej fázy, pričom táto zmena bola nižšia ako 10 %. Na to, aby 

sme mohli vytlačiť naše analyty z aktívneho uhlia pomocou pár pentadekánu, je nutné 
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pracovať pri vyšších teplotách (nad 80 °C) aby sme dospeli k desorpcii v relatívne prijateľnej 

dobe t.j. do 48 hodín.  

Na obrázku 3 je chromatografický záznam sledovaných n-alkánov v plynnej fáze 

v čase 0,5 hod  po pridaní 2 µl zmesi pre sorpčnú nádobu č. 2.  

 

 
 

Obr. 3. Chromatografický záznam zmesi n-alkánov 
 

V nádobe č. 2 sme sledovali priebeh zmeny koncentrácií n-alkánov v nasýtených 

parách, pri laboratórnej teplote, túto závislosť vyjadruje graf na obrázku č.4. Závislosť pre 

heptán, nonán a undekán klesá v čase, preto že tieto uhľovodíky dosahujú rýchlejšie stavu 

nasýtenia pár ako zvyšné vyššie n-alkány. Krivky pre tridekán a pentadekán majú najprv 

stúpajúci charakter z dôvodu, pomalšieho odparovania pri laboratórnej teplote a ustálenia 

rovnováhy, potom začnú po 13 hodinách klesať vplyvom ich adsorpcie na aktívne uhlie.  
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Obr. 4. Závislosť zmeny koncentrácie n-alkánov od času 
 
Záver 

V práci sme popísali nový typ zriadenia na adsorpciu prchavých analytov z veľkého 

objemu plynnej matrice. Popísali sme vplyv teploty na rýchlosť sorpcie a desorpcie 

sledovaných n-alkánov. Taktiež sme sledovali vplyv vysokovrúceho n-alkánu pentadekánu na 

rýchlosť a účinnosť desorpcie sledovaných nižších n-alkánov. Určili sme časy, ktoré sú 

potrebné na desorpciu nami sledovaných n-alkánov, pričom táto doba presahuje hodnoty 48 

hodín.  
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Abstract 
Analysis non-volatile organic compounds in wood and cigarette ashes by gas chromatography mass 

spectrometry.  
The aim of this work was the use of known processes for the pretreatment of ash samples and their 

subsequent analysis by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS).  For the derivatization of the polar 
analytes silylating agents HMDS and BSTFA were used. Silanization with BSTFA be more appropriate in terms 
of quantity of detected substances. The ash has different chemical composition and so can be distinguished. 
 

Key words: organic compounds, ash, tobacco, gas chromatography, mass spectrometry.  
 

Úvod a formulácia cieľa 

Popol je mnohozložková zmes organických a anorganických látok. Prevažná 

časť popola je tvorená anorganickou časťou, hlavne stabilnými neprchavými oxidmi 

alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Prchavé látky a vodná para, ktoré sa bežne 

vyskytujú v organickom materiáli sa vyparujú počas horenia. Zloženie akéhokoľvek popola, 

ktorý vznikol spaľovaním organickej hmoty, závisí od podmienok v ktorých sa rastlina 

vyvíjala, ako napríklad klimatické podmienky a zloženie pôdy. Zloženie popola je taktiež 

závislé od teploty pri ktorej sa spaľuje materiál a od zloženia atmosféry počas spaľovania [1, 

2].  

 Počas termického spaľovania či už pyrolýznych procesoch alebo horenia nastávajú 

odlišné rozkladné dráhy týchto látok. Polysacharidy ako celulóza a hemicelulóza sa degradujú 

predovšetkým dehydratáciou na anhydridy cukrov a potom na furánové zlúčeniny. Lignín 

depolymerizuje a vznikajú fenoly a metoxyfenoly ako napríklad gluajakol. Pri termickom 

rozklade dreva sú časté depolymerizačné, dehydratačné reakcie a ostatné reakcie pri ktorých 

vznikajú sekundárne produkty [3, 4].  

Ako dreviny sa označujú rastliny, u ktorých je väčšina pletív lignifikovaných. Tento prírodný 

materiál je zložený prevažne z troch polymérov ktoré tvoria 90-97%. Tieto polyméry sú 

celulóza, hemicelulóza a lignín. Prvé dva polyméry sú polysacharidy a lignín patrí do skupiny 

polyfenolov. Ostatné látky tvoria organické látky (sacharidy, terpény, bielkoviny, kyseliny, a 

iné) a anorganické látky (mangán, vápnik, sodík, vápenaté a draselné soli, šťaveľan draselný, 

stopové prvky železa, olova, medi a iné ) [1, 2, 4].  
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Najvhodnejšou metódou stanovovania plynných látok je plynová chromatografia. 

Výhodami plynovej chromatografie je vysoká citlivosť a rozlišovacia schopnosť. Podmienkou 

plynovej chromatografie je, že vzorky je potrebné previesť do plynného stavu. Ak sa v zmesi 

nachádzajú neprchavé zložky je možné ich splyniť vhodnou úpravu vzorky (derivatizáciou) 

ako napríklad silanizáciou. Hmotnostný spektrometer je v súčasnej dobe najpopulárnejší 

detektor pre jeho široké uplatnenie. Separované zložky porovnáva na základe pomeru 

hmotnosti a náboja s databázou v spektrálnej knižnici [5, 6].  

Cigarety tiež obsahujú prírodný materiál ako tabak, ale navyše obsahujú cigaretový 

papier, ktorý je prevažne tvorený celulózou (60 - 70%) a uhličitanom vápenatým (30-40%), 

zvyšok tvoria aditíva v množstve 1 - 5%. Pri spaľovaní cigarety nastávajú dva termické 

procesy. Prvým je horenie, ktoré prebieha po obvode cigarety počas ťahania a druhým je 

pyrolýza, ktorá prebieha aj počas tlenia, ako uvádza obrázok 1 [7, 8, 9, 10].  

 

 
 

Obr. 1. Termické procesy v cigarete 

 

Cieľom tejto práce je analýza popolov pomocou plynovej chromatografie 

s hmotnostným spektrometrom. Úprava vzoriek spočíva v silanizácii, kde sa neprchavé 

zlúčeniny derivatizujú na prchavé. Ďalším cieľom práce je identifikácia organických látok 

v popole a v tabaku a návrh optimálneho  postupu silanizácie.  

Materiál a metódy 

Na analýzu sa ako zdroj popola z tabakových výrobkov sa použili cigarety značky 

L&M Red Label vyrábané firmou Phillip Morris a cigarky značky Neos Mini Cigarillos 

Natural Cappuccino a Davidoff Mini Cigarillos Aromatic. Popol na analýzu drevených 

vzoriek sa použili bežne dostupné dreviny ako vŕba pokrútená (Salix matsudana ) a orech 
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vlašský (Juglans regia L.), ktoré sa spaľovali pri atmosférických podmienkach na inertnom 

materiáli. Z popola sa odstránili nespálené zvyšky organického materiálu.  

 Popol (50mg) z cigariet a drevín sa navážil do 1,8 ml vialky následne bol silanizovaný 

dvoma postupmi. V prvom postupe (1) sa pridávalo 500 μl 1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazanu 

(HMDS) (MERCK,  Darmstadt, GER), 500 μl acetonitrilu (ACN) (MERCK,  Darmstadt, 

GER) a 3, μl kyselinytrifluór octovej (TFA) (Fluorochem, Derbyshire, GB), roztok sa miešal 

na trepačke (Termal Shaker-100C, Biosan)  30 min pri 50°C. Pri druhom postupe (2) sa 

k popolu pridalo 300 μl HMDS, 300 μl ACNa 3μl TFA taktiež sa 30 min trepal pri teplote 

50°C. Následne v  druhom kroku silanizácie sa k roztoku pridal 400 μl N, O-bis (trimetylsilyl) 

trifluóracetamid (BSTFA) (Fluorochem, Derbyshire, GB) a roztok sa zahrieval pri 80°C po 

dobu 30 min. V oboch postupoch sa do vzoriek ešte pridávali 2 μl metyl-4-deoxy-4-fluoro-α-

D-glycopyranózy (SynthCluster s.r.o., Modra, SR) ako vnútorný štandard. Po skončení 

silanizácie sa roztok centrifugoval pri 6 000 otáčkach 6 min na prístroji Labofuge 200 od 

firmy Heraeus. Z roztoku sa odobral supernatant, ktorý sa analyzoval pomocou plynovej 

chromatogerafie na prístroji Agilent Technologies 6890N Network GC system (Agilent, 

Avondale, USA) s MS detektorom od firmy Agilent Technologies 5973 Network (Agient, 

Avondale, USA). Separácia sa uskutočnila na kolóne od firmy Agilent DB-5MS, 30m x 

0,25mm  x 0,25μm. Spracovanie a vyhodnotenie sa uskutočňovali pomocou softvéru MSD 

ChemStation. Teplota injektora bola 280°C, teplotný program separácie bol nastavený od 

60°C (1min) s teplotným gradientom 15°C/min do teploty 300°C , ktorý sa udržiaval 5 min. 

Dávkovaný objem do systému bol 1μl. Hmotnostný spektrometer pracoval v scan móde v 

rozsahu 45 - 600 amu. Teplota iónového zdroja bola 230°C a energia ionizácie bola 70 eV.  

 
Výsledky a diskusia 

Na obrázku 2 môžeme vidieť rôzne druhy popola, naľavo je popol z vŕby pokrútenej, 

v strede popol z orecha vlašského a napravo popol z cigariet značky L&M Red Label.  

 

 
 

Obr. 2. Rôzne typy popolov  
(vŕba pokrútená, orech vlašský, cigaretový popol L&M) 

 

912



Na obrázkoch 3 a 4 sú uvedené chromatografické záznamy porovnávajúce dva postupy 

silanizácie. Z chromatogramu na obrázku 3 vyššie môžeme vidieť, že tabak a popol poskytuje 

celkom odlišný záznam látok. V tabaku sa nachádza väčší počet látok ako v popole. Je to dané 

tým, že mnoho látok sa počas horenia tepelne degraduje na jednoduchšie látky, ktoré sú 

prchavé alebo priamo plynné látky.  
 

 
 

Obr. 3. Chromatografický záznam z popola a z tabaku po silanizácii s HMDS 
 

Z porovnania chromatogramov  na obrázkoch 3 a 4  je zrejmé, že množstvo 

detegovaných analytov je väčšie pri silanizácii postupom s BSTFA. BSTFA je silanizačné 

činidlo, ktorým dokážeme nasilanizovať aj amino skupiny. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli 

pre identifikáciu látok a porovnávaní dvoch odlišných popolov postupovať silanizačným 

postupom s BSTFA.  

 

 
 

Obr. 4. Chromatografický záznam z popola a z tabaku po silanizácii s HMDS a BSTFA 
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Ako vnútorný štandard sa použila fluórovaná glukóza, ktorá je taktiež vyznačená na 

chromatografickom zázname č.5. Fluórovaná glukóza sa do zmesi pridáva z dôvodu kontroly 

priebehu silanizačnej reakcie. V záznamoch sa vyskytovalo znečistenie spôsobené siloxánmi, 

ktoré sa uvoľňovali zo septa alebo z kolóny. Ďalšia kontaminácia nastala ftalátmi konkrétne 

dibutyl ftalátom, ktorým sa vzorka kontaminovala z okolitého prostredia, použitým 

spotrebným materiálom alebo sa kontaminácia nachádzala v systéme separácie.  

 

 
 

Obr. 5. Chromatografický záznam popolov z dvoch typov tabakových výrobkov silanizáciou aj s BSTFA 
1: metyl-4-deoxy-4-fluoro-α-D-glycopyranóza, 2: Beta-D-Manopyranóza, 3: kyselina hexadekánová, 4: kyselina 
oktadekánová, 5: 2-mono palmitin (TMS), 6: 7-izoprenyl-1, 4a-dimetyl-4,4a,5,6,7,8-hexahydro-3H-naftalén-2-

ón, 7: benzazepin 

Z obrázku 5 je zrejmé, že jednotlivé typy popolov majú odlišné kvalitatívne aj 

kvantitatívne zloženie aj keď väčšina látok je spoločných pre oba typy popolov. Na začiatku 

záznamu sa nachádzajú menšie a prchavejšie zlúčeniny. Pri stanovení popola sa stanovovali aj 

látky, ktoré boli obsiahnuté v dechte, nakoľko sa decht sorboval na popol. Na popol sa 

sorbovali aj plynné produkty vznikajúce pri spaľovaní, nakoľko tieto látky sú v nízkych 

koncentráciách nebolo možné ich detegovať.  

Záver 

Cieľom práce bolo určenie vhodného silanizačného postupu na derivatizáciu popola. 

Z výsledkov vyplýva, že vhodnejší spôsob je dvojstupňová silanizácia s HMDS a BSTFA. 

Táto metóda je vhodnejšia hľadiska silanizácie aj dusíkatých látok, ktoré nedokážeme 

detegovať plynovou chromatografiou s hmotnostným spektrometrom v jednostupňovej 

silanizácii. V popole sa podarilo detegovať viacero charakteristických látok, na základe 

ktorých bude možné rozlíšiť jednotlivé druhy tabakových výrobkov. Identifikácia týchto látok 

však nebola možná, z dôvodu nízkej zhody s použitou spektrálnou knižnicou.  
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Abstract 
Determination of 226Ra using AnaLig® Sr-01 and MnO2-PAN sorbents  
The natural radiation is the main source of human´s exposure. The most important radionuclides in 

environment are nuclides 238U, 235U, 226Ra, 222Rn and 40K. The highest health risk from radium is the exposure 
from its radioactive decay product radon, which has been classified in 2009 by WHO as a carcinogen of class A. 
The method is based on preconcentration of radium using separation on molecular recognition technology 
product AnaLig® Sr-01 and ion exchange chromatography for sample preparation to alpha spectrometry 
measurement A separation efficiency of 226Ra radionuclide from samples of building materials was traced by 
133Ba, as a tracer and was in the range of (85 – 95) %. The radium recovery 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; AnaLig®Sr-01; MnO2-PAN; building materials. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Väčšina obyvateľstva netuší, že podstatná časť celkového ožiarenia (približne 73 %) 

pochádza z prírodných zdrojov žiarenia. Z prírodných zdrojov žiarenia má dominantný podiel 

na ožiarení obyvateľstva inhalácia radónu a jeho dcérskych produktov. 222Rn sa objektov 

dostáva prostredníctvom difúzie zo stien. Príspevok k radiačnej záťaži obyvateľstva zo 

stavebných materiálov je približne 20 % [1, 2]. Určovanie obsahu prírodných rádionuklidov 

v stavebných materiáloch sa stalo súčasťou výrobného procesu v stavebnom priemysle [3]. 

Poslednou novelizáciou platnej legislatívy (Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa  

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách  na obmedzenie ožiarenie z prírodného žiarenia) bola 

smerná hodnota pre vykonanie nápravných opatrení na zníženie obsahu prírodných 

rádionuklidov v stavebných materiáloch a výrobkoch určených na výstavbu stavieb  

s pobytovými priestormi stanovená na hodnotu hmotnostnej aktivity 226Ra = 120 Bq·kg-1[4]. 

Rádionuklid 226Ra (α – žiarič) s dobou polpremeny 1620 rokov sa ukladá v kostiach a jeho 

premenou sa uvoľňuje 222Rn, z ktorého asi 67 % difunduje do krvi a je z nej vylučovaný  

[2, 5].  

Medzi najpoužívanejšie metódy stanovenia rádia patria metódy založené na princípe 

extrakčnej chromatografie, spoluzrážania a iónovej výmeny. Maxwell [6] a Culligan 

vypracovali metódu pre stanovenie 226Ra z environmentálnych vzoriek. Autori pevné vzorky 
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spracovali tavením s hydroxidom sodným. Rádium bolo následne zakoncentrované 

spoluzrážaním s uhličitanom vápenatým. Fe (III) bolo redukované na Fe (II) pridaním kyseliny 

askorbovej a rušivé interferenty zo vzoriek boli odstránené zavedením katiónvýmenného 

sorbentu, Sr resin a Ln resin do postupu separácie. Na alfa spektrometrické meranie bolo 
226Ra pripravené spoluzrážaním so síranom bárnatým v prostredí izopropylalkoholu. 

Navrhnutá metóda ukázala dobré chemické výťažky a účinné odstránenie rušivých prvkov. Na 

katedre jadrovej chémie bola vyvinutá metóda [7] zaoberajúca sa stanovením 226Ra s využitím 

iónovýmenného sorbentu MnO2-PAN. Metóda bola aplikovaná na vzorky prírodných 

minerálnych, pitných a pramenitých vôd. Na monitorovanie rádiochemického výťažku bol 

použitý stopovací rádionuklid 133Ba a získané výťažky boli v rozmedzí (92 – 100) %. Vzorka 

bola na alfa spektrometrické meranie upravená spoluzrážaním s Ba2+. Výhodami navrhnutej  

metódy je minimalizácia tvorby nebezpečných anorganických a organických odpadov a 

relatívne krátky čas separácie. V ďalšej našej publikovanej práci [8] bola navrhnutá nová 

metóda pre stanovenie 226Ra zo stavebných materiálov a surovín s využitím iónovýmennej 

chromatografie. Rádiochemický výťažok bol sledovaný pridaním stopovacieho rádionuklidu 
133Ba do vzorky na začiatku separácie a pohyboval sa v rozmedzí (75 – 100) %. Dosiahnuté 

hmotnostné aktivity 226Ra získané alfa spektrometriou boli porovnané s hmotnostnými aktivita 
226Ra meranými gama spektrometricky, pričom bola zistená veľmi dobrá zhoda medzi 

metódami. 

Hlavným cieľom príspevku bolo navrhnúť, optimalizovať a verifikovať novú metódu 

pre alfa spektrometrické stanovenie 226Ra vo vzorkách stavebných materiálov a surovín. 

Navrhnutá metóda je založená použití sorbentu AnaLig® Sr-01 (technológia molekulového 

rozpoznávania) a sorbentu MnO2–PAN (iónovýmenná chromatografia). Na monitorovanie 

rádiochemických výťažkov bol do vzoriek pridaný stopovací rádionuklid 133Ba. Pre 

alfaspektrometrické meranie bola vzorka pripravená spoluzrážaním s Ba2+ [6].  

 
Materiál a metódy 

 

Činidlá a materiály 

AnaLig® Sr-01 – IBC Advanced Technologies,  MnO2–PAN (< 0,1 mm) –  výrobca 

docent Šebesta, ČVÚT Praha. Všetky ďalšie chemikálie boli bežne dostupné v analytickej 

čistote kyselín a chemikálií. 
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Metóda separácie 226Ra zo vzoriek stavebných materiálov a surovín 

Analyzovaná vzorka stavebného materiálu (10 g) bola digerovaná v zmesi 30 cm3            

14,35 mol·dm-3 HNO3 a 10 cm3 11,27 mol·dm-3 HCl počas 7 hodín pri teplote 90 °C. Zmes 

bola prefiltrovaná a na sledovanie výťažku separácie bolo do výluhu pridaných 65 Bq 

stopovacieho rádionuklidu 133Ba. Zmes bola odparená dosucha, následne rozpustená v  10 cm3 

2 mol·dm-3 HNO3 a nanesená na kolónu naplnenú sorbentom AnaLig® Sr-01 (0,5 g), 

kondiciovanú 2 mol·dm-3 HNO3. Kolóna bola postupne premytá 20 cm3 2 mol·dm-3 HNO3,      

5 cm3 deionizovanej vody a 2 cm3 0,05 mol·dm-3 chelatónu III s pH = 11. 226Ra spolu s 133Ba 

boli z kolóny eluované  45 cm3 0,05 mol·dm-3 chelatónu III s pH = 11. pH eluovanej frakcie 

bolo upravené na hodnotu v rozmedzí 6,8 – 7,2. Pripravený roztok 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 zo sorbentu eluované 30 cm3 6,5 

mol·dm-3 HCl. Vzorka 226Ra bola pripravená na alfa spektrometrické meranie metódou 

spoluzrážania s Ba2+ podľa nasledujúceho postupu [6]. Eluovaná frakcia bola odparená 

dosucha. K odparku bolo pridaných 10 cm3 2 mol·dm-3 HCl, 1,5 g síranu amónneho, 50 μg 

nosičového roztoku Ba2+ a 2,5 cm3 koncentrovaného izopropylalkoholu [8]. Takto upravená 

vzorka bola vložená na 15 min do ľadového kúpeľa. Následne bola prefiltrovaná na 

membránovom 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 

Navrhnutá metóda separácie 226Ra zo stavebných materiálov a surovín využíva 

technológiu molekulového rozpoznávania na zakoncentrovanie 226Ra a iónovýmennú 

chromatografiu pre vhodnú úpravu vzorky pre alfa spektrometrické meranie. Analyzované 

vzorky boli na Katedru jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK dodané Oddelením 

radiačnej hygieny Slovenskej zdravotníckej univerzity spolu s hodnotami hmotnostnej aktivity 
226Ra nameranými gama spetrometriou. Na účinnú separáciu 226Ra na sorbente MnO2-PAN je 

potrebné prostredie s pH okolo 7. V prítomnosti Fe3+ dochádza pri úprave vzorky na vhodné 

pH k vzniku Fe(OH)3, pričom na Fe(OH)3 sa sorbuje aj 226Ra, preto bolo potrebné 

interferujúci katión odstrániť. Na možné odstránenie interferujúceho Fe3+ a zakoncertovanie 
226Ra zo vzorky bol testovaný sorbent AnaLig® Sr-01. Veľkou výhodou je možnosť použitia 
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daného sorbentu najmä pri stanovení 226Ra v matriciach ako sú pôdy a stavebné materiály, 

 kde je pred separáciou potrebná predúprava vzorky kyslým lúhovaním v HNO3, HCl alebo 

poprípade v zmesi kyselín. Testovaním sorbentu AnaLig® Sr-01 bolo zistené optimálne 

množstvo elučného činidla a to 45 cm-3 0,05 mol·dm-3 chelatónu III s pH = 11 pre elúciu 226Ra 

spolu s 133Ba. Pri testovaní separácie 226Ra zo sorbentu AnaLig® Sr-01 bolo taktiež zistené, že 

nie je možné vhodne upraviť vzorku pre alfa spektrometrické meranie. Po elúcii Ra(Ba) 

pomocou chelatónu III a následnom odparení frakcie došlo k vzniku veľkého množstva 

odparku, pričom nebolo možné odparok rozpustiť v  6,5 mol·dm-3 HCl. Preto bol využitý na 

úpravu vzorky pre alfa spetrometrické meranie sorbent MnO2-PAN. Účinnosť separácie 

rádionuklidu 226Ra zo vzoriek stavebných materiálov bola  v rozmedzí (85 – 95) %. 
 

Tab. 1. Výsledky stanovenie 226Ra v analyzovaných vzorkách.  
 

 
Označenie vzorky 

Alfa spektometrické meranie 
a(226Ra) ± U  

[Bq·kg-1] 

Gama spektometrické meranie 
a (226Ra) ± U 

[Bq·kg-1] 

Nová Baňa 34,8 ± 5,7 33,0 ± 5,0 

Lom Maglovec 34,0 ± 4,8 32,0 ± 5,0 

Prefa, Sučany 21,8 ± 3,8 22,5 ± 3,4 

Drevos SV,  Kameničany 22,9 ± 3,8 22,5 ± 3,2 

LB Minerals, Košice   6,1 ± 0,7  5,5 ± 0,8 

Agripent, Bratislava 12,2 ± 1,5     11,5 ± 1,7 

 

Na základe získaných výsledkov je možné pokladať navrhnutú metódu založenú na 

kombinácií sorbentov AnaLig® Sr-01a MnO2–PAN ako vhodnú a účinnú pre stanovenie 226Ra 

vo vzorkách stavebných materiálov. V tabuľke 1 sú zároveň prezentované aj hmotnostné 

aktivity 226Ra získané gama spektroskopickým meraním na Oddelení radiačnej hygieny SZU. 

Porovnaním výsledkov sa zistila dobrá zhoda nami navrhnutej alfa spektroskopickej metódy 

s metódou gama spektrometrie. Tieto hodnoty hmotnostných aktivít boli porovnané s limitnou 

hodnotou hmotnostnej aktivity 226Ra  (a = 120 Bq·kg-1)  v stavebných výrobkoch a surovinách 

určenou vo vyhláške č. 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007. 

Všetky analyzované vzorky spĺňajú limitnú hodnotu určenú vyhláškou č. 528 Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky 
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Záver 

Nová metóda stanovenia 226Ra z analyzovaných vzoriek stavebných materiálov 

využíva sorbent molekulárneho rozpoznávania AnaLig® Sr-01 pre zakoncentrovanie 226Ra 

z kyslých roztokov a iónovú výmenu s použitím katiónvýmenného sorbentu MnO2–PAN.  

Preparáty boli pripravené na alfa spektrometrické meranie metódou spoluzrážania s Ba2+. 

Dosiahnuté rádiochemické výťažky rádia potvrdili účinnosť navrhovanej metódy pre 

stanovenie 226Ra. Získané hodnoty hmotnostnej aktivity rádia boli porovnané s limitnou 

hodnotou určenou vo vyhláške 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 

2007. 
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Abstract 

Hydroxyapatite is the primary inorganic component of bones (60%) and tooth enamel (90%) in 
vertebrate group. This material is preferably used for removing heavy metals and radioactive ions such as UO2

2+, 
Pb2+, Co2+ from the solution, due to its low water solubility and high stability in the oxidation and reduction, 
high specific surface area, good buffer properties, etc. 

The samples prepared by the wet precipitation method and then were characterized with several 
methods. The hydroxyapatites with different contents of Sn2+ ions were determined values of PZC by acid-base 
titration. 

 
Keywords: hydroxyapatite; tin; point zero charge. 

 

Introduction and statement of the aim 

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. 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 [1 – 2]. 

Tin is one of the heavy metal having a density greater than 5 g·cm-3. The most 

common is in oxidation state II and IV. The compounds in the oxidation state IV are stable, 

low-polarity and with tetrahedral arranged. Tin in the oxidation state II, is one of the strong 

reducing agents and the compounds readily form coordination hybridization sp3d2. If tin salts 

are lyophilisation and are in nitrogen atmosphere, then they are stable and non-toxic [3]. 

Tin (II) interacts with the complex ligands like OH-, Cl-, F-, CO2
3- , SO2

4- and PO3
4-. SnHqPO4 

complex has a high binding constant, even in the case where the low concentration of 

phosphate groups [4]. Moreover, the Sn is reacting with a halogen, sulphur, selenium, 

tellurium, and with diluted and concentrated HNO3 as well as with solutions of alkali-metal 

hydroxides to form the complex [Sn(OH)6]2− and hydrogen [5]. 

Sn-ions are used as reducing agents for the chemistry of 99mTc. Sn (II) reduced the 99mTc (VII) 

to 99mTc (IV) and Sn (II) oxidised to Sn (IV) [6]. 

Hydroxyapatite (HA) is a basic natural inorganic component of vertebrate group 

support system. The proportion of HA in bones is 60% and in the tooth enamel it is 90% [7]. 
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 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 [7 – 9]. Moreover, HA has low water 

solubility and high stability in the oxidation and reduction, high specific surface area, good 

buffer properties. It is used as the adsorbent of the radionuclides and heavy metals from the 

environment. HA has replacing reactions for cations and anions in its structure spaces. 

Moreover, it is capable to adsorb on the surface divalent metal cations – Sr2+, Cu2+, Sn2+, Ni2+, 

etc. The cations are adsorbed by co-precipitation, ion-exchange reactions, substituting 

calcium cations with other metals contained in the HA, by forming complexes on the surface 

of HA [10]. To the structure of HA can be incorporated anions such as carbonates, fluorides 

and silicates and it is realised by heterogeneous ion exchange [11]. 

Aim of this work was characterisation of properties of Sn-hydroxyapatite – Sn-HA, 

which was prepared by wet precipitation method, where the presence of Sn2+ ions in the 

samples were 0 mol%, and 6 mol%. Properties of Sn-HA were determined point zero charge – 

PZC by acid-base titration. 

 

Materials and methods 

Chemicals and materials 

Chemicals and all the material were used in the experiment of analytical grade n.p. 

from Lachema, Czech Republic and from SLAVUS, s.r.o, Slovak Republic. 

Sample of hydroxyapatite - HA1 used in the experiment was of analytical grade from 

Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Germany. 

Samples of hydroxyapatite – HA2, HA3 were prepared by wet precipitation method. 

Methodology PZC  

The point zero charge of samples was determinate by acid-base titration. To the 20 ml 

H2O was added 0,1M HCl, so that the resulting pH was equal to 3, 4 and 5. To the solution 

was added 20 mg sample and after stabilization of the pH it was titrated with 0,1M NaOH. 

Then was calculated the value of PZC of samples. The pH was perform with pH meter from 

WTW, type inoLab720. 
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Result and discussion 

The PZC was determined by acid-base titration for samples of hydroxyapatite – HA1 – 

commercial HA, HA2 – CaOH2 + H3PO4, HA3 – CaCl2·2H2O + K2HPO4, which have 

representation of tin in structure with concentration 0 mol% and 6 mol%. PZC-values were 

calculated using the specific surface area. The authors report that the PZC of HA-value are in 

range from 6.1 to 8.6 [12]. The Tab. 1 and Fig. 1 shown, that at the pH 3 values of PZC varied 

from 9.68 to 10.26. It is assumed that the higher PZC-values were caused with the low pH. 

HA is dissolved at a pH below 3.9 [13]. It follows that the samples were partially dissolved 

and new phosphate complexes could be precipitated again in other proportions as before and 

this PZC was shifted up. At pH 4 the PZC-value ranged from 7.65 to 9.69 and at pH 5 it was 

from 6.27 to 8.78. Suitable pH for a determination of PZC-values for hydroxyapatite is 

increased as follow pH 3 ˂ pH 4 ˂ pH 5. Also, the PZC-values for samples, which have 

concentration of tin ion is 0 mol% and 6 mol% Sn2+ ions are not very differed. It means, that 

presence of tin ions does not effect on the value of PZC. 

 
Tab. 1. The point zero charge values of the hydroxyapatite HA1, HA2, and HA3 with representation of 

Sn2+ ions 0 mol% and 6 mol% in the samples. 
 

 
σ [C·g-1] 

pH 3 pH 4 pH 5 

0 mol% 

HA1 10,18 8,82 7,48 

HA2 9,8 7,97 7,37 

HA3 10,26 9,69 8,42 

6 mol% 

HA1 10,15 7,65 6,72 

HA2 9,68 8,12 7,28 

HA3 10,24 8,9 8,78 
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Fig. 1. Acid-base titration curves: A, B – at pH 3; C, D – at pH 4; E, F – at pH 5 
 

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. These 

samples were prepared by wet precipitation method. Molar representation of Sn2+ ions in the 

samples of hydroxyapatite was 0 mol% and 6 mol%. 

A B 

C D 

E F 

924



The point zero charge was determined by acid-base titration. In the Tab. 1 and Fig. 1 it 

shown, that at pH 3 were values of PZC from 9.68 to 10.26. It is higher probably because a 

hydroxyapatite was dissolution and then to give to other forms of phosphates. At pH 4 were 

PZC-values from 7.65 to 8.9. The lowest PZC-values from 6.72 to 8.78 were determined for 

pH 5. The values of the point zero charge at pH 5 correspond with values, which show the 

authors [12]. Also, values of PZC in samples with 0 mol% representation Sn2+ ions were 

comparable with values of the PZC in samples with 6 mol% representation Sn2+ ions. 
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Abstract 
Enhancement possibilities of HA adhesion to Si3N4 substrate 
In this work we prepared layered composite material with chemically connected HA (Ca10(PO4)6(OH)2) 

and SiO2 substrate. Newly formed calsium silicate (CaSiO3) interlayer was responsible for the connection. On the 
lateral cut of the layered composite were indentified (RTG analysis) two new layers: CaSiO3 (thickness 2 – 3 µm) 
and Ca10(PO3)6(OH)2 (30 µm). 
 

Keywords: bioceramics; adhesion; hydroxyapatite; silicon nitride. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nitrid kremičity (Si3N4) je binárna zlúčenina dusíka a kremíka. Ako keramický 

materiál má vysokú pevnosť (aj pri teplotách prevyšujúcich 1000 °C), modul pružnosti, 

lomovú húževnatosť, minimálnu vysokoteplotnú plastickú deformáciu a odolnosť voči 

teplotnému šoku [1]. Vďaka týmto vlastnostiam je využívaný v mnohých odvetviach 

priemyslu (keramické rezné nástroje a pod.). 

Z hľadiska biokompatibility ide o bioinertný materiál [2], teda materiál, ktorý takmer 

vôbec neinteraguje s biologickým prostredím. Dobrá biokompatibilita bola potvrdená in vivo 

aj in vitro testami [3]. Zvýšenie bioaktivity nitridu kremičitého by umožnilo rozšírenie 

možnosti jeho využitia v ďalších biologických oblastiach.  

Preto je našou snahou zvýšiť bioaktivitu keramického materiálu na báze nitridu 

kremičitého (Si3N4) a to pomocou nanesenia povrchovej bioaktívnej vrstvy vo forme 

hydroxyapatitu (Ca10(PO4)6(OH)2, HA) s čo najvyššou adhéziou k substrátu. Hydroxyapatit je 

prirodzenou zložkou kostí [4], preto je pre daný účel svojou štruktúrou a chemickým zložením 

optimálny. 

Avšak, dosiahnutie chemickej adhézie HA k Si3N4 je problém, pretože Si3N4 je 

stabilný do vysokých teplôt. Chemické prepojenie týchto dvoch fáz znemožňuje aj teplota 

rozkladu HA, ktorá je 1200°C pre stechiometrický HA a zároveň termodynamická stabilita 

oboch fáz do tejto teploty. Z uvedeného nepriamo vyplýva, že ak chceme získať chemickú 

väzbu medzi Si3N4 a HA bez toho, aby sa HA rozložil, musíme použiť medzivrstvu, ktorá 
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tieto fázy chemicky prepojí. Produktom rozkladu HA je bisfosforečnan trivápenatý 

(Ca3(PO4)2, triviálne názvy: trikalciumfosfát, C3P) a neskôr CaO. Na druhej strane je možné 

využiť prítomnosť SiO2 fázy, ktorá je takmer vždy prítomná na hraniciach Si3N4 zŕn ako jeho 

nečistota. Podiel SiO2 fázy v Si3N4 je možné ľubovoľne zvýšiť, pretože sa dá použiť ako 

spekacia prísada pri príprave Si3N4 substrátu, alebo je možné povrch Si3N4 substrátu pred 

nanášaním HA oxidovať. Teda je tu určitá možnosť prepojiť Si3N4 substrát s HA cez vrstvu 

v binárneho systému SiO2–CaO.  

Z fázového diagramu sústavy CaO-SiO2 vyplýva, že najnižšie eutektikum je pri teplote 

1437°C, je ohraničené zprava s SiO2 (1690°C) a z ľavej strany s CaSiO3 (CS, kalcium silikát), 

ktorý sa taví pri teplote 1540°C. Tieto teploty naznačujú, že by k reakcii medzi týmito 

zložkami mohlo dochádzať pri teplote pod 1200°C, čo potvrdzuje aj ∆G štandardné, ktoré má 

už pri teplote 900°C zápornú hodnotu.  

Cieľom tohto príspevku je štúdium chemických reakcií v modelovom systéme SiO2 – 

CaO - Ca10(PO4)6(OH)2 pri vysokých teplotách s cieľom zistiť možnosti chemického 

prepojenia týchto fáz.  Snahou bolo pripraviť vrstevnatý kompozit, ktorého zloženie by sa 

kontinuálne menilo z SiO2 cez CS až po C3P resp. HA na jeho povrchu. 

 

Materiál a metódy 

Ako podkladový materiál a zdroj SiO2 bolo použité kremenné sklo (spektrálne čisté 

SiO2) na ktoré sa nanášal sól HA. Na prípravu hydroxyapatitu metódou sól-gél bol použitý 

trietylfosfid (TEP) (Sigma Aldrich, Nemecko) a tetrahydrát dusičnanu vápenatého (Lachema, 

Česká republika), podrobný postup je uvedený v práci[5]. HA bol na rozžeravené sklíčko 

nanášaný vo forme spreju. Vysoké teploty kremenného skla boli dosahované prostredníctvom 

kyslík-acetylénového horáka (predpokladaná maximálna teplota medzi 1300 až 1500°C).  

V prvej etape bolo sklíčko zahriate na vysokú teplotu (po dobu 30 sekúnd), bezprostredne po 

tom ako bolo stiahnuté z plameňa sa na jeho povrch nastriekal HA v dostatočnom množstve 

a opäť bola celá sústava zahrievana pod horákom po dobu ďalších 30 sekúnd. Zámerom tejto 

etapy bol totálny rozklad naneseného HA, ktorého produktom je CaO (fosfor odchádza zo 

systému v plynnej fáze) a následná reakcia medzi podložkou a CaO za vzniku calcium silikátu 

podľa reakcie [I.].  

 

SiO2 + CaO →CaSiO3 [I.] 
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 V druhej etape sa opätovne na zahriatu podložku nanášal HA až do ochladnutia celého 

systému. Na stanovenie fázového zloženia bola použitá rtg difrakčná analýza (PHILIPS with 

incident angle of beam, α=6° depth of analysis up to 9 µm). Mikroštruktúru jednotlivých 

vrstiev sme pozorovali prostredníctvom SEM (EVO 40HV; Carl Zeiss, Nemecko).  

 

Výsledky a diskusia 

Po nanesení prvej vrstvy HA a opätovnom zahriatí podložky na vysokú teplotu po 

dobu 30 sekúnd sme získali na povrchu kremenného sklíčka tenkú, súvislú vrstvu novej fázy 

(obr.1). RTG analýza takto pripraveného medziproduktu potvrdzovala len prítomnosť 

veľkého množstva amorfnej fázy. Pravdepodobnou príčinou mohlo byť relatívne rýchle 

chladenie vzniknutých produktov, ktoré boli pri vysokej teplote vo forme taveniny (rýchlosť 

voľného chladenia na vzduchu cca. 600 °C/min.). Aby sme mohli využiť na stanovenie 

fázového zloženia pripravenej vrstvy rtg difrakčnú analýzu, kalcinovali sme vzorku pri teplote 

1050°C po dobu 2 hodín s následným pomalým chladením s cieľom kryštalizovať 

novovzniknutú vrstvu a následne stanoviť jej fázové zloženie. Po kalcinácii došlo ku 

kryštalizácii tenkej vrstvy, čo potvrdzuje aj rtg analýza (obr.2). Vo vrstve sa potvrdila 

prítomnosť calcium silikátu. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1. Povrch vzorky po prvej etape modelového 

experimentu 
Obr. 2. Záznam z RTG analýzy 

 

 Následne bola pripravená druhá vzorka, pri ktorej boli vykonané obe etapy procesu 

zasebou, čo znamená, že po zahriati prvej vrstvy HA po dobu 30 sekúnd sa rovnakým 

spôsobom nanášala druhá vrstva HA a to až do vychladnutia systému. Získaný povrch sa 

skladal z väčších či menších súvislých plôch (obr.3), ktoré sú hladké a homogénne. Na 
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priečnom reze vzorky (obr.4) je možné identifikovať tri rôzne charaktery lomu, čo  naznačuje 

na prítomnosť troch rôznych fáz. Spodnou fázou je samotná SiO2 podložka (hladký lom je 

typický pre sklo). Nasleduje tenká medzivrstva (Fáza I) s kryštalickým charakterom o ktorej 

by sa dalo predpokladať, že bude obsahovať želaný calcium silikát. Jej hrúbka je na úrovni 2 – 

3 µm. Povrch tvorí opäť akoby skelná fáza, ktorej hrúbka sa pohybuje na úrovni do 30 µm.  

Rtg analýza opäť potvrdzuje len prítomnosť veľkého množstva amorfnej fázy čo ale 

neznamená, že medzivrstva (Fáza I obr.4) nie je kryštalická. Dôvodom mohol byť fakt, že rtg 

analýza sa robila opäť pod relatívne nízkym uhlom (α=6°)  pri ktorom je hĺbka analýzy na 

úrovni 9 µm, ale ako vyplýva zo SEM analýzy priečneho rezu vzorky, vrchná (Fáza II obr.4) 

vrstva má v priemere omnoho väčšiu hrúbku (30 µm).  

 

  
Obr. 3. Povrch vzorky po druhej etape modelového 

experimentu 
Obr. 4. SEM snímok priečneho rezu vzorkou 

 

 Aby sme opäť mohli získať obraz o fázovom zložení vytvorených vrstiev, vzorku sme 

kalcinovali rovnako ako v predošlom prípade. Opakovaná rtg analýza (tentokrát pod väčším 

uhlom) potvrdila prítomnosť troch rôznych fáz SiO2 (01-079-1906), CaSiO3 (01-075-1396) a 

Ca10(PO4)6(OH)2 (01-089-4405).  

 

Záver 

V práci sa podarilo pripraviť vrstevnatý kompozit, v ktorom sa podarilo chemicky 

prepojiť HA (Ca10(PO4)6(OH)2) so substrátom na báze oxidu kremičitého prostredníctvom 

novovzniknutej CaSiO3 medzivrstvy.  Získané výsledky naznačujú, že danou technológiou by 

bolo možné vytvoriť vrstvu HA na Si3N4 substráte, avšak za predpokladu, že bude zvládnutý 

aj proces oxidácie a tvorby SiO2 na povrchu Si3N4. 
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Abstract 
Isatin phenylhydrazones derivatives as colorimetric sensors for strongly basic anions 

The anion sensing properties of two isatin pentafluorophenyl derivatives is studied herein. In the presence of 
strongly basic F- or CH3COO- anions, the Z- hydrazo (keto) isomers transform to corresponding E-azo (enolate) 
forms and this transformation is accompanied by a significant solution colour change. Detection limits of 3×10-7 
mol dm-3 for F- and CH3COO- anions by methylated hydrazone sensor are among the lowest published detection 
limits for these anions in organic solvents. They can be also useful in the detection of these anions in semi-
aqueous media. However, due to the fast thermal E-Z isomerization of E-azo enolates in semi-aqueous media (Z-
azo enolate forms are stabilized by anion-π interaction), the sensor solution should stay a minute before response 
(absorbance) measurement in semi-aqueous media. 

 

Keywords: pentafluorofenylhydrazón izatínu, izomerizácia, tautomerizácia, anióny. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí supramolekulovej chémie súčasnosti je 

príprava kolorimetrických a fluorescenčných senzorov pre biologicky a environmentálne 

dôležité ióny a neutrálne molekuly. Hoci anióny hrajú významnú úlohu v mnohých 

chemických a biologických procesoch, ich identifikácia a kvantifikácia je často 

komplikovaná, najmä v biologických systémoch. Pozornosť fotochémie a supramolekulovej 

chémie sa preto v posledných 20-ich rokoch sústredila na vývoj selektívnych 

kolorimetrických a fluorescenčných senzorov na anióny [1 - 4]. Výskum v tejto oblasti 

pokračuje aj dnes v prácach Wenzela, Chudzinskiho, Bergamaschiho, Jiméneza, Martínez-

Máñeza, Galeho a iných [5 - 11]. V našej práci z roku 2014 sme sa zaoberali substituovanými 

semikarbazónmi izatínu, ktoré vykazovali pri stanovení silne bázických F- a CH3COO- 

aniónov nízky detekčný limit (3-4 μM), široký detekčný rozsah a ponúkali možnosť 

stanovenia týchto aniónov i vo vodných vzorkách [12]. V tejto práci sme sa venovali podobne 

jednoducho syntetizovateľným izatín pentafluorofenylhydrazónom, s cieľom vyhodnotiť 

vhodnosť týchto derivátov ako kolorimetrických senzorov pre silne bázické anióny.  
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Materiály a metódy 

Syntéza 

Syntéza zlúčenín prebiehala procedúrou popísanou Vinem a kol. z roku 2007 [13]. 

Spektroskopické merania 

Elektrónové absorpčné spectra boli merané na spektrofotometri Agilent 8453 (Agilent, 

USA), NMR merania pomocou spektrometra Varian VNMRS 600MHz. 

 

Výsledky a diskusia 

Vďaka opačne pôsobiacim elektrón-akceptorným efektom izatínovej 

a pentafluórofenylovej skupiny vykazujú pentafluorofenylhydrazónu izatínu (1) a 1-

metylizatínu (2) hypsochrómny posun dlhovlnného UV-Vis absorpčného maxima v porovnaní 

so základnými fenylhydrazónmi. V absorpčnom spektre metylovaného derivátu 2 je možno 

zreteľne pozorovať dlhovlnné plece (jemný náznak dlhovlnného pleca je vidieť                             

aj u vodíkového derivátu 1), ktorého intenzita so zvyšujúcou teplotou narastá. Tento efekt je 

spôsobený keto/enol (hydrazo/azo) tautomérnou rovnováhou študovaných derivátov, ktorá sa 

so zvyšujúcou teplotou posúva na stranu enol formy a pri vyššej teplote následne izomerizuje 

vzniknutá E-azo enol forma na zodpovedajúcu Z-azo enol formu (obr.1). Oba izoméry enol 

formy je možné previesť fotochemicky na pôvodnú hydrazo (keto) formu. Termodynamické 

parametre príslušnej hydrazo/E-azo tautomérnej rovnováhy sú uvedené v tabuľke 1.  

 

 
 

Obr. 1. Vplyv teploty a svetla na hydrazo/azo (keto/enol) tautomérnu rovnováhu zlúčenín 1 a 2 
 

Ako vidno z hodnôt Gibbsových energií, tautomérna rovnováha je v oboch prípadoch 

posunutá na stranu hydrazo (keto) formy a jej vyššia (kladnejšia) hodnota pre vodíkový 

derivát 1 korešponduje s vyššou intenzitou pleca hlavného absorpčného pásu v UV-Vis 

spektrách. 
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Tab. 1. Rovnovážne termodynamické parametre tautomérnej rovnováhy študovaných izatín 
fenylhydrazónov 1 a 2 (stanovené pomocou 1H NMR a UV-Vis spektroskopie). 

∆H0 –entalpia keto-enol tautomérie; ∆S0 – entropia keto-enol tautomérie –; ∆G0
298 K – zmena Gibbsovej voľnej 

energie keto-enol tautomérie pri 298,16 K. 
 

DMF 

Zlúč. 
∆H0 

(kJ mol-1) 
∆S0 

(J mol-1 K-1) 
∆G0

298 K 
(kJ mol-1) 

1 30,91 71,02 9,75 

2 30,80 76,57 7,98 

 

Prídavok silne bázických aniónov (fluoridových alebo octanových) do roztokov 1 a 2 

vedie k deprotonácii hydrazónového vodíka a vzniku E-azo enolátu, ktorý následne pomaly 

izomerizuje za vzniku stabilnejšeho Z- azo enolátového izoméru (obr. 2).  

 

 
 

Obr. 2. Deprotonácia Z-izomérov 1 a 2 silne bázickým aniónom (acido-bázická keto/enolát rovnováha) 
a následná izomerizácia E-azo enolátu na Z-azo enolátový izomér 

 
Kým pri tautomérnej hydrazo/azo rovnováhe bola zaznamenaná len ∼5 %-ná 

konverzia na E-azo enol, prídavkom silne bázického aniónu dochádza k výraznému posunu 

acido-bázickej keto/enolát rovnováhy na stranu E-azo enolátu, čo sa prejaví nárastom 

intenzity jemu zodpovedajúcemu absorpčnému pásu pri ∼ 450 nm (obr. 3). Dochádza tak 

k výraznej zmene farby roztoku (jeho zožltnutiu). Farba sa nemení ani následnou termicky 

riadenou pomalou E-Z izomerizáciou enolátovej formy, dochádza iba k miernemu 

hypsochrómnemu (modrému) posunu vzniknutého absorpčnému pásu pri ∼ 450 nm. 

Stabilizácia Z-azo enolátu je vyvolaná anión–π interakciou perfluórovaného jadra s kladným 

nábojom (značné odčerpanie elektrónovej hustoty z benzénového jadra spôsobí 

vygenerovanie kladného kvadrupólového momentu) so záporne nabitým izatínovým 

kyslíkom. 
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Obr. 3. UV-Vis spektrá zlúčenín 1 a 2 po prídavku F- alebo CH3COO- v prostredí DMF (koncentrácia 
senzoru c = 1×10-4 M) 

 

Nezvyčajnú a málo popísanú anión–π interakciu v roztoku potvrdzuje časová závislosť 
19F NMR spektra, kde je evidentný posun signálov pre o- a p- fluóry perfluórofenylového 

jadra (obr. 4) [14, 15].  

 

 
 

Obr. 4. 19F NMR spektrum látky 2 po prídavku F- aniónov – termická rovnováha medzi vzniknutým E-
azo enolátom a jeho Z-azo formou stabilizovanou anión-π interakciou 

 
Na rozdiel od E-Z izomerizácie u základných fenylhydrazónov je keto/enolát 

rovnováha u perfluórofenylových derivátov posunutá termicky na stranu Z-izomérov a spätnú 

reakciu je možné vyvolať fotochemicky (izomerizácia je tak riadená presne naopak ako je to 

v prípade základných fenylhydrazónov) [16]. 

Keďže termická E-Z izomerizácia enolátovej formy v DMF je veľmi pomalá, a keto/E-

enolát rovnováha je veľmi citlivá na prítomnosť F- alebo CH3COO- aniónov, deriváty 1 a 2 je 

možné využiť ako kolorimetrické senzory na stanovenie týchto aniónov. V tabuľke 2 sú 
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zhrnuté stanovené detekčné a kvantifikačné limity pre oba deriváty. Nižší detekčný limit (a 

tým nižšia prahová koncentrácia aniónu, ktorá sa dá stanoviť) metylovaného derivátu 2 je 

dôsledkom lepšej stabilizácie enolátu a stanovený detekčný limit pre oba anióny patrí 

k najnižším doteraz publikovaným detekčným limitom v literatúre a je veľmi podobný ako 

v prípade izatín semikarbazónov) [17]. I v prípade izatín fenylhydrazónov je detekcia silne 

bázických F- alebo CH3COO- aniónov možná i vo vodných vzorkách (DMF:H2O 9:1), no 

treba rátať so zvýšením detekčného limitu (riedenie pôvodnej vzorky), navyše je nutné nechať 

roztoky 1 minútu postáť, pretože termická E-Z izomerizácia enolátov prebieha po prídavku 

vody oveľa rýchlejšie ako v organickom rozpúšťadle. 

 
Tab. 2. Hodnoty detekčného limitu (LOD) a limitu kvantifikácie (LOQ) pre študované izatín 

fenylhydrazóny 1 a 2 v DMF. 
 

DMF 

Zlúč. 
LOD 

F- (mol dm-3) 
LOQ 

F- (mol dm-3) 
LOD 

CH3COO- (mol dm-3) 
LOQ 

CH3COO- (mol dm-3) 

1 9,8x10-6 3,3x10-5 1,7x10-5 5,6x10-5 

2 2,7x10-6 9,1x10-6 2,9x10-6 9,5x10-6 

 

Záver 

Študované pentafluórofenylhydrazóny izatínu sa v roztoku pri laboratórnej teplote 

dominantne nachádzajú v ich hydrazo (keto) formách. Prídavok silne bázických aniónov 

(fluoridových alebo octanových) do ich roztokov vedie k deprotonácii hydrazónového vodíka 

a vzniku E-azo enolátov, ktoré následne pomaly izomerizujú na  stabilnejšie Z- azo enoláty 

(stabilizácia Z-azo enolátu je vyvolaná anión–π interakciou perfluórovaného jadra so záporne 

nabitým izatínovým kyslíkom). Táto acido-bázická keto/enolát rovnováha sa prejaví 

zožltnutím roztoku a keďže prebieha už v prítomnosti mikromolárnych množstiev aniónu, oba 

deriváty je možné použiť ako kolorimetrické senzory pre F- a CH3COO- ióny (stanovený 

detekčný limit patrí k najnižším doteraz publikovaným detekčným limitom v literatúre pre 

tieto anióny v organickom rozpúšťadle). Stanovenie je možné i vo vodných vzorkách, no 

treba rátať asi s 10-násobným zvýšením detekčného limitu, navyše je nutné nechať roztoky 

chvíľu postáť, pretože termická E-Z izomerizácia azo enolátov prebieha po prídavku vody 

oveľa rýchlejšie ako v organickom rozpúšťadle. 
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Abstract 
Determination of hard-measurable radionuclide in samples of radioactive waste from decommissioned 

NPP V1 
 The paper describes a simple distillation method for the determination of 129I by liquid scintillation 
spectrometry. The chemical yields of separation by gravimetric determination of iodine as PdI2·H2O were 
determined. For testing of the method a suitable apparatus for distillation of iodine was designed. The optimum 
conditions for the effective distillation of iodine was nitric acid in concentration range of (1 – 2) mol·dm-3 with 
0.4 g of NaNO2 as iodide oxidizing agent (I- → I2).  The optimum time for coagulation of PdI2·H2O precipitate 
was 24 hours and distillation time was only 20 minutes. Optimized method for the determination of 129I for real 
samples from nuclear power plant V1 in Jaslovské Bohunice was applied. 129I by liquid scintillation counter   
TriCarb 3100TR with high detection efficiency (95 %) was measured. 
 

Keywords: 129I; distillation of iodine; liquid scintillation spectrometry.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

V prírode sa jód vyskytuje v pôde, skalách, morských riasach a tiež vo všetkých 

živých organizmoch [1]. Do ľudského tela sa dostáva prostredníctvom potravy, pitnej vody 

a inhaláciou vzduchu. Ľudské telo obsahuje (10 - 20) mg jódu [2]. Jeho obsah závisí aj          

od množstva jódu v pôde, ktorý klesá s rastúcou vzdialenosťou od oceánu, práve preto je 

vyšší výskyt porúch z nedostatku jódu práve v kontinentálnych oblastiach [3]. Slovensko ako 

kontinentálna krajina tiež trpí ochoreniami z nedostatku jódu a dokonca sa v rokoch           

1949 - 1953 vyčlenili najpostihnutejšie oblasti výskytu endemickej strumy medzi ktoré patria 

Biele Karpaty, Kysuce, Štiavnické vrchy a Žitný ostrov [4].  

Celkovo je známych 30 rádioizotopov jódu, ktoré sa vyrábajú pri jadrovom štiepení 

[5]. Rádionuklid 129I je prirodzene produkovaný v hornej atmosfére pri interakcii 

vysokoenergetických častíc so xenónom, taktiež spontánnym štiepením 238U alebo 

indukovaným štiepením 235U tepelnými neutrónmi v zemskej kôre [2, 6].  
129I je jedným zo siedmych štiepnych ťažko-merateľných rádionuklidov s dobou 

polpremeny 1,57·107 roka, premieňa sa ß- reakciami na 129Xe s maximálnou energiou 154 keV 

[7, 8]. Do životného prostredia sa dostáva z vyhoreného jadrového paliva, z vysoko 

rádioaktívneho odpadu a z procesov pri prepracovávaní vyhoreného jadrového paliva, 
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predovšetkým pri rozpúšťaní palivových článkov v silných kyselinách pri procese PUREX 

[9].  

Pri rádiochemickej separácii 129I je potrebná oxidácia aj redukcia jódu. Na oxidáciu 

molekulárneho jódu sa využíva činidlá ako NaNO2, NaClO a na redukciu NH2OH·HCl. 

Redoxné reakcie medzi I- a I2 sú rýchle, nakoľko dochádza iba k prenosu elektrónov, reakcie 

medzi I- alebo I2 a IO3
- sú pomalšie vďaka tvoreniu kovalentných väzieb medzi jódom             

a kyslíkom [10].  

Vhodnými separačnými metódami na stanovenie jódu vo vzorkách životného 

prostredia sú kvapalinová scintilačná spektrometria, neutrónová aktivačná analýza                   

a hmotnostná spektrometria. Pre kvapalinovú scintilačnú spektrometriu sa vzorka pripravuje 

tak, aby sa mohla zmiešať so scintilačným kokteilom a vytvorí s ním homogénny roztok [10]. 

Účinnosť merania kvapalinovou scintilačnou spektrometriou vzhľadom k vysokej energii beta 

častíc 129I (154 keV) je vyššia pre 129I - (60 – 95 ) % v porovnaní  s X- a γ- spektrometriou        

- < 5 % [9]. 

    Na neutrónovú aktivačnú analýzu musí byť jód v pevnom skupenstve alebo musí 

byť absorbovaný na aktívnom uhlí. Pri atómovej hmotnostnej spektrometrii sa používa 

zrazenina jódu zmiešaná so striebrom alebo nióbom. Na chemické monitorovanie výťažku 

jódu počas separácie sa používajú dva nosiče 125I a 127I. 125I sa určuje pomocou gama 

spektrometrie pri 35,5 keV a stabilný jód 127I sa meria gravimetricky vo forme jodidu alebo 

jodičnanu [10]. 

 

Materiál a metódy 

Pomôcky: Kadičky; Petriho misky; hodinové sklíčka; centrifugačné skúmavky 50 cm3; 

automatické pipety a špičky; filtračný papier Pall glass-fiber filters, Sigma –Aldrich; 

lakmusový papier; pinzeta 

 

Chemikálie: NaOH, p.a. Slavus; KI, Lachema n.p. Brno; NH2OH·HCl, 99 % A.C.S. Aldrich; 

HCl, p.a. Slavus; PdCl2,Sigma–Aldrich; NH3, p.a. Slavus; HNO3, p.a. Slavus; Ultima Gold 

AB, PerkinElmer ; 129I , výrobné č. 141111-953010,  Český metrologický institut, Řež 

 

Použité prístroje: Centrifugačné zariadenie, MPW-350; váhy Sartorius; ohrievacia platňa; 

kvapalinový scintilačný spektrometer TriCarb 3100TR od firmy PerkinElmer; Vákuový box, 

Merck Millipore; nízko energetické zariadenie Silicon (Li) X-Ray detektor SL 12155, 

Canberra Packard 
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Použitou separačnou metódou bola destilácia, ktorá je jedným z najjednoduchších 

spôsobov separácie kvapalných sústav. Daná destilačná aparatúra sa skladala z dvoch 

Erlenmayerových baniek o objeme 100 cm3, ktoré boli spojené sklenenou trubicou, pričom jej 

sklon bol cca 45 °, kvôli účinnej destilácii jódu. Banka so vzorkou sa umiestnila na elektrickú 

platňu a zahrievala sa na teplotu 200 °C po dobu 20 min. Jód sa zachytával do adsorpčného 

roztoku 1,5 mol·dm-3 NaOH o objeme 100 cm3, umiestneného v druhej Erlenmayerovej 

banke. Celá aparatúra bola napojená na vákuový box pre kontinuálne odsávanie jódových pár 

do adsorpčného roztoku NaOH (obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Destilačná aparatúra na destiláciu jódu 
 

Výsledky a diskusia  

Boli analyzované vzorky puzdier palivových článkov z odstavenej JE V1. Vzhľadom 

k ich malej hmotnosti (rádovo mg), bola celá vzorka puzdier rozpustená v 15 cm3 HCl-HNO3 

(1 : 3). Alikvotná časť sa odobrala pre analýzu 129I a následne sa k nej pridalo 30 cm3                

6 mol·dm-3 NaOH. Do výluhov sa následne pridalo 0,65 g NH2OH·HCl a upravilo sa 

prostredie na cca pH - 4 s  11,27 mol·dm-3 HCl. Do vzoriek sa pridalo 30 mg nosiča I-. 

Nasledovalo zrážanie PdI2·H2O s 12 mg nosiča Pd2+. Vzorky z dôvodu dosiahnutia koagulácie 

PdI2 stáli po dobu 24 hodín a následne sa filtrovali na filtračnom papieri Pall glass-fiber filters 

s hrúbkou 25 mm od firmy Sigma-Aldrich, následne sa gravimetricky stanovil výťažok I-. 

Zrazeniny PdI2·H2O sa rozpustili v 20 ml horúceho 25 % NH4OH a zmes sa okyslila          

s (11 – 16) cm3 6 mol·dm-3 HNO3, (pH = 7). Pripravené vzorky sa postupne preniesli             

do 100 cm3 Erlenmayerových baniek, potom sa zapojila destilačná aparatúra podľa obr.1.     
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20 cm3 zo zmesi 2 mol·dm-3 HNO3 / 0,4 g NaNO2 (roztok bolo potrebné pripraviť tesne      

pred použitím) sa pridalo pomocou injekčnej striekačky do roztoku. Nasledovalo čistenie jódu 

pomocou destilácie pri  teplote 200 °C po dobu 20 min, pričom sa jód zachytával do 100 cm3 

1,5 mol·dm-3 NaOH. Po ukončení destilácie sa  destilačná aparatúra rozobrala                           

a do 1,5 mol·dm-3 NaOH so zachyteným I2 sa pridalo 0,65 g NH2OH·HCl potrebného            

na úpravu oxidačného stavu jódu. pH vzoriek  sa upravilo na slabo kyslé s  11,27 mol·dm-3 

HCl a výťažok jódu bol stanovený gravimetricky. Po stanovení výťažku jódu v PdI2·H2O sa 

vzorky pripravili na meranie 129I na kvapalinovom scintilátore TriCarb 3100TR pri energiách 
14C, (0 - 80) keV. Filtračné papiere s PdI2·H2O sa preniesli do scintilačných skúmaviek           

a rozpustili sa v 3 cm3 zahriateho 25 % NH4OH a pridalo sa 2 cm3 deionizovanej vody. 

Vzorky boli doplnené na 20 cm3 s 15 cm3 scintilačného roztoku Ultima Gold™ AB, uchovali 

sa v chladničke po dobu 30 minút. Následne sa merali na kvapalinovom scintilačnom 

spektrometri po dobu 60 minút. So vzorkami bola pripravená aj pozaďová vzorka zložená       

z 3 cm3 25 % NH4OH, 2 cm3 deionizovanej vody a 15 cm3 scintilačného roztoku Ultima 

Gold™ AB. Pozaďová vzorka sa merala ako prvá spolu s analyzovanými vzorkami.  

 
Tab. 1. Analyzované vzorky RAO. 

 

Vzorky a129I 
[Bq·g-1] 

R 
[%] 

Interferencie 
[Bq·g-1] 

1 < 0,64 65,32 

63Ni < 1,4 
14C 18,9 

99Tc < 0,4 
90Sr 1,8·103 

2 < 0,50 83,43 

63Ni < 1,53 
14C 12,5 

99Tc < 0,43 
90Sr 2,4·103 

3 < 0,53 79,86 

63Ni 12,5 
14C 6,5 

99Tc 3,9 
90Sr 4,5·104 

4 < 0,53 81,14 

63Ni 128 
14C 5,3 

99Tc 15,7 
90Sr 1,5·106 
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Záver 

Cieľom práce bolo stanoviť aktivitu ťažko-merateľného rádionuklidu 129I vo vzorkách 

z vyradenej JE V1. Na stanovenie 129I sa využila metóda prekoncentrovania jódu pomocou 

zrážania a metóda čistenia 129I pomocou destilácie. Rádiochemické výťažky sa stanovili 

gravimetricky. Na vhodnej destilačnej aparatúre (obr. 1) sa realizovala účinná adsorpcia jódu 

do adsorpčného roztoku NaOH. Metóda merania na LSC spektrometri má 

neporovnateľne vyššiu detekčnú účinnosť (95 %) oproti meraniu nízkoenergetického RTG 

žiarenia 129I (29,6 keV) s X-ray detektorom Si(Li) SL 12155 s detekčnou účinnosť len           

(1 - 2) %. Destiláciou sa priemerné výťažky pri stanovení 129I pohybovali v rozmedzí             

od (65,32 – 83,43) % (tab.1).  
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Abstract 
Mining waste as a substrate for carbon nanotubes synthesis 
Carbon nanotubes were synthetized on mining waste samples. Two speciments were used. First was dark 

sediment from sludge pond located in Markušovce, Slovakia. Second sample was precipitate obtained from 
mining waste water from Smolník, Slovakia. Both samples were deposited on silicon plates. HF CVD synthesis 
was performed to study catalytic properties of substrates. Properties of carbon phase such as lenght, thickness, 
shape, quantity and morphology of prepared  carbon compounds were examined. Products were analysed by 
scanning electron microscopy. 

Both samples were covered with dense network of carbon nanotubes. Sample from Markušovce was 
covered also by carbon nanowalls. In both samples amorphous carbon was also present. Further study is needed 
to verify catalytic particles content in view of potencial industrial purposes. 
 

Keywords: mining waste, carbon nanotubes, chemical vapour deposition. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Výskum a príprava uhlíkových nanorúrok (CNTs) na anorganických nosičoch metódou 

chemickej depozície pár (HF CVD) umožňuje skúmať široké spektrum substrátov, na ktorých 

je možné tieto syntézy realizovať. Chemické zloženie, štruktúra a morfológia substrátov pre 

depozíciu priamo ovplyvňujú veľkosť, dostupnosť a spôsob naviazania katalytických častíc – 

centier nevyhnutných pre syntézu CNTs [1]. Ako substráty sa zvyčajne využívajú syntetické 

látky [2], avšak možno použiť aj rôzne prírodné látky, napríklad horniny a minerály [3, 4].   

Taktiež možno použiť aj odpadové produkty odpadové produkty banského priemyslu. Medzi 

ne patria napríklad sedimenty odkalovacích nádrží, zrazeniny banských vôd, haldy, trosky 

a iné [5].   

Naše experimenty sú pokusom o syntézu CNTs na takých banských odpadoch, ktoré 

obsahujú kovy ako napríklad železo a hliník schopné v izolovanej forme katalyzovať uhlíkové 

nanorúrky. Cieľom experimentu je rozšíriť paletu látok použiteľných pre syntézy CNTs 

o látky vyznačujúce sa nižšou homogenitou vlastností v porovnaní so syntetickými látkami. 

Cieľom experimentu je syntéza CNTs na prírodných substrátoch, ktoré pochádzajú z banských 
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oblastí SR. 

 

Materiál a metódy 

Ako substráty pre syntézu CNTs boli použité banské odpady: 

1. Tmavý sediment z odkaľovacej nádrže Markušovce 

Mineralogické zloženie sedimentu: 

Siderit FeCO3, barit BaSO4, kremeň SiO2, muskovit KAl2O10(OH,F)2, dolomit CaMg(CO3)2, 

pyrit FeS2, chalkopyrit CuFeS2, a tetraedrit  Cu12Sb4S13 [6]. Sediment nebol chemicky 

upravený. Vzorka bola zomletá v achátovej miske a vo forme vodnej suspenzie nanesená na 

kremíkový wafer o veľkosti 1x1 cm. 

 

 
 

Obr. 1. Tmavý sediment na brehu sedimentačnej nádrže v Markušovciach 
 

2. Jemnozrnná zrazenina banskej vody z lokality Smolník.  

Pre syntézu použila zrazenina izolovaná z vôd vytekajúcich z baní v blízkosti obce Smolník 

(obr. 2). Táto obec sa nachádza v Špišsko-gemerskom Rudohorí a v miestnych baniach, ktoré 

sa nachádzali medzi obcami Smolník a Smolnícka Huta, sa viac ako 700 rokov ťažila medená 
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a železná ruda. 

  

 
 

Obr. 2. Voda vytekajúca z banského diela. Lokalita Smolník 
 

Zloženie vody (1 liter) : 270 mg Fe, 1,66 mg Cu, 7,83 mg Zn, 22 mg Mn a 3200 mg SO4
2-. 

Substrát bol pripravený zo vzorky banskej vody. Do vzorky 800 ml bol pridaný 1M 

roztok NaOH. Následne boli pridané 2 ml vodného roztoku 31% H2O2. Hlavná zložka 

zrazeniny bol Fe(OH)SO4. Zrazenina bola zomletá v achátovej miske a vo forme vodnej 

suspenzie nanesená na kremíkový wafer o veľkosti 1x1 cm. 

Obe vzorky odpadov boli vysušené laboratórnej teplote. Úplné odstránenie vody bolo 

dosiahnuté vysušením v sušiarni pri 110°C. Vytvorená tenká vrstva predstavovala substrát pre 

syntézu CNTs. Vzorky boli pripravené na autorskom pracovisku1. 

Ďalším krokom bola samotná syntéza CNTs, ktorá sa uskutočnila v HF CVD reaktore 

na autorskom pracovisku2.  Tlak počas syntézy nepresiahol 3000 Pa a bol tvorený pracovnou 

zmesou plynov: vodík, metán. Teplota počas syntézy dosahovala približne 620°C. Teplota 

volfrámových vlákien, ktoré aktivujú zmes plynov bola 2020°C. Celkový čas depozície bol 25 

minút. Podmienky syntézy boli odvodené z predchádzajúcich pokusov a sú považované za 
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štandardizované pre tento typ syntéz [7].     

Produkty boli analyzované pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu JEOL 

7600 F (Japonsko). 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe mikroskopickej analýzy oboch produktov možno povedať, že oba substráty 

vykazujú pomerne vysoké pokrytie uhlíkovou fázou.  

V prípade banského sedimentu z Markušoviec obr. 3 je možné pozorovať hustú sieť 

nanorúrok, ktoré pokrývajú častice substrátu. Rovnako je možné sledovať vrstvu amorfného 

uhlíka a domnievame sa, že sa povrch vzorky môže byť pokrytý aj grafénovými nanostenami. 

Dĺžka jednotlivých uhlíkových vlákien v tomto prípade dosahuje aj 10 µm. Priemer 

jednotlivých vlákien nepresahuje 50 nm. V mnohých prípadoch došlo aj pokrytiu CNTs 

amorfným uhlíkom.   

 

 
 

Obr. 3. Povrch sedimentu z Markušoviec pokrytý sieťou uhlíkových nanorúrok a vrstvou uhlíkových 
nanostien 
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Vzorka banskej zrazeniny Smolník rovnako vykazuje výraznú pokrytie CNTs, ktoré sú 

prítomné hlavne v oblastiach s vysokou koncentráciou častíc na povrchu wafra. Ich dĺžka 

nepresahuje niekoľko µm a v porovnaní zo vzorkou z Markušoviec je ich viac, avšak ich 

dĺžka je výrazne kratšia. V tomto prípade je povrch vzorky pokrytý značnou vrstvou 

amorfného uhlíka obr. 4.  

 

 
 

Obr. 4. Povrch zrazeniny zo Smolníka s výrazným pokrytím amorfným uhlíkom 
 

Záver 

Na základe mikroskopickej analýzy produktov, ktoré boli pripravené v HF CVD 

reaktore možno povedať, že oba skúmané substráty vykazujú vysoké zastúpenie častíc 

schopných katalyzovať rasť uhlíkových produktov. Vzorka z Markušoviec je pokrytá väčším 

množstvom uhlíkových nanorúrok a uhlíkovým produktom – uhlíkovými nanostenami. 

Možno teda predpokladať, že vzorka z Markušoviec obsahuje väčšie množstvo katalyticky 
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aktívnych častíc, prípadne sú tieto katalytické centrá prístupnejšie. Oba materiály sa môžu 

využiť ako substrát pre syntézu uhlíkových nanorúrok a ďalších uhlíkových produktov. V 

prípade možného priemyselného použitia týchto materiálov by bolo nutné zamerať sa na 

separáciu katalyticky aktívnych častíc týchto materiálov. 
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Abstract 
Functional molecules based on arylhydrazones with coumarin moiety 
New coumarin derivatives with C=N double bond, which can potentially be used as a memory media, 

were synthesized. Isomerization around C=N double bond dependent on tautomerism can serve as a process on 
which the molecular switch is based. Considering that coumarins and benzothiazoles have found many 
applications in medicine, new types of aromatic hydrazones is therefore of high interest. 

 
Keywords: arylhydrazones; 3-formyl-4-hydroxycoumarin; tautomerism; UV-Vis spectroscopy. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Hydrazóny spolu s amidmi a hydrazidmi sú derivátmi aldehydov a karboxylových 

kyselín, ktoré vykazujú vysokú biologickú aktivitu [1 - 3]. Aromatické hydrazóny vytvorené 

kondenzáciou so salicylaldehydom a jeho analógmi vytvárajú chelátový komplex so 

železitými katiónmi podobne ako klinicky využívané antimalariká a preto sú perspektívnymi 

nástupcami súčasných preparátov využívaných pri liečbe mnohých ochorení [4, 5]. Ďalším 

príkladom sú hydrazónové štruktúry obsahujúce 2H-chromén-2-ónový (kumarínový) 

fragment s vysokou biologickou aktivitou. Štruktúry obsahujúce 3-formyl-4-hydroxykumarín 

(1) (obrázok 1) sú známe pre antioxidačné a antifungálne vlastnosti [6, 7]. 

 

O O

OH

O

H

1
N

S

2  
 

Obr. 1. Štruktúra 3-formyl-4-hydroxykumarínu 1 a benzotiazolu 2 
 

Vysokú biologickú aktivitu preukazujú aj štruktúry Ar-CH=N-NH-Ar, kde jeden 

z aromatických skeletov je benzotiazol (2) (obrázok 1). Samotný benzotiazol je podjednotkou 

dôležitej skupiny heterocyklických zlúčenín s protirakovinovými [8], antimikrobiálnymi [9], 

antidiabetickými [10], protikŕčovými [11] a protizápalovými účinkami [12].  

Dôležitou charakteristikou tejto skupiny zlúčenín sú tiež izomerizácie (zahŕňajúce 

tautomériu 3A ↔ 3B) (obrázok 2) [13], ktoré môžu významne ovplyvňovať funkčnosť týchto 
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molekúl [14]. Izomerizácia môže byť ovplyvňovaná rôznymi stimulmi od fotochemických 

[15], cez solvatačné a koncentračné [16] až po acidobázické [17]. Izomerizácia hydrazónov 

má široké využitie aj v oblasti molekulových prepínačov založených na konfiguračnej 

premene z jednej formy na druhú špecifickou aktiváciou. Široko aplikovateľné deriváty 

hydrazónov v tejto oblasti sú najmä analytické senzory katiónov či aniónov [18]. 
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Obr.2. Tautomérna rovnováha arylhydrazónu 3 (enol forma - 3A, keto forma - 3B) 

Cieľom práce je syntéza a štúdium vlastností hydrazónov 4 – 6, odvodených od  

3-formyl-4-hydroxykumarínu 1 a  heteroaromatického hydrazínu, najmä s benzotiazolovým 

skeletom, pre ich perspektívne využitie v oblasti molekulových prepínačov a pravdepodobnej 

biologickej aktivite. 
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Obr.2. Štruktúra hydrazónov 4 - 6 
 

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 

firmy Acros a Mikrochem. Absorpčné spektrá boli namerané na prístroji HP Agilent 8453.  
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Výsledky a diskusia 

Syntéza 

 4-Hydroxy-3-[(arylhydrazinylidén)metyl]-2H-chromén-2-óny 4, 5 a 6 sme pripravili 

dvojstupňovou syntézou na základe schémy uvedenej na obrázku 3. V prvom kroku sme zo  

4-hydroxy-2H-chromén-2-ónu (10) optimalizovanou Vilsmeierovou-Haackovou formyláciou  

pripravili 4-hydroxy-2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehyd (1) v 71% výťažku [19], ktorý 

následne s príslušným aromatickým hydrazínom poskytol kondenzačný produkt vo výťažku 

80 - 90% [20].  
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Obr.3. Schéma syntézy 4-hydroxy[(arylhydrazinylidén)metyl]-2H-chromén-2-ónov 4, 5, 6 

 

 6-Nitrobenzotiazol-2-hydrazín (9) bol pripravený v dvoch stupňoch z p-nitroanilínu 7 

podľa schémy na obrázku 4. V prvom stupni p-nitroanilín reagoval s tiokyanatanom 

amónnym v prostredí brómu a kyseliny octovej za vzniku benzotiazol-2-amínu izolovaného 

vo forme hydrobromidu 8 [21]. Ten následne reagoval s hydrazín-dihydrochloridom za 

vzniku 6-nitrobenzotiazol-2-hydrazínu (9) [22] v celkovom výťažku 75% .  
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N
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Obr.4: Schéma syntézy 6-nitrobenzotiazol-2-hydrazínu 9. 
 

Vplyv koncentrácie látky a polarity rozpúšťadla na spektrálne vlastnosti 

 Zlúčenia 5 má v dichlórmetáne najintenzívnejší absorpčný pás v UV-VIS spektre 

lokalizovaný pri 379 nm a o niečo menej intenzívny absorpčný pás pri 399 nm a pri 282 nm. 

UV-VIS spektrá merané v metanole pri tých istých koncentráciách (5.10-5 mol.dm-3 a 1.10-4 

mol.dm-3) sa výrazne nelíšia v polohe maxím, avšak spektrum má približne dvojnásobnú 

absorbanciu než v dichlórmetáne. (obrázok 5A). Dlhovlnný absorpčný pás v UV-VIS 

spektrách zlúčeniny 5 v dichlórmetáne má relatívne dobre rozlíšenú vibračnú štruktúru. 
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S klesajúcou koncentráciou látky v tomto rozpúšťadle sa mení pomer jednotlivých vibračných 

pásov (obr. 5B). Zvýšenie polarity rozpúšťadla a jeho protónodonorných vlastností sa na  

UV-VIS spektre prejaví znížením vibračného rozlíšenia pásov v rámci dlhovlnného 

absorpčného pásu. Pri znížení koncentrácie v metanole je na UV-VIS spektrách vidieť aj 

hypsochromný posun absorpčného maxima (obr. 5B).  
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Obr. 5. A - Vplyv koncentrácie arylhydrazónu 5 na jeho absorpčné spektrá v dichlórmetáme (DCM) 
a v metanole (MeOH), B – normalizované spektrá 

 

 Tieto zmeny v spektrách predovšetkým v protónodonornom rozpúšťadle sú spôsobené 

zmenou pomerného zastúpenia tautomérnych foriem zlúčeniny 5 v roztoku (obr. 6). 

Termodynamická stabilita tautomérov v danom rozpúšťadle rozhoduje o ich pomernom 

zastúpení v roztoku. Relatívne malé zmeny UV-VIS spektier v závislosti od polarity 

rozpúšťadla svedčia o tom, že rozloženie náboja sa v základnom elektrónovom stave vplyvom 

solvatácie mení nepatrne.   
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Obr.6. Tautomérne formy zlúčeniny 5 
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Záver 

 Na základe uvedených metód sa nám podarilo pripraviť v literatúre [13] opísaný 

hydrazón 4 v celkovom výťažku 64% a dva neopísané hydrazóny 5 a 6  v celkových 

výťažkoch 5 – 61% a 6 – 57%. Vplyv koncentrácie na spektrálne charakteristiky sme začali 

skúmať najprv na benzotiazolovom deriváte 5. Absorpčné spektrá v UV-VIS oblasti potvrdili 

oveľa vyššiu citlivosť na zmenu koncentrácie látky v roztoku v protickom rozpúšťadle 

(metanol), čo je spôsobené zmenou pomerného zastúpenia tautomérov  
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Abstract 
 „Unusual“ cox1I3β intron – primary reason of nucleo-mitochondrial (in)compatibility? 
 Xenomitochondrial S. cerevisiae cybrids containing mitochondrial DNA (mtDNA) from some S. 
paradoxus strains, S. kudriavzevii, and S. mikatae require a period of adaptation to establish efficient oxidative 
phosphorylation. The defect is associated with the inefficient splicing of cox1I3β, the intron found in almost all 
Saccharomyces but not in S. cerevisiae. After the adaptation period cybrids regain the ability to grow on 
nonfermentable carbon source because the splicing defect is compensated by nuclear gain-of-function. To shed 
the light on the role of cox1I3β we transferred mitochondria from recently described S. arboricolus, the only 
„noncerevisiae“ species lacking cox1I3β to S. cerevisiae. In spite their distant relatedness, cybrids do grow well 
(immediately after the selection) on nonfermentable carbon source. Apparently the (in)ability to splice cox1I3β is 
the main cytonuclear Dobzhansky–Muller barrier specific in Saccharomyces. 
 

Keywords: cybrid; speciation; S. arboricolus; introns; cytonuclear incompatibility. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V poslednom čase sa čoraz viac zdôrazňuje fenomén mito-nukleárnej koevolúcie ako 

univerzálny princíp, uplatňujúci sa v speciácii kvasiniek i živočíchov [1 - 4]. Všetky indície 

však pochádzajú len z porovnania sekvencií pretože získanie experimentálnych dôkazov 

u živočíchov je technicky komplikované [1, 3]. U kvasiniek už bolo popísaných niekoľko 

„Dobzhansky–Muller speciačných dvojíc“ génov so zásadnou úlohou v nukleo-

mitochondriálnej komunikácii [3, 5]. Experimentálne sa tento fenomén dá študovať na 

xenomitochondriálnych cybridoch kvasiniek najmä Saccharomyces, čo sú medzidruhové 

hybridy, ktoré získajú mtDNA jedného z partnerov a jadrový genóm druhého partnera [6]. 

Cybridy S. cerevisiae s mtDNA S. cariocanus, S. kudriavzevii, S. mikatae a niektorých 

kmeňov S. paradoxus, potrebujú určitú dobu adaptácie k vytvoreniu efektívnej oxidačnej 

fosforylácie. Bezprostredne po prenose mitochondrií rastú veľmi pomaly na 

nefermentovateľnom zdroji uhlíka najmä kvôli zníženej respirácii a zníženému obsahu 

cytochrómu aa3, čo súvisí s neefektívnym zostrihom cox1I3β intrónu, ktorý sa nachádza vo 

väčšine Saccharomyces, ale nie v S. cerevisiae (obr.1.). Po adaptácii cybridy získavajú 

schopnosť rásť na nefermentovateľnom zdroji uhlíka a defekt v zostrihu je kompenzovaný 

jadrovou „gain-of-function“ mutáciou a môže byť alternatívne kompenzovaný nadexpresiou 

niektorých génov podieľajúcich sa na syntéze proteínov alebo zostrihu mitochondriálnych 
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intrónov [6]. Neschopnosť zostrihnúť cox1I3β sa tak zdá byť hlavnou cytonuklárnou 

Dobzhansky-Muller speciačnou bariérou, charakteristickou pre kvasinky Saccharomyces.  

Nedávno sa nám podarilo získať sekvenciu kompletnej mtDNA S. arboricolus, 

v ktorej sa prekvapujúco nenachádza intrón cox1I3β (obr.1.) [7]. Preto zámerom práce bolo 

preniesť mtDNA S. arboricolus do S.cerevisiae a tak preveriť význam tohto nezvyčajného 

intrónu v cytonukleárnej nekompatibilite.  

 

 
 

Obr. 1. Fylogenetický strom Saccharomyces a výskyt intrónov v cox1 géne 
Červenou farbou sú vyznačené intróny I. skupiny, modrou – intróny II. skupiny; vyplnené- s „homing 

endonukleázou“ (popísané ako mobilné v S. cerevisiae); prázdne trojuholníky- bez čítacieho rámca 
Obdĺžnikom je zvýraznený výskyt cox1I3β intrónu, ktorý sa nachádza vo všetkých Saccharomyces okrem 

kmeňov S. cerevisiae a S. arboricolus. Fylogenetický strom prevzatý z [2] 
 
Materiál a metódy 

 Média: Kvasinky boli kultivované na YPD (1% peptón, 1% kvasničný extrakt, 2% 

glukóza), YPGE (1% peptón, 1% kvasničný extrakt, 3% glycerol, 2% etanol), minimálnom 

(0.67% YNB, 2% glukóza) a sporulačnom (0.1% kvasničný extrakt, 1% acetát draselný, 

0.05% glukóza) médiu. 

 Prenos mitochondrií interšpecifickou cytodukciou (podľa [6]) (obr. 2.A). 

Vysporulovné S. arboricolus NRRL Y-63701 (108–109/50μl) boli opracované Zymolyázou 

20T 0.5 mg/ml. Po 10–20 minútach (keď väčšina spór bola uvoľnená z askov), spóry boli 

vortexované 30 sekúnd premyté vodou a zmiešané s dvojnásobným množstvom čerstvých S. 

cerevisiae MCC109ρ0 (MATα, ade2-1, ura3-52, kar1-1) resp. MCC123ρ0 (MATa, ade2-1, 
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ura3-52, kar1-1) buniek a aplikované v objeme (10–50 μl) na YPD misky. Po 24 hodinovej 

inkubácii bol rozsah kríženia kontrolovaný mikroskopicky a alikvóty 108 buniek boli rozotreté 

na selekčné FOA médiá (2% glukóza, 0.67% YNB, 20 mg/l adenín, 50 mg/l uracil, 2% agar, s 

1g/l kyseliny 5-fluoroorotovej AUFOA), inkubované pri 28 °C a po 7 a 24 dňoch boli 

replikované na YPD misky (obr.2.B). Auxotrofia i schopnosť utilizovať nefermentovateľné 

zdroje uhlíka jednotlivých kolónií boli preverené na selekčných médiách. Za 

xenomitochondriálne cybridy boli považované kolónie auxotrofné na adenín a uracil rastúce 

alebo nerastúce na YPGE. Prítomnosť mtDNA S. arboricolus NRRL Y-63701 bola určená na 

základe HinfI restrikčných profilov genómovej DNA.  
 

Výsledky a diskusia 

Krížením spór S. arboricolus NRRL Y-63701 s kar1-1 kmeňmi S. cerevisiae s 

eliminovanými mitochondriami bolo získaných viacero xenomitochondriálnych cybridov s 

jadrom S. cerevisiae a mtDNA S. arboricolus. Dali sa identifikovať ako červené kolónie 

rastúce po replikovaní selekčnej misky AUFOA na YPD (obr. 2B, C). 

 

 
 

Obr. 2. Selekcia cybrida s jadrom S. cerevisiae a mtDNA S. arboricolus 
(A) Schéma konštrukcie. (B) Náter kríženia na selekčnej pôde AUFOA. (C) Replika na YPD misku po 24 
dňoch. Detaily: veľké biele kolónie- pôvodný S. arboricolus; malé ružové kolónie – MCC109ρ0, červené 

kolónie- cybridy s mtDNA S. arboricolus.  
Pôvod mitochondriálnych a jadrových genómov v cybride S. cerevisiae s mtDNA S. arboricolus. Cybrid na 

minimálnom médiu s prídavkom: adenínu (D); uracilu (E); adenínu a uracilu (F); rast na YPGE (G). (H) 
Genómová DNA štiepená HinfI a separovaná na 1 % agaróze. Dráhy: lambda/ PstI veľkostný štandard (1), S. 

arboricolus NRRL Y-63701 (2), dva nerespirujúce cybridy (3, 4), respirujúci cybrid MCC123ρ0 (5), respirujúce 
cybridy MCC109ρ0 (6-8) 
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Všetky cybridy mali zachované jadrové auxotrofné markery S. cerevisiae, rástli na 

YPGE (obr. 2.D-G) a mali HinfI restrikčné profily identické s pôvodným S. arboricolus  

(obr. 2.H). Aj napriek značnej fylogenetickej vzdialenosti S. arboricolus S. cerevisiae rástli 

veľmi dobre na médiu s glycerolom a etanolom a okamžite po preočkovaní zo selekčného 

média. Nepotrebovali fázu adaptácie ako cybridy s jadrom S. cerevisiae a mtDNA 

z niektorých kmeňov S. paradoxus, S. kudriavzevii či S. mikatae (obr. 3.F-H a SA).  

 

 
 
 
 

Obr. 3. Adaptácia cybridov 
Bunky z jednej kolónie boli rozsuspendované, vykvapnuté na misky s nefermentovateľným zdrojom uhlíka 

(YPGE) a kultivované 7 dní pri teplote 28°C. S. cerevisiae cybridy s mtDNA z: A. S. cerevisiae W303 1A; B. S. 
cerevisiae CBS 400; C. S. paradoxus CBS 432; D. S. cariocanus CBS 7994; E. S. kudriavzevii CBS 8844; F. S. 

paradoxus CBS 2908; G. S. paradoxus CBS 7400; H. S. mikatae CBS 8839; I. S. bayanus CBS 380; J. S. 
cerevisiae MCC109ρ0. SA. S. arboricolus NRRL Y-63701 

 

 Typickým znakom adaptácie je strata schopnosti rásť pri zvýšenej teplote (37°C) na 

glukóze. Cybridy s mtDNA S. arboricolus rastú dobre na YPGE pri 28°C a sú schopné rásť aj 

na YPD pri 37°C, čo tiež poukazuje na absenciu procesu adaptácie (obr.4.) 

 

 
 

Obr.4. Citlivosť na teplotu a adaptácia cybridov 
Bunky jednej kolónie cybrida boli rozsuspendované, vykvapnuté na misky s fermentovateľným (YPD) i 

nefermentovateľným zdrojom uhlíka (YPGE) a kultivované 7 dní pri teplote 28 a 37°C. tt- neadaptovaný cybrid 
S. cerevisiae (MCC109) s mtDNA S. paradoxus CBS 7400; DOS- adaptovaný cybrid S. cerevisiae (MCC109) s 
mtDNA S. paradoxus CBS 7400; SA- cybrid  S. cerevisiae (MCC109) s mtDNA S. arboricolus NRRL Y-63701 
 
 

SA 
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Záver 

 Napriek značnej fylogenetickej vzdialenosti sa v xenomitochondriálnych cybridoch 

s jadrom S. cerevisiae a mtDNA S. arboricolus (bezprostredne po selekcii) obnoví efektívna 

oxidačná fosforylácia a rast na neskvasiteľných zdrojoch uhlíka. Nie je potrebná fáza 

adaptácie ako u mnohých iných xenomitochondriálnych cybridov. Cybridy s jadrom S. 

cerevisiae a mtDNA S. arboricolus sú tak metabolicky a geneticky podobné cybridom 

obsahujúcim mtDNA rôznych kmeňov S. cerevisiae. Tento paradox zjavne súvisí s absenciou 

intrónu cox1I3β, čo zdôrazňuje jeho úlohu v divergencii Saccharomyces a generovaní 

cytonukleárnej Dobzhansky-Muller nekompatibility. 
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Abstract  
 Intron games in the interspecies hybrid mtDNA 
 Saccharomyces offer a unique opportunity to study reproductive isolation and origin of a new species 
via speciation of interspecific hybrids. Most studies involved only the nuclear genomes, although some hybrids 
possess recombined mtDNA. To shed the light on mtDNA recombination we constructed S. paradoxus/S. 
cerevisiae interspecies hybrids from S. cerevisiae strains with variable intron content in mtDNA and 
characterized their mtDNA. Interspecific hybrids obtain largely recombinant forms of mtDNA triggered by 
intron transposition where the coconversion of neighboring exons is involved. Either functional hybrids with 
complete mtDNA or fragmented ρ- genomes arise that produce petite colonies. Much has been written about the 
importance of parasitic surplus introns. Our data emphasize their beneficial potential in the case if a "foreign" 
mtDNA appears in mitochondria. They either provide opportunity to transfer a large part of the original genome 
in offspring (hybrid mtDNA) or can be "suicidal" and eliminate foreign DNA to petite colonies. 
 
Keywords: Saccharomyces; interspecific hybrids; mtDNA; recombination. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Evolúcia a vznik nových druhov sa dá študovať aj experimentálne, najmä na 

kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a príbuzných Saccharomyces, kde nové druhy vznikajú 

v procese speciácie medzidruhových hybridov [1]. Vytvoreniu novej línie bráni medzidruhová 

bariéra, ktorá je u Saccharomyces postzygotická, pretože hybridné potomstvo buď 

nesporuluje, alebo spóry majú redukovanú viabilitu (0.1 – 5%) [2 - 3]. Haploidné germinujúce 

potomstvo sa vďaka homotálii (zmene párovacieho typu) vzájomne kríži a po opakovanej 

sporulácii už býva fertilné. Podstata speciácie súvisí jednak s nekolinearitou chromozómov, 

keď odlišné poradie génov na chromozómoch je príčinou absencie niektorých génov 

v haploidnom potomstve [4 - 5]. Úloha mitochondriálneho genómu v speciácii ostala 

donedávna nepovšimnutá, hoci funkčné mitochondrie sú nevyhnutné pre sporuláciu 

Saccharomyces. Prevláda názor, že hybridy dedia mitochondriálny genóm iba jedného 

z partnerov [6 - 7]. V minulosti sme však v našom laboratóriu pozorovali častý výskyt 

rekombinovaných variant mtDNA v medzidruhových hybridoch [8 - 9]. Frekvencia ich 

výskytu súvisela s prítomnosťou intrónov v mtDNA. Preto naším cieľom bolo pomocou S. 

cerevisiae s variabilným obsahom intrónov v mtDNA objasniť úlohu mobilných intrónov v 

rekombinácii mtDNA a charakterizovať pravidlá i možnosti rekombinácie mitochondriálnych 

genómov s rôznym obsahom intrónov.  
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W303 1A

Materiál a metódy 

 Média: YPD (1% peptón, 1% kvasničný extrakt, 2% glukóza), YPGE (1% peptón, 

1% kvasničný extrakt, 3% glycerol, 2% etanol), minimálne (0.67% YNB, 2% glukóza) a 

sporulačné (0.1% kvasničný extrakt, 1% acetát draselný, 0.05% glukóza) médium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Obr. 1. Schéma prípravy a selekcie hybridov 

 

 

 Analýza mtDNA: Pôvod a zmeny v mtDNA boli určené na základe restrikčných 

profilov genómovej resp. mtDNA, amplifikáciou pomocou PCR a sekvenovaním ako bolo 

popísane v [11 - 12].  

 

Výsledky a diskusia   

 Prvým dôsledkom medzidruhového kríženia je tvorba petite kolónií (obr. 2.), ktorých 

frekvencia súvisí s prítomnosťou mobilných intrónov v mtDNA (tab. 1.).  

Selekcia hybridov: Neobmedzené 

množstvo medzidruhových hybridov 

„v stave zrodu“ sa dá získať po 

krížení auxotrofných kmeňov S. 

cerevisiae (W303 1A MATa; ade2-1; 

trp1-1; leu2-3, 112; his3-11,15; ura3-

1; can1-100; AAC1::kanMX4) 

rezistentných voči geneticínu (G418) 

s variabilným obsahom intrónov v 

mtDNA [so všetkými intrónami (wt), 

bez intrónov II skupiny (ΔGII) a bez 

všetkých intrónov (w/o)] s 

prototrofnými spórami S. paradoxus 

CBS 432 na mimimálnej pôde s G418 

(150 μg/ml; obr. 1.). Výskyt petite 

kolónií bol kvantifikovaný na základe 

neschopnosti rásť na YPGE [10]. 
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Obr.2. Selekcia na minimálnom médiu s G418 odhalila prítomnosť 3 typov kolónií hybridov S. paradoxus 
CBS 432/ S. cerevisiae. Kríženie S. cerevisiae W303 1A (A) wt, (B) ΔGII, (C) w/o. Kolónie: N= nesektorované, 

S= sektorované, P= petite 
 

Tab.1. Výskyt petite kolónií, dedičnosť a miera rekombinácie mtDNA v medzidruhových kríženiach. 
 

S. paradoxus × S. cerevisiae petite kolónie S. paradoxus/S. cerevisiae rekombinované 
mt genómy 

wt 34,8 % 45/16 73,8 % 

ΔGII 18,3 % 60/5 97,0 % 

w/o 5,6 % 53/4 ~40 % 
 

 Pôvod a zmeny v mtDNA hybridov sa dajú určiť na základe restrikčných profilov 

genómovej resp. mtDNA (HinfI, MspI, obr. 3.; tab. 1.).   

  
 

Obr.3. (A) HinfI restrikčné profily genómovej DNA medzidruhových hybridov S. cerevisiae W303 1A 
ΔGII / S. paradoxus CBS 432. Dráhy: 1. - 8. medzidruhové hybridy, 9. S. cerevisiae, 10. S. paradoxus, 11. 
veľkostný štandard λ/PstI. (B) MspI restrikčné profily mtDNA medzidruhových hybridov S. cerevisiae 

W303 1A ΔGII / S. paradoxus CBS 432. Dráhy: 1. veľkostný štandard λ/PstI, 2. S. paradoxus, 3. – 7. 
medzidruhové hybridy s kostrou mtDNA S. paradoxus, 8. S. cerevisiae, 9. - 13. medzidruhové hybridy s kostrou 

mtDNA S. cerevisiae 
 

N 

P 

S 

(A)             (B)                                           (C)   
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Hybridy S. paradoxus S. cerevisiae wt  

Z 61 analyzovaných hybridov 45 malo mtDNA, ktorej hlavná časť (kostra ) 

pochádzala zo S. paradoxus. Na základe restrikčnej analýzy a sekvenovania sme 

identifikovali dva hlavné typy rekombinácie - typ A (34) a typ B (8). Rekombinácia bola 

v oboch molekulách spúšťaná transpozíciou mobilných intrónov (cox1-I1, I2, I3α, I4α, I5α) 

z mtDNA S. cerevisiae. V rekombinácii A zámenou časti cox1génu v mtDNA S. paradoxus za 

~ 10 660 bp úsek S. cerevisiae vzniká chimérická 76 962 bp molekula mtDNA s kostrou S. 

paradoxus, kde skoro 14 % pochádza zo S. cerevisiae. V druhom prípade (rekombinácia B) tá 

istá transpozícia intrónov v cox1 géne iniciuje rozsiahlejšiu rekombináciu po hranicu 

kolinearity. Hybridná molekula s kostrou S. paradoxus obsahuje ~ 36 300 bp segment zo S. 

cerevisiae čo predstavuje 46% celkovej DNA ale len menšiu časť génov (cox1, atp6, atp8, 

trnE, cob, atp9, trnS1, rps3). (obr. 4.).  

 

 
 

Obr.4. Rekombinované mtDNA molekuly, typ A a B 
 Modré čiary korešpondujú s inzerciami S. paradoxus  a červené s S. cerevisiae. Vyznačené žlté časti 

korešpondujú s identickými sekvenciami v parentálnych kmeňoch 
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Hybridy S. paradoxus  S. cerevisiae ΔGII 

Najčastejšou udalosťou je transpozícia úseku cox1 génu medzi mobilnými intrónmi 

cox1I3α a cox1I4α zo S. cerevisiae do S. paradoxus, pričom dochádza ku konverzii priľahlých 

exónov (obr. 5A).  

 

Hybridy S. paradoxus  S. cerevisiae wo 

V prípade, že sú intróny z mtDNA eliminované, frekvencia výskytu rekombinovaných 

molekúl významne klesá. Najfrekventovanejším prípadom rekombinácie je transpozícia 

intrónov zo S. paradoxus do S. cerevisiae (obr. 5B). 

 

 
 

Obr.5. cox1 spojenia a obsah intrónov rekombinovaných mtDNA z hybridov S. paradoxus CBS 432 s (A) 
S. cerevisiae W303 1A ΔGII resp. s (B) S. cerevisiae W303 1A w/o 

 Modrá = S. paradoxus, červená = S. cerevisiae, šedá = neurčené 
 

Záver 

 Pri medzidruhovom krížení vznikajú často petite kolónie s nefunkčnými 

mitochondriami (fragmentovaná mtDNA) a jadrovými genómami oboch partnerov (karyotyp). 

Ich výskyt zjavne súvisí s prítomnosťou mobilných intrónov. Medzidruhové hybridy 

získavajú prevažne rekombinované formy mtDNA. Mobilita intrónov sa zdá byť „spínačom“ 

rekombinácie mtDNA v medzidruhových hybridoch, kde dochádza k transpozícii intrónov a 

kokonverzii susediacich exónov. Vznikajú buď plne funkčné hybridné molekuly so všetkými 

génmi alebo fragmentované ρ- genómy kódujúce len časť génov a vytvárajúce petite kolónie. 

Veľa bolo napísané o význame parazitických nadbytočných intrónov. Naše dáta poukazujú na 

ich benefičný potenciál v prípade, ak sa v mitochondrii objaví „cudzia“ mtDNA. Buď 

zabezpečia transfer veľkej časti pôvodného genómu do potomstva (hybridné mtDNA) alebo 

ho „samovražedne“ eliminujú v petite kolóniách. 
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Abstract 

Preparation and properties of nitrosalicylatocopper complexes with pyridine derivatives 
Researches of relationship between composition and properties of copper(II) and other transition metal 

complexes show, that by changing the reaction conditions (e.g. the molar ratio of reactants, the type of solvent, 
reaction temperature and reaction time) it´s possible to prepare complexes with different composition, which 
caused significantly different properties. Starting from these statement, my work is focused on preparation of 
copper(II) complexes with salicylate anions and 2-aminomethyl pyridine (MAP) as neutral ligand. As salicylate 
anion sources there were used 5-nitrosalicylic acid (NSalH) and 3,5-dinitrosalicylic acid (DNSalH), which 
usually give better dissolvability of copper(II) complexes.. Changing reaction conditions  resulted the formation 
of 5 new microcrystalline forms of copper(II) complexes: Cu(DNSal)2(MAP)2, Cu(DNSal)2(MAP), 
Cu(DNSal)2(MAP)(H2O)2, Cu(NSal)2(MAP), Cu2(NSal)4(MAP)(H2O)4. For complex Cu(DNSal)2(MAP)2  the 
crystal structure was obtained by powder X-ray method.  
 

Key words: 5-nitrosalicylic acid; 3,5-dinitrosalicylic acid; 2-aminomethylpyridine. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bioanorganická chémia je vedecká oblasť, ktorá je na rozhraní anorganickej chémie 

a biochémie. Jej významným zameraním je skúmanie biologicky aktívnych látok 

v komplexoch s rôznymi centrálnymi atómami tak, aby bolo možné zistiť, akým spôsobom sa 

ovplyvní biologická aktivita týchto látok vstupom do koordinačnej sféry centrálneho atómu. 

Toto zameranie smeruje k poznaniu ovplyvňovania efektívnosti účinku biologicky aktívnych 

látok v rôznych organizmoch [1].  

Medzi dlhodobo študované objekty v oblasti bioanorganickej chémie patria meďnaté  

komplexy s ich potenciálnou biologickou aktivitou. Meďnaté komplexy v dôsledku 

prítomnosti určitých ligandov prejavujú širšie spektrum vlastností. V literatúre sú popísané 

meďnaté komplexy s protizápalovými, rádioprotektívnymi, antimikrobiálnymi, 

antidiabetickými, a antipyretickými účinkami a čo raz viac sa hovorí aj o protinádorovej 

aktivite týchto komplexov [2, 3, 4].  

Orientácia nášho výskumu je zameraná na štúdium meďnatých komplexov 

s chelatujúcimi dusíkatými ligandmi. Pozornosť sa sústreďuje najmä na prípravu 

a charakterizáciu meďnatých komplexov s 3,5-dinitrosalicylátovým aniónom (DNSal) a  

5-nitrosalicylátovým aniónom (NSal) a neutrálnym dusíkatým ligandom  

964



2-aminometylpyridínom (MAP). Základným cieľom práce bolo preskúmať vplyv reakčných 

podmienok na prípravy komplexov a ich zloženie. Vzniknuté komplexy sa charakterizujú 

na základe dostupných metód ako elementárna analýza, infračervené a elektrónové spektrá a 

RTG analýza. 

 

Materiály a metódy 

Infračervené spektrá boli namerané ATR technikou na spektrometri Nicolet 5700 FT-

IR v oblasti 4000 až 400 cm–1. 

Elektrónové spektrá boli namerané v nujolovej suspenzii na spektrálnom prístroji 

SPECORD 200 od spoločnosti Carl Zeiss Jena v oblasti 200 až 1100 nm. 

Elementárna analýza dusíka, uhlíka a vodíka sa realizovala na prístroji FlashEA 1112 

Automatic Elemental Analyzer.  

Röntgenoštruktúrna analýza polykryštalických látok bola meraná na difraktometroch 

Philips PW 1730/1050 s Bragg-Brentano geometriou, CoKα žiarenie, s  podmienkami 

merania: 40kV/35mA, rozsah od 2° - 51° 2Θ, krok 0.02° a STOE Stadi-P transmisný 

difraktometer s Co lampou a s lineárnym pozične citlivým detektorom 

Príprava komplexov 

Všetky komplexy boli pripravené podobnými postupmi. Do vodného alebo vodno-

etanolového roztoku octanu meďnatého bol pridaný 2-pikolylamín  v príslušnom mólovom 

pomere (1:1 alebo 1:2). Roztok sa nechal miešať a po zreagovaní ligandu sa pridalo navážené 

množstvo kyseliny 5-nitrosalicylovej, alebo 3,5-dinitrosalicylovej tak, aby sa dosiahol pomer 

octan meďnatý : kyselina = 1:2. Po zreagovaní reaktantov bol vzniknutý produkt odfiltrovaný 

na fritea nechal sa voľne vysušiť pri laboratórnej teplote. Matečný luh sa nechal kryštalizovať 

v kadičke uzavretej hodinovým sklíčkom (v prípade vody ako rozpúšťadla), alebo parafilmom 

(v prípade etanolu). 

 

Výsledky a diskusia 

Preukázalo sa, že zmena podmienok syntézy ovplyvňuje zloženie produktu [5, 6], 

preto sa študoval vplyv experimentálnych podmienok počas syntézy, pričom sa menilo 

použité rozpúšťadlo a mólové pomery reaktantov. Pri syntézach boli použité kyseliny  

5-nitrosalicylová (NSalH) a 3,5-dinitrosalicylová (DNSalH). Experimenty boli realizované vo 

vodnom a vodno-etanolovom prostredí. 
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Nitrosalicyláty meďnaté vo vodnom prostredí  

Zmena reakčných podmienok v sústavách vo vode viedla k tvorbe dvoch zlúčenín. 

Prvý komplex sa pripravil pri použití aniónu kyseliny 5-nitrosalicylovej v stechiometrickom 

pomere Cu : MAP = 1 : 1. Tomuto žlto-zelenému komplexu bol priradený sumárny vzorec 

Cu2(NSal)4(MAP)(H2O) na základe elementárnej analýzy (tab. 1). 

 Prítomnosť molekúl vody v predpokladanej štruktúre komplexu možno potvrdiť  IČ 

spektami, v ktorých sa nachádza pás prislúchajúci O–H vibrácii pri vlnočte 3446 cm–1. 

Podobný komplex s netypickým stechiometrickým pomerom Cu : MAP = 2 : 1 bol popísaný 

v literatúre s octanovým aniónom [7].  
 

Tab. 1.Výsledky elementárnej analýzy. 
 

Sumárny vzorec 
N% 

nájdené 
vypočítané 

C% 
nájdené 

vypočítané 

H% 
nájdené 

vypočítané 
Cu2(NSal)4(MAP)(H2O)4 

8,12 
8,11 

39,86 
39,43 

3,02 
3,11 

Cu(DNSal)2(MAP)2 
14,98 
15,27 

41,95 
42,54 

2,95 
3,02 

 

Druhý komplex zloženia Cu(DNSal)2(MAP)2 s aniónom kyseliny  

3,5-dinitrosalicylovej sa pripravil zo sústavy, v ktorej bol stechiometrický pomer 

Cu : MAP = 1 : 2.  Na základe porovnania IČ spektier tejto zlúčeniny so známym komplexom 

Cu(3-MeOSal)2(MAP) [6] v oblasti OH vibrácií a systému vodíkových väzieb (obr.1 a,b) sa 

predpokladal podobný štruktúrny motív pri rovnakom stechiometrickom zložení.  

 

4000 3500 3000 2500 2000

 Cu(DNSal)2(MAP)2
 Cu(3-MeOSal)2(MAP)2

υ [cm-1]
 
 

Obr.1. a) Porovnanie IČ spektier komplexov v oblasti OH vibrácii a vodíkových väzieb  
b) Štruktúra komplexu [Cu(3-MeOSal)2(MAP)2] [6] 

 
V IČ spektre sa nachádza jeden ostrý pás s vlnočtom 3330 cm–1, ktorý môžeme 

priradiť -NH vibráciam a pomerne slabé pásy pri 2800-3000 cm–1 prislúchajúce systému 

vodíkových väzieb (obr. 1 a).  

a) b) 
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Po vyriešení štruktúry polykryštalických látok komplexu Cu(DNSal)2(MAP)2 za 

zistilo, že  v skutočnosti sa na centrálny atóm Cu (II) viaže fenolátový atóm kyslíka a nie 

atóm kyslíka karboxylovej skupiny (obr.2).  
 

 
 

Obr.2. Vyriešená štruktúra komplexu [Cu(DNSal)2(MAP)2] 
 

Štruktúra komplexu je tvorená dvoma aniónmi kyseliny 3,5-dinitrosalicylovej, ktoré 

sú viazané monodentátne na centrálny atóm medi a dvoma molekulami 2-

aminometylpyridínu. 

Atóm medi sa nachádza v tetragonálno-bipyramidálnom obklopení. V tomto prípade 

sa naplno prejavila tendencia MAP vystupovať ako chelátujúci ligand. Treba povedať, že 

monodentátna koordinácia prostredníctvom atómu kyslíka fenolovej skupiny nie je častá. 

Väčšinou sa zúčastňuje na chelátovej koordinácii resp. chelátovo-mostíkovej [8]. 

Na druhej strane treba povedať, že systém vodíkových väzieb (obr. 3) v tejto štruktúre 

sa príliš neodlišuje od systému v komplexe [Cu(3-MeOSal)2(MAP)2], čo podporuje závery o 

ich podobnosti urobené na základe IČ spektier.  
 

 
 

Obr.3. Systém vodíkových väzieb v štruktúre komplexu [Cu(DNSal)2(MAP)2] 
 

Nitrosalicyláty meďnaté vo vodno-etanolovom prostredí  

Zmenou rozpúšťadla a stechiometrických pomerov sa pripravili tri nové komplexy 

sumárneho zloženia Cu(NSal)2(MAP), Cu(DNSal)2(MAP) a Cu(DNSal)2(MAP)(H2O)2, kde 
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na jeden centrálny atóm prislúcha jeden dusíkatý ligand. Pripravené komplexy sa získali 

zo zmesného rozpúšťadla etanol-voda pri pomere reaktantov Cu : MAP = 1 : 2. 

Nakoľko sa nepodarilo pripraviť kryštály vhodné na RTG štruktúrnu analýzu, závery o 

štruktúre získaných produktov bolo možné predpokladať iba z výsledkov nepriamych metód. 

V elektrónových spektrách pozorujeme okrem intraligandových a LMCT prechodov aj 

asymetrický absorbčný pás v oblasti 550-575 nm prislúchajúci d←d prechodu, čo dobre 

koreluje s modrozeleným sfarbením pripravených komplexov.  
 

Tab. 2. Výsledky elementárnej analýzy. 
 

Sumárny vzorec 
N% 

nájdené 
vypočítané 

C% 
nájdené 

vypočítané 

H% 
nájdené 

vypočítané 
Cu(NSal)2(MAP) 11,09 

10,46 
45,58 
44,83 

3,47 
3,01 

Cu(DNSal)2(MAP) 13,29 
13,43 

40,02 
38,38 

2,81 
2,26 

Cu(DNSal)2(MAP)(H2O)2 
13,43 
12,70 

37,59 
36,29 

2,34 
2,74 

 

V prípade komplexov Cu(NSal)2(MAP) a Cu(DNSal)2(MAP) sa predpokladá, na 

základe rozdielu asymetrickej a symetrickej vibrácie karboxylovej skupiny (Tab. 3), že sú 

na centrálny atóm medi pravdepodobne koordinované dva anióny príslušnej kyseliny 

asymetricky chelátovo-bidentátne a chelátovo jedna molekula dusíkatého ligandu . 

 
Tab. 3. Vybrané hodnoty COO- vibrácií. 

 
Sumárny vzorec υas/cm-1 υs/cm-1 ∆υ/cm-1 

Cu(NSal)2(MAP) 1591 1423 168 

Cu(DNSal)2(MAP) 1602 1426 176 

Cu(DNSal)2(MAP)(H2O)2 1606 1433 173 
 

V prípade komplexu Cu(DNSal)2(MAP)(H2O)2 (λ = 550 nm) možno z IČ spektier 

predpokladať, že sa v štruktúre nachádzajú koordinované molekuly vody, čomu nasvedčuje 

prítomnosť pásov s vlnočtami nad 3477 cm–1. Na základe rozdielu asymetrickej a symetrickej 

vibrácie karboxylovej skupiny by sa mohol anión viazať bidentátne chelátovo, podobne ako 

dusíkatý ligand a molekuly by mohli byť umiestnené mimo koordinačnej sféry. 

Okrem uvedených experimentov boli aj ďalšie, ktoré boli zrealizované 

v acetonitrilovom prostredí, ale vzniknuté komplexy boli veľmi podobné (poprípade rovnaké) 

ako vyššie uvedené komplexy. 
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Záver 

Zmenou reakčných podmienok (zmena rozpúšťadla a stechiometrických pomerov 

reaktantov) sa pripravilo 5 komplexných zlúčenín sumárnych vzorcov 

Cu2(NSal)4(MAP)(H2O)4, Cu(NSal)2(MAP), Cu(DNSal)2(MAP)2, Cu(DNSal)2(MAP), 

Cu(DNSal)2(MAP)(H2O)2, ktoré boli charakterizované dostupnými metódami ako 

elementárna analýza, infračervené spektrá a elektrónové spektrá. Komplexu 

Cu(DNSal)2(MAP)2 bola vyriešená štruktúra z práškovej vzorky, pričom anión kyseliny sa 

viaže na centrálny atóm netradične atómom fenolátového kyslíka.  

Z uvedených výsledkov možno predpokladať, že podmienky syntézy významne 

ovplyvňujú zloženie a vlastnosti vznikajúcich komplexov a preto je potrebné pokračovať 

v experimentálnom skúmaní danej problematiky. 
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Abstract 
Developing and testing innovative method to determine 5-hydroxy-L-tryptophan involved in diagnosing 

colorectal cancer.  
The project deals with the current problem of this century, the cancer. Colorectal cancer is the most 

worldwide common type of cancer. In our work we are trying to develop a new non-invasive method to diagnose 
colorectal cancer by our target compound 5-hydroxytryptophan (5-HTP). We are trying to figure out the exact 
concentration of 5-HTP in body fluids. The result of our work is optimised analytical method to determine 5-
HTP in liquid matrix. In the next step of our work we would like to use different type of extraction. We will try to 
develop molecularly imprinted polymers extraction to create more effective and selective method for 
determination of 5-HTP in body fluids in the condition of high performance liquid chromatography. 
 

Keywords: 5-hydroxy-L-tryptophan; cancer; colorectal cancer; development; diagnose. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rakovina hrubého čreva a konečníka je tretí najčastejšie diagnostikovaný typ rakoviny 

na svete s takmer 1,4 milióna nových prípadov ročne [1]. Každý druh rakoviny má špecifické 

komplikácie a s tým súvisiace kontraindikácie, ktoré môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť aj 

celkovú liečbu pacienta. Preto je nevyhnutná správna a včasná diagnostika. Incidencia 

rakoviny a kolorektálneho karcinómu (CRC) má vzrastajúcu tendenciu [2]. Nemožno presne 

pripísať čomu vďačíme za nárast nádorových ochorení. Môžeme sa len domnievať či má na to 

vplyv životné prostredie alebo dedičnosť, nebodaj to vyplýva z nášho rýchleho životného 

štýlu.  Taktiež to môže byť zo zlej životosprávy. Preto nemožno presne definovať príčinu 

vzniku. Čo ale môžeme je snažiť sa o zlepšenie diagnostiky, zlepšenie liečby a tak prispieť 

komplexne k zvýšeniu šance pacienta na prežitie nádorových ochorení. Zavádzanie účinných 

metód na včasnú diagnostizáciu nádorového ochorenia má veľký význam. Rozvojom 

inštrumentálnej analytickej chémie sa otvárajú nové možnosti na skúmanie biologického 

materiálu. Všeobecne je známe, že pri diagnostike kolorektálneho karcinómu dodnes sa 

využívajú celkom invazívne metódy, ktoré často spôsobujú bolesť resp. môžu mať aj 

nežiaduce účinky. Skúmanie možností náhrady invazívnych techník pomocou biomarkerov 

nás motivovali pri navrhovaní nášho projektu.  

970



Cieľom práce bol vývoj analytickej metódy na separáciu a stanovenie navrhovanej 

markerovej molekuly 5-hydroxy-L-tryptofánu v prostredí modelových vodných vzoriek ako aj 

biologického materiálu.  

V  práci sa venujeme vývoju tejto metódy, pričom hlavným zistením je, že SPE na 

HLB sorbente je vhodná na skríning prítomnosti sledovaného ukazovateľa v biologickom 

materiáli. Preto plánujeme pokračovať v našej práci aplikáciou polymérov s odtlačkami 

molekúl. „Technológia molekulových odtlačkov (MIT) bola po prvý raz popísaná v roku 

1931, použitým materiálom bol silikagél [3] Vypracované postupy predkoncentrácie 

a separácie plánujeme validovať pre potreby bežných laboratórií.  

Našim cieľom je, aby vyvinutá metóda bola účinná, citlivá, v dostatočnej miere 

selektívna a z finančného hľadiska prijateľná. V porovnaní s diagnostizáciou rádiofarmakami 

je naša metóda oveľa menej finančne náročná a aj bezpečnejšia. 

 
Materiál a metódy 

Na analytické stanovenie bol použitý kvapalinový chromatograf Waters 1525 HPLC 

systém s binárnou pumpou, autosamplerom a UV-DAD detektorom. Detekcia pre 

kvantitatívnu analýzu prebiehala pri 220 nm, pričom bol snímaný signál v rozsahu 190 – 600 

nm. Rozpúšťadlá a chemikálie boli HPLC čistoty. Optimálne zloženie mobilnej fázy, bolo 90 

% vody s kyselinou trifluórooctovou a 10 % acetonitrilu. Na SPE extrakciu pomocou 

vysúšacích sorbentov sa použili sklenené kartridže Extrelut NT3. Pri off-line 

predkoncentrovaní boli použité komerčne dostupné extrakčné kolónky Lichrolut RP-18, 

Lichrolut PLRP-S, Lichrolut NH2 a Oasis HLB. Použité  analytické kolóny: Hypersil MOS-

C8, 125 x 4,0 mm i.d., 5 µm, Zorbax Eclipse XDB, 150 x 4,6 mm i.d., 5 µm. 

 

Výsledky a diskusia 

Z obrázkov UV spektier je zrejmé vysoké percento zhodnosti spektier. Na to, aby tieto 

látky mohli byť presne a jednoznačne identifikované, je potrebné aby separácia bola účinná.  

Ako kritérium pre účinnú separáciu sa zvolila chromatografická charakteristika - rozlíšenie. Je 

to veličina, ktorá opisuje stupeň rozdelenia dvoch susedných vĺn, pričom toto závisí od 

vzdialenosti ich vrcholov a aj od ich šírky. Vyjadruje sa vzťahom: 
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R=1 sa pokladá za vyhovujúci stupeň rozdelenia; dve látky sú rozlíšené na 95%. Pre stopové 

koncentrácie sa vyžaduje aby R bol väčší ako 1,5; minimálne 1,5 (R ≥ 1,5). Táto hodnota sa 

určila ako kritérium. Z chromatogramov vyplýva jednoznačná vhodnosť analytickej kolóny 

Zorbax Eclipse XDB na separáciu cieľových analytov. Píky sú od seba vyhovujúco oddelené, 

na čo poukazujú hodnoty R, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.  
 

Tab. 1. Hodnoty rozlišovacieho faktora R pre dvojice analytov. 
 

dvojica analytov eluujúcich za sebou na kolóne MOS R 
tryptamín – 5-HTP 1,83 
5-HTP - tryptofán 3,98 

  
dvojica analytov eluujúcich za sebou na kolóne XDB R 

5-HTP - tryptofán 5,53 
Tryptofán - tryptamín 11,2

5 
 
 Pre zabezpečenie dostatočného delenia látok aj počas analýzy reálnych vzoriek, prietok 

a zloženie mobilnej fázy boli mierne zmenené. Výpočtom sa zistilo optimálne zloženie 

mobilnej fázy, ktoré je bolo 90 % vody s kyselinou trifluórooctovou (0,05% V/V - 50µl 

TFA/l) a 10 % acetonitrilu. V ďalších experimentoch sme používali prietok mobilnej fázy 1,5 

ml/min. 

Z predkoncentračných techník sme ako prvé testovali kolónky Extrelut NT3. Kolónky 

sú založené na technológii sorpcie vodnej matrice do účinného sušiaceho činidla. Z matrice sa 

sorbuje voda do materiálu a organické látky zostanú na povrchu.  NT3 kolónky boli určené na 

prácu s maximálnym objemom 3 ml. Modelovú vzorku testovaných látok s koncentráciou 50 

mg.l-1 sme nadávkovali na kolónku a nechali pomaly pretekať, gravitačne po dobu 10 min. Po 

5 min ustaľovania sme aplikovali 1,5 ml acetonitrilu, ktorý obsahoval 0,1 % kyseliny 

trifluórooctovej. Roztok sme dávkovali na analytickú kolónu (20 μl). Vykonali sme priame 

dávkovanie ekvivalentného množstva štandardov. Porovnaním plôch píkov sme zistili, že 

výťažnosť tejto metódy pre naše polárne analyty je pomerne nízka, a prejavujú sa nešpecifické 

sorpčné sily pri viazaní cieľových látok, ktoré sa takto strácajú počas prípravy vzorky. 
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Obr. 1. Chromatogram separácie priameho nástreku cieľových látok  na kolóne Zorbax Exlipse XDB 150 
x 4,6 mm i.d., 5 µm. 1 – 5-HTP , 2 – tryptofán, 3 – tryptamín po elúcii z Extrelut NT3 kolónky 

 
 V ďalších prácach sa použili kolóny Zorbax Eclipse XDB s izokratickou elúciou 

(90:10) s prietokom 1,5 ml/min a detekciou pri 220 nm. Pristúpili sme k aplikácii klasických 

SPE kolóniek s rôznymi sorbentmi: C18, PLRP-S, HLB a NH2. Výťažnosti extrakcie boli 

zisťované pomocou ekvivalentných množstiev analytov priamo dávkovaných na analytickú 

kolónu resp. prečerpávaním určitého objemu modelovej vzorky cez extrakčné kolónky. 

Výťažnosť extrakcie sa počítala podľa vzťahu: 

 

    %100%
,

, ×=
HPLCi

SPEi

P
P

η       [II.] 

 
 Vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľke 2.  
 

Tab. 2. Hodnoty výťažností predkoncentrácie na rôznych sorbentoch. 
 

Analyt 
Výťažnosť extrakcie na rôznych typoch sorbentov 

[%] 
C18 PLRP-S HLB NH2 

5-hydroxy-L-tryptofán 83 18 96 78 
L-tryptofán 73 23 75 60 
tryptamín 45 19 79 53 

 

 Z tabuľkových hodnôt vidieť, že najkompatibilnejším sorbentom pre je to HLB resp. 

NH2 sorbent. Výťažnosti sa pohybujú nad 70 %, čo je až prekvapujúco dobrá výťažnosť. 

Vhodným sorbentom sa javí ešte C18. Sorbent HLB sa označuje aj názvom  Hydrophylic-

Lipophilic Balance. Základom sorbentu HLB je makroporézny kopolymér dvoch monomérov 

- lipofilného divinylbenzénu a hydrofilného 4-vinylpyrolidónu. Komerčne je ponúkaný ako 

sorbent s veľkým povrchom a tým aj väčšou kapacitou než klasické sorbenty  

a zároveň by mal mať lepšiu výťažnosť pre polárne analyty. Posledným krokom  

v optimalizácii metódy bolo určenie vhodného objemu vzorky, ktorú treba prečerpať cez SPE 
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kolónku, aby sa dali stanoviť všetky cieľové látky v jednom behu. Pri  tomto kroku sa 

využívali tzv. prienikové krivky vybraných záujmových analytov. Merali sa plochy píkov 

každej látky, pre každý prečerpaný objem. Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke 3. Z nich 

možno vidieť, že optimálny objemom pre spoločnú analýzu všetkých látok je v rozsahu 4,0 – 

10,0 ml, pričom rýchlosť prečerpávania cez kolónku bola 0,5 ml.min-1. Prienikové krivky  

sú znázornené na obrázku 2 - A. 
 

Tab. 3. Vstupné hodnoty pre zostrojenie prienikových kriviek pre HLB sorbent. 
 

objem vzorky plocha píku pri 220 nm 
V [ml] 5-hydroxytryptofán tryptofán tryptamín 

1,0 100 121 30 
2,0 340 490 220 
4,0 589 760 490 
6,0 590 850 800 

10,0 560 820 1040 
15,0 510 760 1210 
20,0 400 630 1170 

 

 Takto optimalizovaná metóda bola kalibrovaná meraním štandardných roztokov  

vo vode s prídavkom chloridu sodného s výslednou koncentráciou 0,9 %, s odstupňovanou 

koncetráciou v rozsahu 1 mg.l-1až 50,0 mg.l-1 na piatich koncentračných úrovniach v dvoch 

opakovaniach. Pre jednotlivé látky sme vypočítali aj kalibračné funkcie. V tomto rozsahu 

koncentrácií bola závislosť odozvy od koncentrácie lineárna, čo vyplýva aj z hodnôt 

regresného koeficienta r2 (je blízka 1). Charakteristiky kalibračných funkcií uvádza tabuľka 4.  

 

Tab. 4. Charakteristiky kalibračných kriviek. 
 

Analyt Rovnica priamky Regresný koeficient 
r2 

5-hydroxytryptofán y = 457,9 x + 1181 0,992 
tryptofán y = 234,2 x + 654,2 0,991 
tryptamín y = 343,1 x + 432,2 0,989 
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Obr. 2. A - Prienikové krivky cieľových analytov, B - Kalibračná krivka pre cieľový analyt 5-hydroxy-L-
tryptofán 

 
Záver 

Prvým krokom pri tvorbe metódy bolo zistenie chromatografických vlastností 

jednotlivých cieľových látok. V týchto experimentoch sa pracovalo s detektorom diódového 

poľa. Následne sa optimalizovaná metóda spojila s predkoncetračnou metódou. Použila sa 

extrakcia na tuhej fáze. Najvhodnejším  bolo spojenie HLB resp. NH2 predkolónky so 

separačnou kolónou. Výsledkom tejto fázy našej práce je čiastočne optimalizovaná  analytická 

metóda na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu v kvapalných matriciach. Na základe 

dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že parciálne ciele kladené pri riešení tejto fázy 

projektu boli splnené. V ďalšej etape nášho projektu plánujeme vyrobiť vlastné MIP 

polyméry. Tieto polyméry značne by pomohli pri eliminácii možných rušivých vplyvov 

pochádzajúcich z matrice moču.  
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Abstract 
Synthesis, structural and magnetic investigation of cobalt(II) coordination compounds with 2,6-

bis(benzimidazolyl)pyridine ligands 
The present paper deals with the preparation and structural and magnetic investigation of new 

coordination compound that exhibites interesting magnetic properties. Ligand 2,6-bis(benzimidazolyl)pyridine 
(1) has been synthetized  and used for the preparation of ligand 2,2'-(2,6-pyridinediyl)bis(1-dodecyl-1H-
benzimidazol) (2) which was used for the synthesize of  new complex [Co(2)Cl2] (3). The compounds were 
characterized by elemental analysis, infrared spectra and by NMR spectroscopy. Magnetic properties of 3 were 
investigated on MPMS SQUID magnetometer. 
 

Keywords: Single- molecule magnets; cobalt coordination compound. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednomolekulové magnety (z angl. „Single-molecule magnets“ , skratka SMMs) sú 

zlúčeniny, ktorých molekuly vykazujú pomalú relaxáciu magnetizácie aj bez prítomnosti 

magnetického usporiadania na dlhú vzdialenosť  a teda sa správajú ako molekulový 

nanomagnety. Magnetická relaxácia je vlastnosťou samotnej molekuly a nie domén, pretože je 

dostatočne oddelená od okolitých vplyvov [1]. 

Objav veľkých mnohojadrových koordinačných zlúčenín so zaujímavými magnetickými 

vlastnosťami charakteristickými pre jednomolekulové magnetické častice ako napríklad 

hysterézna slučka magnetizácie a signály imaginárnej AC časti magnetickej susceptibility 

znamenal prelom v magnetochémii z viacerých dôvodov: 

a. Mnohojadrové komplexy sa dajú vo väčšine prípadov pripraviť metódou 

roztokov, z ktorých kryštalizujú v definovateľných útvaroch. 

b. Ich magnetické vlastnosti možno meniť zmenou ligangov. 

c. V mnohých prípadoch sú rozpustné v bežných rozpúšťadlách, čo je výhodou pri 

ich potenciálnom ďalšom využití. 
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d. Každá molekula mnohojadrového komplexu má zaujímavé magnetické 

vlastnosti a rozmery nanočastice, teda ako materiály by mohli byť používané na 

uschovanie veľkého množstva informácií. 

e. Porozumenie magnetickým vlastnostiam týchto molekúl by mohlo slúžiť na 

prepojenie medzery medzi kvantovým a klasickým chápaním magnetizmu [2]. 

V roku 1993 boli zistené zaujímavé magnetické vlastnosti komplexu 

[Mn12O12(O2CCH3)16(H2O)].4H2O.2CH3CO2H, ktorý bol ako prvý nazývaný 

jednomolekulovým magnetom [2]. Od tohto objavu výskum molekulových magnetov 

zaznamenal pomerne rýchly vývin. V poslednom období sa študovali hlavne viacjadrové 

komplexy 3d kovov a komplexy 4f kovov a v súčasnosti sa táto oblasť zameriavala aj na 

štúdium mononukleárnych komplexov  kovov prvého prechodného radu, ktorých počet sa 

veľmi rýchlo zväčšuje [3]. Najčastejšie sú to koordinačné zlúčeniny s centrálnym atómom 

Mn(III), železa v oxidačných číslach I a II a v neposledom rade Co(II). Kobaltnaté komplexy 

sú zaujímavé pre ich nenulový spiny (S=3/2) a zároveň pre ich nadpriemernú hodnotu 

axiálneho parametra štiepenia v nulovom poli (teda vykazujú vysokú magnetickú 

anizotropiu). Kvôli týmto vlastnostiam je ión Co(II) vhodný na prípravu nových komplexov 

s charakteristikami jednomolekulových magnetov ako je pomalá magnetická relaxácia alebo 

schopnosť preniknúť cez potenciálové bariéry (kvantové tunelovanie). Jednomolekulové 

magnety s Co(II) najčastejšie zahŕňajú tri-, tetra-, penta- a hexakoordinované komplexy [3]. 

Predložená práca sa zaoberá prípravou ligandu 2,6-bis(benzimidazolyl)pyridínu (1), 

ligandu 2,2'-(2,6-pyridíndiyl)bis(1-dodecyl-1H-benzimidazol) (2) a syntézou a štúdiom 

vlastností komplexu [Co(2)Cl2] (3). Pripravené látky boli štruktúrne a magneticky 

analyzované pomocou nižšie uvedených metód.    

 

Materiál a metódy 

Použité chemikálie: 1,2-fenyléndiamín C6H8N2 (p.a.), ABCR GmbH, kyselina pyridín-

2,6-dikarboxylová C7H5NO4 (p.a.), ABCR GmbH, kyselina fosforečná  H3PO4 (p.a.), 

Mikrochem s.r.o., uhličitan draselný K2CO3 (p.a.), Mikrochem s.r.o., acetón C3H6O (p.a.), 

Mikrochem s.r.o., aktívne uhlie, Mikrochem s.r.o., n-dodecylbromid n-C12H25Br (p.a.), 

Sigma-Aldrich, s.r.o., dimetylformamid C3H7NO (p.a.), Mikrochem s.r.o., dichlórmetán 

CH2Cl2 (p.a.), Mikrochem s.r.o., metanol CH3OH (p.a.), Mikrochem s.r.o., hexahydrát 

chloridu kobaltnatého CoCl2 . 6H2O (p.a.), Mikrochem s.r.o. 
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Metódy: Elementárna analýza, infračervená spektroskopia, nukleárna magnetická 

rezonancia, monokryštalová röntgenová difrakčná analýza, prášková difrakčná röntgenová 

analýza, MPMS SQUID magnetometria. 

 

Príprava ligandu 1 

Do varnej banky bolo navážených 17,7 g (0,16 mol) 1,2-fenyléndiamínu a 13 g (0,08 

mol) kyseliny pyridín-2,6-dikarboxylovej. Do zmesi bolo pridaných 30 cm3 kyseliny 

fosforečnej. Reakčná zmes bola zahrievaná a miešaná na olejovom kúpeli pod refluxom pri 

teplote asi 180°C počas šestnástich hodín. Po ochladení bola  tmavomodrá viskózna 

kvapalina rozpustená v takom množstve nasýteného roztoku uhličitanu draselného kým 

nebolo pH slabo zásadité (pH≈8). Proces bol sprevádzaný výrazným šumením a zmenou 

farby na fialovú. Zmes bola prefiltrovaná za zníženého tlaku. Tuhý podiel bol niekoľkokrát 

extrahovaný v acetóne. Vznikla sýtoružová suspenzia, ktorá bola prečistená aktívnym uhlím. 

Zmes bola prefiltrovaná za zníženého tlaku a acetón sa z roztoku odparil pomocou vákuovej 

odparky. Vznikol prášok bledej krémovej farby. Výťažok produktu bol 14,1 g (0,05 mol, 

57%).  

Elementárna analýza: experimentálne zistené (vypočítané): C =73,15(73,30%) 

N=22,50(22,49%) H=4,40(4,21%).  

Infračervená spektroskopia (ATR): 3062 cm-1 (m, Car-H); 1603 cm-1 a 1574 cm-1 (m, 

Car-H). 

 NMR spektroskopia: 1H NMR (300 MHz, d6-DMSO, 25°C, δ / ppm): 12,95 (s, 1H); 

8,30 (m, 2 H); 8,13 (m, 1H); 7,75 (m, 1H); 7,72 (m, 1H); 7,70 (m, 1H); 7,67 (m, 1H); 7,28 

(m, 4H).  13C NMR (IIII MHz, d6-DMSO, 25 °C, δ / ppm): 150,48; 147,74; 144,15; 139,22; 

134,37; 123,77; 122,24; 121,40; 119,73; 111,79. 

 

Príprava ligandu 2 

Vo varnej banke sa na olejovom kúpeli pod refluxom miešalo 5,7 g (0,02 mol) bzimpy 

s 12,7 g (0,09 mol) K2CO3 v 20 cm3 dimetylformamidu. Reakcia prebiehala asi jednu hodinu 

pri teplote 70°C. Bolo pozorované žltohnedé sfarbenie.Do reakčnej zmesi sa následne pridalo 

10,5 cm3 1-bromododekánu. Obsah varnej banky sa miešal na olejovom kúpeli pod spätným 

chladičom pri teplote 120°C asi tridsaťšesť hodín. Vznikol roztok tmavooranžovej farby 

s bielou usadeninou na dne nádoby. Produkt sa čistil odparením dimetylformamidu pomocou 

vákuovej odparky a následne bol trikrát extrahovaný vodou (20 cm3) a dichlórmetánom (100 
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cm3). Zvyšný dimetylformamid a dichlórmetán sa nechali odpariť vákuovou destiláciou. 

Pomocou kolónovej chromatografie sa oddelil olejovitý ligand 2 tmavej oranžovej farby. 

Elementárna analýza: experimentálne zistené (vypočítané): C=80.00(79,70%) 

N=10.90(10,81%) H=9,50(9,49%).  

Infračervená spektroskopia (ATR): 2921 cm-1 a 2851 cm-1 (s, Cal-H); 1572 cm-1 (m, 

Car-H), 741 (s, Cal-H).  

NMR spektroskopia: 1H NMR (300 MHz, d6-DMSO, 25 °C, δ / ppm): 8,25 (m, 2 H); 

8,16 (m, 2H); 7,71 (m, 1H); 7,68 (m, 1H); 7,65 (m, 1H); 7,63 (m, 1H); 7,26 (m, 4H); 4,69 (t, 4 

H ,N-CH2); 4,28 (m, N-CH2-CH2); 1,18 (m, 43H).  13C NMR (IIII MHz, d6-DMSO, 

25 °C, δ / ppm):149,60; 142,30; 136,07; 125,25; 123,25; 122,38; 119,67; 111,04; 60,74; 

32,55; 31,27; 29,47; 29,11; 29,07; 29,03; 28,87; 28,72; 28,68; 28,64; 28,27; 25,83; 25,51; 

22,11; 13,95. 

 

Príprava komplexu 3 

Vo varnej banke sa rozpustilo 0,4g (1,69 . 10-3 mol) CoCl2 . 6H2O a 1g (1,54 . 10-3 

mol) ligandu 2 v 30 cm3 metanolu. Vznikol roztok tmavej oranžovočervenej farby, ktorý sa 

nechal miešať pod refluxom pri zvýšenej teplote po dobu štyroch hodín. Roztok sa prefiltroval 

a nechal kryštalizovať pri laboratórnej teplote. Z roztoku sa vylúčili tmavozelené kryštály. 

Elementárna analýza: experimentálne zistené (vypočítané): C=66,52 % (66,40%) 

N=9,12 % (9,00%) H=7,85% (7,90%)  

Infračervená spektroskopia (ATR): 2916 cm-1 a 2850 cm-1 (s, Cal-H); 1599 cm-1 a 1574 

cm-1 (m, Car-H), 747 (s, Cal-H). 

 

Výsledky a diskusia 

Kryštálová štruktúra komplexu 3 je znázornené na obrázku 1.  

Komplex 3  kryštalizuje v triklinickej sústave a v priestorovej grupe P-1. Kryštálová štruktúra 

látky bola získaná pri teplote 120 K a mriežkové parametre základnej bunky sú a= 8.7609(6) 

Å, b=14.5870(10) Å, c=16.6456(12) Å, α=95.622(2)°, β=101.075(2)°, γ=99.327(2)° a objem 

základnej bunky je V=2041.6(2) Å3. Základná bunka obsahuje dve molekuly komplexu 3. 

Asymetrická jednotka v kryštálovej štruktúre je jedna molekula komplexu 3. Centrálny atóm 

kobaltu je koordinovaný s tromi dusíkovými donorovými atómami ligandu 2 a dvoma 

terminálnymi  chlorido ligandami. Väzbové dĺžky medzi centrálnym atómom a donorovými 

atómami dusíka sa pohybujú v rozmedzí 2,10 Å -2,15 Å a dĺžky Co-Cl väzieb sú 2,30 Å a 

979



2,32 Å. Koordinačný polyéder má tvar silne deformovanej tetragonálnej pyramídy, čo 

dokazuje rozptyl cis uhlov v ekvatoriálnej hladine polyédra v rozmedzí  75,6°-95,7°. Susedné 

molekuly komplexu vytvárajú medzi sebou aromatické pp interakcie o priemernej dĺžke 3,4 

Å. 

 

 

 
 

Obr. 1. Kryštálová štruktúra komplexu 3 (b). modrá – kobalt, svetlomodrá – dusík, zelená – chlór, sivá – 
uhlík, biela – vodík 

 

Magnetické vlastnosti komplexu 3 

Magnetické vlastnosti komplexu 3 znázorňuje obrázok 2. V teplotnej závislosti 

produktovej funkcie χT možno sledovať paramagnetické a teplotne závislé správanie. 

V teplotnom intervale v intervale 300 K – 80 K pozorujeme pozvoľný nárast hodnôt  χT 

z 3,32 cm3 K mol-1 na hodnotu 3,76 cm3 K mol-1. Pri ďalšom chladení pozorujeme pokles 

hodnôt čo možno prisúdiť efektu štiepenia v nulovom poli. Avšak hodnoty  produktu  χT  sú 

výrazne vyššie ako očakávaná čisto spinová hodnota pre systém S = 3/2 (1,876 cm3 K mol-1), 

čo možno vysvetliť feromagnetickými výmennými interakciami. Závislosť mólovej 

magnetizácie od zmeny magnetického poľa bola meraná pri dvoch teplotách 2 K a 4,6 K. Pri 

nižšej teplote pozorujeme saturáciu tejto závislosti ku hodnote 3 µB, čo je opäť v súlade 

s očakávanou hodnotou pre spinový systém S= 3/2.  
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Obr. 2. Magnetické merania komplexu 3. Vľavo- teplotná závislosť produktovej funkcie χT meraná pri 
externom magnetickom poli BDC = 0,1 T. Vpravo – závislosť mólovej magnetizácie od zmeny magnetického 

meraná pri dvoch teplotách 2 K a 4,6 K 
 

Záver 
Predložená práca bola zameraná na štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností 

koordinačných zlúčenín kobaltu s 2,6-bis(benzimidazolyl)pyridínovými ligandami. Boli 

pripravené ligandy 1 a 2. Ligand 2 bol následne použitý na prípravu komplexu 3. Komplex 3  

kryštalizuje v triklinickej sústave a v priestorovej grupe P-1. Kryštálová štruktúra látky bola 

získaná pri teplote  120 K. Závislosť mólovej magnetizácie komplexu 3 od zmeny 

magnetického poľa bola meraná pri dvoch teplotách 2 K a 4,6 K. Pri nižšej teplote 

pozorujeme saturáciu tejto závislosti ku hodnote 3 µB, čo je v súlade s očakávanou hodnotou 

pre spinový systém S= 3/2. 
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Abstract 

Preparation of oxidized carbon nanostructures based sorbents for radionuclide capture. 
Uniqueness of carbon nanomaterials enables their application in a wide range of disciplines, e.g. the 

sorption of radionuclides from waste solutions. This work was focused on the preparation of a sorbent based on 
graphene oxide and its composite with hydroxyapatite and their sorption properties. The experiments were conducted 
with a mixture of 227Ac/227Th/223Ra. Such mixture may be used in 227Ac/227Th/223Ra generators however, the dose rate 
in close vicinity of such sources require sorbent with high radiation stability and selectivity. The values of 
distribution coefficient (Dg) for GO-PAN composite were the highest for Ra-223 and Ac-227 at pH = 9.8. For 
samples GO-HAp-PAN with increasing pH increases the adsorption of Ra-223 and simultaneously decreases 
adsorption of Ac-227 and Th-227. 

 

Keywords: Graphene oxide; Ac-227; Th-227; Ra-223; sorbent; hydroxyapatite. 

 

Úvod a formulace cíle 

Specifické vlastnosti některých uhlíkových nanomateriálů umožňují jejich perspektivní 

využití pro sorpce radionuklidů z roztoků [1]. Výzkum byl zaměřen na syntézu sorbentů na bázi 

grafen oxidu (GO) a jeho kompozitu s hydroxyapatitem (HAp) zagranulovaných v matrici 

polyakrylonitrilu (PAN). A provedení sorpčních experimentů se směsným roztokem 
227Ac/227Th/223Ra. 

Grafen oxid je derivát jednovrstvé dvoudimenzionální sítě uhlíkových atomů – grafenu, 

jehož povrch i hrany jsou funkcionalizovány kyslíkovými funkčními skupinami, které dokáží 

vytvářet vazby s ionty kovů a dalšími sloučeninami [2]. Ze studií [1] vyplynulo, že GO je daleko 

efektivnější k záchytu kationtů radionuklidů než rutinně používané sorpční materiály jako je 

bentonit a aktivní uhlí. Sorpce radionuklidů na GO a jeho kompozity zahrnují fyzikální 

a chemické procesy, ke kterým dochází při jejich kumulaci na povrchu nebo uvnitř materiálu. 

Konkrétně pomocí vodíkových nebo chemických vazeb či intramolekulárními silami [2]. Navíc 

u kompozitu GO-HAp lze radium díky jeho chemické podobnosti s vápníkem sorbovat 

povrchovou komplexací či iontovou výměnou přímo na povrch HAp [3].  
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Materiál a metody 

Syntéza GO byla provedena podle Tourovy metody [4]. Výchozími látkami v reakční 

směsi byla koncentrovaná H2SO4 a H3PO4 (obr. 1) v poměru 9:1 (360:40 ml) (Lach-ner s. r. o.; 

Sigma-Aldrich), přírodní grafit (Graphite Týn, spol. s r.o.) (3,0 g) a KMnO4 (18,0 g; 0,114 mol). 

Reakční směs byla 12 hodin zahřívána na 50 °C. Oxidační proces se ukončí nalitím do 

destilované vody s ledem (1200 ml) spolu s 30% H2O2 (9 ml). Směs pak byla promývána 

destilovanou vodou (500 ml), 30% HCl (100 ml) a ethanolem (300 ml). K exfoliaci byl používán 

ultrazvukový generátor (Branson Digital Sonifier, Emerson Electric Co.) Po posledním promytí 

byl roztok GO odpařen do sucha. Výsledným produktem bylo 3,5 g GO ve formě tenkých fólií. 

Kompozity GO-HAp (obr. 3) byly připraveny vysokoteplotní (GO-HAp-1) [5] 

a nízkoteplotní (GO-HAp-2) [6] hydrotermální reakcí. Kde výchozí látkou v reakční směsi byl 

vodný roztok exfoliovaného GO a prekurzorový roztok pro HAp obsahující vápenaté kationty 

a fosforečnanové anionty. Zahřívání probíhalo v ocelových autoklávech (obr. 2) (Parr Instrument 

Company) 24 hodin při 180°C resp. 15 hodin při 95°C. Produkt byl poté promyt destilovanou 

vodou a vysušen (vakuová linka s inertní větví a nízkoteplotním chladičem s rotační olejovou 

vývěvou LAVAT VRO 04/2).  
Kompozity GO-PAN (obr. 4), GO-HAp-PAN-1 a GO-HAp-PAN-2 byly připraveny 

rozdispergováním suchého vzorku pomocí ultrazvukového generátoru v roztoku 10% PAN 

v DMSO. Pro vytvoření granulí sorbentu v matrici PANu byla použita speciálně připravená 

skleněná aparatura (RNDr. M. Vlk, RNDr. J. Kozempel, PhD., doc. Ing. F. Šebesta, CSc.)  

Sorpční experimenty na připravených kompozitech byly prováděny statickou metodou, 

kdy se vodný roztok sorbentu s vhodně upraveným pH protřepával ve zkumavkách se směsným 

roztokem 227Ac/227Th/223Ra  12 - 15 hodin tak, aby styčná plocha se sorbentem byla co největší.  
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Obr. 1. Mechanismus účinku H3PO4 při oxidaci grafenu - kyselina fosforečná funguje v oxidačním procesu jako 
mediátor a zabraňuje vzniku děr v bazální síti, a tím poškozování šesti-uhlíkatých cyklů [4] 

 
 

 
 

Obr. 2. Ocelový autokláv pro syntézu GO-HAp 
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Výsledky a diskuze 

Analýzy připravených nanomateriálů byly prováděny pomocí infračervené spektroskopie 

(FT-IR spektrometr NICOLET iS50) a na rastrovacím elektronovém mikroskopu (TESCAN 

Vega3XMU). Gamma spektra roztoku a sorbentu byla měřena koaxiálním polovodičovým 

detektorem z vysoce čistého germania (HPGe) a jejich vyhodnocením (program Maestro) 

a numerickým zpracováním byly získány hodnoty počtu impulsů jednotlivých radionuklidů, které 

odpovídají aktivitám ve vztahu [I.]. 

Distribuční váhový koeficient Dg (l mg-1) byl počítán z výsledků statické metody, kdy byl 

roztok s radionuklidy o celkovém objemu V (l) protřepáván se sorbentem o hmotnosti m (mg) po 

dostatečně dlouhou dobu:  

      [I.] 

kde As je aktivita adsorbovaná na sorbentu a Ar je aktivita roztoku. Pro jednotlivé sorbenty jsou 

jejich hodnoty uvedeny v tab. 1 a 2. 

Tab. 1. Hodnoty Dg  pro jednotlivé radionuklidy na GO-PAN. 
 

pH Dg (l mg-1) 
223Ra 227Th 227Ac 211Pb 207Tl 

11,0 560 120 170 440 210 
9,8 12000 80 4300 1700 300 
3,9 4450 970 930 2600 > 15000 
1,2 70 360 500 80 70 
0,2 20 190 6 20 15 
0 20 3140 4 20 20 

 
 
 

Tab. 2. Hodnoty Dg pro jednotlivé radionuklidy na GO-HAp-PAN-1 a 2. 
 

GO-HAp-PAN pH 
Dg (l mg-1) 

223Ra 227Th 227Ac 211Pb 207Tl 

1 
7 160 5560 > 15000 150 150 
9 500 500 260 470 550 

11 1560 1760 170 1300 > 15000 

2 
7 430 4000 > 15000 400 800 
9 490 670 1400 440 700 

11 3900 350 25 4700 3000 
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Obr. 3. SEM snímky GO-HAp kompozitu – vlevo snímek vzorku GO-HAp-1 připraveného vysokoteplotní 
hydrotermální reakcí a vpravo snímek vzorku GO-HAp-2 připraveného nízkoteplotní hydrotermální reakcí 

 
 
 

Obr. 4. SEM snímky GO-PAN – řez granulí kompozitu (A) a detail vnitřní pórovité struktury (B) 

 

Závěr  

Sorpční experimenty se směsným roztokem 227Ac a jeho dceřiných radionuklidů byly 

prováděny na GO syntetizovaném podle Tourovy metody a na jeho dvou kompozitních 

materiálech s hydroxyapatitem připravených nízkoteplotní a vysokoteplotní hydrotermální reakcí. 

Které byly k lepší manipulaci zagranulovány do polyakrylonitrilu. 
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Hodnoty distribučního váhového koeficientu Dg byly u kompozitu GO-PAN nejvyšší pro 
223Ra i 227Ac při pH = 9,8, oproti tomu nejvyšší Dg pro 227Th bylo při pH = 0. V měřeném rozsahu 

pH 7 – 11 jsou u obou vzorků GO-HAp-PAN nejvyšší hodnoty Dg pro 223Ra při pH = 11, naopak 

pro 227Ac a 227Th při pH = 7.  
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Abstract 

Synthesis of ferroceneboronic derivatives suitable for construction of electrochemically active synthetic 
receptor for saccharides 

An electrochemically active synthetic receptor for saccharides consists of two connected parts - boronic 
acid is able to directly interact with an analyte and ferrocenyl residue provides electrochemical response on this 
binding event. These two parts joined together represents the probe - a receptor for the detection of saccharides. 
Throughout our way towards the saccharide-sensitive receptor, we synthesized three new imine derivatives of 
ferrocenylphenylboronic acid (FcPBA) and studied them by nuclear magnetic resonance, mass spektrometry, 
infrared spectroscopy and cyclic voltammentry. The results show some different behavior of the iminic ortho 
derivative due to intramolecular interactions of boronic functional group and iminic nitrogen atom. 
 

Keywords: ferroceneboronic acid; electrochemistry; chemosensor; detection of saccharides. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Molekulární rozpoznávání analytů je v dnešní době rychle se rozvíjející odvětví 

chemie a biochemie. Jeho základem je specifická interakce mezi dvěma a více molekulami 

většinou na základě nekovalentní vazby. Při molekulárním rozpoznávání je potřeba spojit 

rekogniční prvek receptoru, který interaguje s analytem, se skupinou poskytující signál, který 

je možno dále zpracovat fyzikálně chemickým převodníkem. Spojení těchto součástí (analyt-

receptor-signalizační skupina-převodník-signál) představuje obecný senzor. V závislosti na 

povaze receptoru/próby pak lze mluvit o chemo- nebo biosenzorech. 

Pro detekci sacharidů lze využít jak biosenzory (glukometry a další na enzymech 

založené senzory), tak chemosenzory [1] (chemoreceptory povětšinou s optickou detekcí – 

fluorescenční, kolorimetrické apod.) Mnoho z těchto senzorů ovšem trpí složitostí systému a 

malou odolností vůči nepříznivým podmínkám (extrémní pH, teplota apod.), proto je snaha 

zjednodušit systém. Řešením jsou reagentless senzory, kdy interakce analytu s receptorem a 

signalizace vazebného děje (umožňující detekci) proběhne bez přídavku dalších reagencií [2].  

Jedním z řešení tohoto problému jsou detekční systémy založené na kovalentních 
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interakcích boronových kyselin, které jsou schopné interagovat přímo se sacharidy (1,2- a 1,3-

dioly) za vytvoření cyklických esterů [3, 4]. A právě próby obsahující ve své struktuře 

boronovou skupinu a ferocenové reziduum, pomocí něhož lze interakce sledovat 

elektrochemickými metodami [5], jsou stále málo prozkoumané. 

Cílem práce bylo připravit, popsat a prostudovat konstituční izomery (ortho, meta a 

para) ferocenylfenylboronové kyseliny (próby FcPBA, iminy I – (N-

ferocenyliminomethyl)fenylboronové kyseliny – a aminy II – (N-

ferocenylaminomethyl)fenylboronové kyseliny, Obr. 1).  Cílové aminy lze připravit podle 

reakčního schématu na obrázku 1 ve dvou krocích [6]. V prvním kroku (i) vznikne imin I, 

který redukcí (ii) poskytne sekundární amin II.  

  

 
 

Obr. 1. Reakční schéma syntézy 
Redukční aminace vedoucí k iminoderivátům I a aminoderivátům II;  

(i) tvorba Schiffovy báze, (ii) redukce Schiffovy báze redukčním činidlem  
 

Materiál a metódy 

Průběh reakcí byl sledován pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC). Protonová a 

bórová spektra NMR byla měřena na NMR spektrometru Avance 300 (Bruker) s pracovní 

frekvencí 300,15 MHz pro jádro 1H a 96,3 MHz pro jádro 11B. Spektrometr byl vybaven 

sondou BBFO. Měření byla prováděna v deuterovaném methanolu CD3OD, deuterovaném 

acetonu (CD3)2CO, případně v deuterovaném chloroformu CDCl3 (vše Sigma Aldrich). 

Experimenty byly měřeny za teploty 303 K. Chemické posuny jsou uvedeny v jednotkách 

ppm. Signály byly lockovány na rezidua rozpouštědel.  

Hmotnostní spektra byla měřena na hmotnostním spektrometru s elektrosprejovou 

ionizací, kvadrupólem a analyzátorem částic podle doby jejich letu (MS ESI/q-TOF) maXis 

Impact (Bruker).  

Infračervená spektra byla měřena na přístroji Alpha Bruker FTIR Platinum ATR 

s přímým nanášením kapalného nebo pevného vzorku na diamantový měřící krystal.  

Cyklické voltamogramy byly měřeny na potenciostatech EmStat (Palm Instruments) 

nebo PGSTAT302N Autolab (Metrohm Autolab). Ke sledování pH byl použit pH-metr 
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inoLab pH 720 (WTW) se skleněnou elektrodou.    

 

Výsledky a diskusia 

Syntéza trojice iminů I (o-, m-, p-) z reaktantů aminoferocenu a příslušných 

formylfenylboronových kyselin probíhala jako azeotropická dehydratace směsi reaktantů 

v molárním poměru 1:1 na vakuové rotační odparce do 30°C. Kvantitativně byly získány čisté 

iminy I, které nebylo potřeba přečišťovat. Následná redukce (ii) těchto iminů na cílový amin 

II byla zatím testována pouze v případě para derivátu.    

Obrázky 2. a 3. srovnávají NMR spektra (protonové na obr. 2 a bórové obr. 3) trojici 

připravených iminů I. Je vidět, že m-I a p-I jsou strukturně velmi podobné, naopak o-I se od 

nich liší posunutím všech protonových signálů k vyšším hodnotám δ. Dochází k odstínění 

vodíků v důsledku interakce atomu dusíku s blízkým atomem bóru. To potvrzuje bórové 

spektrum, ve kterém je patrný posun signálu o-I k nižším hodnotám δ, tj. atom bóru podléhá 

částečné kvarternizaci, jeho volný p-orbital je zaplněn volným elektronovým párem blízkého 

atomu dusíku. 

 

 
 

Obr. 2. Srovnání poloh 1H-NMR signálů 
signál iminového protonu (vlevo), skupina signálů ferocenu (vpravo); červená (o-I, struktura vlevo), zelená (m-I, 

struktura uprostřed) a modrá (p-I, struktura vpravo) 
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Obr. 3. Srovnání poloh 11B-NMR signálů 
signál o-I (červená) se od m-I (zelená) a p-I (modrá) liší; u o-I dochází k interakci B–N 

 

Vzhledem k tomu, že iminy jsou produkty rovnovážné reakce a v prostředí s nukleofily 

(voda apod.) se tato rovnováha znovu ustavuje, pomocí elektrochemie byly měřeny pouze 

některé vlastnosti iminových derivátů. Díky rozpadům iminů nebylo možno sledovat interakce 

boronové skupiny s modelovým polyolem sorbitolem, což by měl být v budoucnu hlavní cíl 

elektrochemických měření s aminy FcPBA po dokončení jejich syntéz. Proto byly sledovány 

převážně rozpady iminů, které probíhaly ve vodném prostředí pufru s methanolem (3:1, 50 

mM Pi, 100 mM KCl, pH 7,4; pracovní elektroda GCE, referenční elektroda SCE, pomocná 

elektroda Pt drátek).   

Při těchto elektrochemických měřeních bylo pozorováno rozdílné chování o-I. Imin o-

I po rozpuštění v měřícím roztoku ustaví okamžitě rovnováhu aminoferocen/imin, která se 

v čase dále nemění. Naopak m-I a p-I se rozpadají pomaleji a jejich rozpad lze bazicky 

katalyzovat přídavky hydroxidu (NaOH) z výchozího optimálního pH 6,4. Na Obr. 4 je pak 

vidět neukončené dlouhé ustavování rovnováhy v řádu cca 2 hodin, tj. pokles množství 

protonovaných iminiových forem (redoxní páry 295, resp. 315 mV) a neprotonovaných 

iminových forem (redoxní páry 255, resp. 275 mV) – v závislosti na pH – a vzrůst signálu 

aminoferocenu jakožto rozkladného produktu meta a para iminů (redoxní páry -70, resp. -53 

mV).    
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Obr. 4. Cyklické voltamogramy iminů I, bazicky katalyzovaný rozpad pomocí NaOH 
o-I po rozpuštění v měřícím roztoku fosfátový pufr/methanol (3:1; 50 mM Pi, 100 mM KCl, pH 7,4; 

GCE+SCE+Pt) okamžitě ustavuje rovnováhu aminoferrocen/imin; u m-I (meta) a p-I (para) lze přídavkem NaOH 
katalyzovat rozpad iminů (redoxní páry 295/255 a 315/275 mV) na aminoferocen (redoxní pár cca -60 mV) 

 

Záver 

V rámci naší práce byly popsány syntetické postupy příprav nových elektrochemických 

derivátů obsahujících ve své struktuře ferocen a boronovou kyselinu [6]. Byla nasyntetizována 

trojice iminů I (o-, m-, p-) z reaktantů aminoferocenu a příslušných formylfenylboronových 

kyselin. Následná redukce těchto iminů na cílový amin II byla zatím testována pouze 

v případě para derivátu. Iminové deriváty I byly detailně charakterizovány pomocí 

elektrochemických měření (cyklické voltametrie), nukleární magnetické rezonance (NMR), 

hmotnostní spektrometrie (MS) a infračervené spektroskopie (FTIR). Během práce byly 

charakterizovány degradační produkty derivátů při redukčních krocích, což je velice důležité 

pro návrh dalších syntetických postupů.  

Současně se syntézami probíhá studium interakcí atomů bóru s dusíkem [7]. B–N 

interakce mohou významně měnit elektrochemický signál ferocenu [5]. Nejvhodnější próba se 

stane základem pro analytický nástroj určený k detekci biologicky aktivních molekul na bázi 

sacharidů [8]. Předpokládaným využitím umělého receptoru tak budou aplikace od určování 

koncentrací cukerných zbytků (diagnostiky) až k možnostem cíleného uvolňování léčiv 

(terapii).  
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Abstract 
 A functional analysis of genes involved in metabolism of phenol compounds in yeast Candida 
parapsilosis 
 An opportunistic pathogenous yeast Candida parapsilosis is able to use various hydroxyaromatic 
compounds as its sole carbon source. These compounds are metabolized via the 3-oxoadipate or gentisate 
pathway. There is an open reading frame CPAR2_406430 in the gene cluster of 3-oxoadipate pathway which 
contains domain typical for flavin reductases (FR). FR could be involved in this pathway as: (i) a FR of the 
monooxyganase system that hydroxylates phenols to 1,2,4-trihydroxybenzene; (ii) an enzyme participating in the 
reduction of 2-maleylacetate to 3-oxoadipate. This gene (named FRD1) contains two start codons, which means 
there are two possible forms of translated product. In this study we examined the location of both forms in the C. 
parapsilosis cells. Moreover we created a bacterial expression system and isolated the short form of protein 
(frd1s), which can be used to examine the presumed FR or maleylacetate reductase activity.  
 

Keywords: C. parapsilosis; 3-oxoadipate pathway; flavine reductase; two start codons. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvasinka Candida parapsilosis je z vedeckého hľadiska zaujímavá nielen pre 

rozširujúce sa prípady nákazy týmto oportunistickým patogénom [1], ale aj vďaka rôznym 

špecifickým vlastnostiam, ktoré sú dôležité pre základný výskum.  

  C. parapsilosis je schopná rásť na viacerých hydroxyderivátoch benzénu a kyseliny 

benzoovej, ako na jedinom zdroji uhlíka [2]. Využívanie týchto zlúčenín jej umožňuje prežiť 

v pôde, kde sa pravdepodobne podieľa na dekompozícii rastlinných pletív a produktov ako je 

lignín [3]. Hydroxyderiváty benzénu spracováva pomocou hydroxyhydrochinónového (HHQ) 

variantu 3-oxoadipátovej dráhy, alebo glutation-závislého (GSH) variantu gentisátovej dráhy. 

Pre obe tieto dráhy boli v genóme C. parapsilosis identifikované génové klastre obsahujúce 

gény enzýmov pre degradáciu spomínaných zlúčenín. Expresia génov v týchto klastroch je 

podmienená prítomnosťou hydroxyaromatických zlúčenín.  

 V génovom klastri 3-oxoadipátovej dráhy sa nachádza otvorený čítací rámec 

CPAR2_406430 (pracovný názov FRD1), ktorý vykazuje homológiu k flavín reduktázam 

(obsahuje potenciálnu doménu pre väzbu flavín mononukleotidu),  no jeho funkcia doposiaľ 

nebola identifikovaná. Tento gén vo svojom čítacom rámci obsahuje dva ATG kodóny, a teda 

dva potenciálne začiatky translácie pre, dlhú (921bp - FRD1L) a krátku formu (840bp - 
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FRD1S). Cieľom práce je funkčná analýza oboch foriem génu FRD1 a to pomocou určenia 

vnútrobunkovej lokalizácie produktov génov FRD1S a FRD1L a vytvorenia expresného 

systému na izoláciu a analýzu proteínu kódovaného génom FRD1S.   
 

Materiál a metódy 

Použité kmene mikroorganizmov 

Candida parapsilosis - CLIB214 [divý typ]; Escherichia coli  [DH5α - endA1, 

glnV44, thi-1, recA1, relA1, gyrA96, deoR, nupG Φ80dlacZΔM15, ΔlacU169, hsdR17; 

GM119 - fhuA2, lacZ4, tsx-1, glnX44, galK2, galT22, dcm-6, dam-3, mtlA2, metB1, thiE1; 

BL21(DE3) - F-, dcm, ompT, hsdS(rB - mB - ), gal λ (DE3) ].  

 
Tab. 1. Použité plazmidové vektory. 

 
Názov Bakteriálny marker Kvasinkový marker Zdroj 
pDrive ampicilín, kanamycín lacZ Quiagen 
pBP8 ampicilín CpURA3 [4] 

pGEX-6P-1 ampicilín - GE Healthcare 
pDF1S ampicilín, kanamycín lacZ táto práca 
pDF1L ampicilín, kanamycín lacZ táto práca 
pBF1S ampicilín CpURA3 táto práca 
pBF1L ampicilín CpURA3 táto práca 

pGXF1S ampicilín - táto práca 
 

Fluorescenčná mikroskopia 

Bunky C. parapsilosis boli transformované plazmidom z ktorého bol skúmaný gén 

exprimovaný vo fúzii so zeleným fluorescenčným proteínom (GFP). Mitochondrie boli 

zafarbené rodamínom B (c = 100nM). Kvasinky boli pozorované po kultivácii na médiu 

obsahujúcom glukózu, alebo 4-hydroxybenzoát, fluorescenčným mikroskopom (Olympus 

BX50) pri stonásobnom zväčšení.  

 

DNA a proteínové manipulácie 

Väčšina DNA a proteínových manipulácií prebiehala podľa protokolov [5], prípadne 

podľa odporúčaní výrobcov komerčných zložiek. Izolácia prebehla podľa protokolu [6] 

a podľa odporúčaní výrobcu glutation agarózy [Sigma]. 
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Výsledky a diskusia 

 Bioinformatická analýza odhalila, že dve formy génu FRD1 môžu mať odlišnú 

vnútrobunkovú lokalizáciu. Dlhšia forma FRD1L obsahuje potenciálnu mitochondriálnu 

presekvenciu, ktorá by mohla tento proteín nasmerovať do mitochondrií. Kratšia forma (bez 

presekvencie) FRD1S je pravdepodobne lokalizovaná v cytoplazme [7, 8]  

 Za účelom overenia tejto hypotézy boli skonštruované vektory pBF1L a pBF1S, z 

ktorých je skúmaná forma proteínu exprimovaná vo fúzii s GFP. Bunky C. parapsilosis boli 

transformované pripravenými konštruktami, ako aj vektorom pBP8, ktorý obsahuje len gén 

pre GFP bez skúmaného proteínu (kontrola). Kultivácia prebiehala na médiu obsahujúcom 

glukózu a na médiu obsahujúcom 4-hydroxybenzoát ako jediný zdroj uhlíka. Fluorescenčná 

mikroskopia získaných transformantov (obr. 1.) ukázala, že bez ohľadu na zdroj uhlíka bol 

signál fúzneho proteínu krátkej formy vidiťeľný v cytoplazme. Signál dlhej formy bol 

viditeľný v diskrétnych štruktúrach. Tieto štruktúry korešpondujú s mitochondriami 

zafarbenými rodamínom B, ktorý sa preferenčne viaže na vnútronú mitochondriálnu 

membránu.  

Existuje viacero prípadov, kedy dva začiatočné kodóny slúžia na to aby sa proteín 

dostával do viacerých bunkových kompartmentov [9, 10]. Keďže sa v genóme kvasinky C. 

parapsilosis nenašli gény kódujúce potenciálnu maleylacetát reduktázu môžeme 

predpokladať, že gén FRD1 nachádzajúci sa v HHQ klastri by mohol plniť funkciu 

maleylacetát reduktázy, či prípadne byť súčasťou komplexu enzýmov na redukciu 

maleylacetátu s využitím FMNH2 ako redukčného činidla. V tomto prípade by bola 

lokalizácia tohto génu v mitochondriách výhodná, keďže konečným produktom degradácie 

vzniknutého 3 - oxoadipátu je sukcinát a acetyl - CoA využívaný v citrátovom cykle. 

Potenciálne však môže ísť aj o flavín reduktázu asociovanú s monooxygenázami, ktorá 

sprostredkúva voľný redukovaný flavín pre flavoproteínové monooxygenázy 

hydroxybenzoát-1-hydroxylázu a hydrochinón hydroxylázu, ktoré tiež pôsobia v 3 - 

oxoadipátovej dráhe. Tejto funkcii by zodpovedala kratšia forma proteínu bez 

mitochondriálnej presekvencie, vzhľadom k cytoplazmatickej lokalizácii spomínaných 

enzýmov [2]. 

Za účelom nadprodukcie proteínu frd1s bol skonštruovaný vektor, ktorý umožňuje 

jeho expresiu vo fúzii s GST (glutation-S-transferáza) a následnú izoláciu proteínu pomocou 

afinitnej chromatografie na glutation-agaróze. Výhodou GST je, že funguje aj ako šaperón 

zabezpečujúci lepšie zbaľovanie proteínu, čím zvyšuje jeho rozpustnosť a tým umožňuje jeho 

ľahšiu izoláciu [11]. 
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Obr. 1. Skúmanie lokalizácie proteínov frd1s a frd1l 
a), b) a c) V hornom riadku sú zábery kvasiniek fotených na glukózovom médiu. V dolnom riadku na 4-
hydroxybenzoáte. a) Na záberoch vidieť signál fúzneho proteínu frd1l s GFP (zelený) a sigál rodamínu B 

(červený), ktorý sa preferenčne viaže na mitochondrie. b) Na záberoch vidieť signál fúzneho proteínu frd1s 
s GFP v cytoplazme. c) Ako kontrola slúžil prázdny plazmid exprimujúci GFP 

 

 Po prvej izolácii proteínu sa na western blot analýze objavovali viaceré nešpecifické 

signály, a preto bol proteín z prvých dvoch elúcií repurifikovaný (obr. 2.) 

Ďaľším krokom v prečisťovaní izolovaného proteínu bola gélová filtračná 

chromatografia, čo však neviedlo k eliminácii nešpecifických signálov. Alternatívou by 

mohlo byť použitie kolóny s užším rozhraním veľkosti separovaných proteínov, keďže všetky 

nešpecifické signály sú menšie ako náš skúmaný proteín, ktorého veľkosť zodpovedá 

hmotnosti 58 kDa. 
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Obr. 2. Izolácia proteínu frd1s 

Repurifikácia proteínu z prvej a druhej elúcie predchádzajúcej izolácie. Ako štandard bol použitý Page Ruler 
prestained ladder [ThermoFisher] 

 

Ide pravdepodobne o degradačné produkty fúzneho proteínu, keďže nešpecifické 

signály sa neobjavovali v lyzázoch kontrolných BL21 bez plazmidu, ani s prázdnym 

plazmidom (obr. 3.). Izolovaný proteín by tak mohol byť použitý na meranie flavín 

reduktázovej aktivity. Flavín reduktézová aktivita sa stanovuje podľa poklesu absorbancie pri 

340 nm v dôsledku oxidácie NAD(P)H [12].  

 

 
Obr. 3. Porovnanie kontrolných kmeňov a kmeňa produkujúceho fdr1s 

V indukovaných (ind.) vzorkách môžeme pozorovať indukciu expresie GST (28 kDa) z prázdneho plazmidu 
pGEX-6P-1 a frd1s vo fúzii s GST z plazmidu pGXF1S. V kmeni BL21 bez plazmidu a v neindukovaných 

(neind.) vzorkách nie je na western blote žiaden signál 
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Záver 

V tejto práci sa nám podarilo dokázať rôznu lokalizáciu dvoch foriem génu FRD1. 

Kratšia forma sa nachádza v cytoplazme zatiaľ čo dlhšia v mitochondriách. Zároveň sme boli 

schopní izolovat proteín frd1s, ktorý môže byť následne využitý na skúmanie predpokladanej 

flavín reduktázovej, prípadne maleylacetátreduktázovej aktivity. 
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Abstract 
Synthesis, structural and magnetic investigation of coordination iron compound with 2-(pyridin-2-yl)-

1H-benzimidazole ligands 
Our contribution is focused on the synthesis, structural and magnetic investigation of new coordination 

compound in which „spin crossover“ phenomenon can occur. Firstly, starting compound 2-(pyridin-2-yl)-1H-
benzimidazole (1) has been prepared and afterwards used for the preparation of substituted ligand 1-dodecyl-2-
(pyridin-2-yl)-1H-benzimidazole (2). Compound 1 was starting reagent for the preparation of complex [FeIII(1-

1H)3] (3), where 1-1H is deprotonated form of 1, 2-(pyridin-2-yl)benzimidazol-1-ide. Ligand 2 and complex 3 were 
characterized by single crystal X-ray diffraction measurement. Magnetic properties of 3 were investigated on 
MPMS SQUID magnetometer. 
 

Keywords: iron coordination compound; spin crossover. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Spin crossover (SCO) materiály môžu podliehať vratnému prechodu medzi 

nízkospinovým a vysokospinovým stavom. Tento fenomén sa objavuje pri zlúčeninách 

prvkov prvého prechodného radu s elektrónovou konfiguráciou 3d4-3d7 [1]. SCO látky môžu 

existovať v nízkospinovom stave (low-spin, LS) alebo vysokospinovom stave (high-spin, HS), 

ale len výnimočne sa môžu takéto komplexy nachádzať na rozhraní týchto dvoch stavov 

(intermediate-spin, IS napr. železité komplexy môžu vzácne vykazovať spinový stav S=3/2). 

V molekulách SCO materiálov možno uskutočniť aktiváciu spinového prechodu zmenou 

vonkajších podmienok ako sú teplota, tlak, elektrické či magnetické pole, ale bol pozorovaný 

aj reverzibilný prechod medzi LS a HS stavmi aktivovaný pomocou svetelnej excitácie 

materiálu, tzv.  LIESST efekt („Light Inducted Excited Spin State Trapping“) [2].  

Predpokladom pre aplikáciu SCO materiálov je strmý prechod, prebiehajúci pri 

izbovej teplote s dostatočne širokou termálnou hysteréziou, nízke náklady pri syntéze, 

oxidačná a degradačná stabilita. Niekoľko praktických aplikácií SCO materiálov bolo 

preukázaných v oblasti pamäťových médií, displejov, elektrických a elektroluminiscenčných 

zariadení, kontrastných látok v MRI či molekulových senzorov a mnoho ďalších.  
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Výskum Mullera a kol.[3] sa upriamil na prípravu kontrastných látok vykazujúcich 

SCO, konkrétne na komplex [Fe(Htrz)3](ClO4)2,v ktorom na syntézu bol využitý ligand 4H-

1,2,4-triazol (Htrz). V prípade študovanej zlúčeniny sa poukázalo na fakt, že môže slúžiť 

v kontexte monitorovania teploty pri liečbe tumorov formou hypertermie. Tento typ nádorovej 

liečby zahŕňa vystavenie ľudského tkaniva takej teplote, ktorá zabíja nádorové bunky. Avšak 

pri dosiahnutí vysokých teplôt môže dôjsť k trvalému poškodeniu či zabíjaniu aj zdravých 

buniek a tkanív. Preto pri termoterapeutických spôsoboch liečby musí byť monitorovanie 

teploty dôkladne zabezpečené, čo môžu poskytovať práve spomínané kontrastné látky [4].  

Cieľom tejto práce bola syntéza ligandu 2-(pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolu (1), ktorý 

sa následne využil na prípravu 1-dodecyl-2-(pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolu (2) 

a koordinačnej zlúčeniny [FeIII(1-1H)3], kde 1-1H je deprotonizovaná forma ligandu 1. 

Pripravené látky boli štruktúrne a magneticky analyzované pomocou nižšie uvedených metód. 

 

Materiál a metódy 

Zoznam chemikálií: Benzén-1,2-diamín (p.a.), ABCR; kyselina pyridín-2-karboxylová 

(p.a.), ABCR; kyselina fosforečná(p.a.), Mikrochem; uhličitan draselný (p.a.), Mikrochem; 

acetón (p.a.), Mikrochem; aktívne uhlie, Mikrochem; metanol (p.a.), Mikrochem; 

dimetylformamid (p.a.), Mikrochem; 1-brómdodekán (p.a.) Sigma-Aldrich; tetrahydrát 

chloridu železnatého (p.a.). 

Metódy: Elementárna analýza, infračervená spektroskopia, nukleárna magnetická 

rezonancia, monokryštalová röntgenová difrakčná analýza, prášková difrakčná röntgenová 

analýza, MPMS SQUID magnetometria. 

Postup prípravy ligandu 1, 2-(pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolu:  

Na úvod prípravy ligandu 1 sa naváži a odmeria potrebné množstvo kyseliny pyridín-

2-karboxylovej, benzén-1,2-diamínu a kyseliny fosforečnej (20ml). Pri vhodne zvolenom 

množstve kyseliny 2-pyridín-karboxylovej (10g; 0,08 mol) sa v 10 % nadbytku naváži 

príslušné množstvo benzén-1,2-diamínu (9,7g; 0,09 mol). Na olejovom kúpeli umiestnenom 

na magnetickej miešačke sa v jednohrdlej varnej banke s guľatým dnom zohrieva zmes 

navážených reaktantov s kyselinou fosforečnou pri teplote 180 °C. Zmes sa zahrieva pod 

spätným chladičom a teplota reguluje teplomerom po dobu 24 hodín. Tmavomodrá zmes sa 

po vychladnutí rozpustí v kadičke s destilovanou vodou (200ml) a po častiach pridáva 

uhličitan draselný, pokiaľ pH suspenzie nie je neutrálne. Reakcia je sprevádzaná šumením 

a vznikom ružovofialovej farby. Po indikácii neutrálneho pH sa suspenzia prefiltruje a 
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premyje destilovanou vodou. Tuhý podiel z filtračného papiera sa rozpustí v acetóne 

(300ml), zahreje spolu s 2-3 lyžičkami aktívneho uhlia a prefiltruje. Z prefiltrovaného roztoku 

sa acetón odparí pomocou vákuovej odparky, získaný suchý produkt premyje metanolom 

a prefiltruje. Proces filtrácie je sprevádzaný farebnou zmenou zo sivej na bielu a biely 

kryštalický produkt sa presuší v sušiarni pri teplote 105°C počas 30-40 minút. Výťažok je 

9,7g (0,05 mol; 61%).  

Elementárna analýza: Stanovené (vypočítané) zloženie pre C12H9N3: C = 73,52% 

(73,83%); H = 4,60% (4,65%); N = 21,48% (21,52%).  

Infračervená spektroskopia (ṽ/cm-1): 3057 (w, Car-H); 2968 (w, Cal-H); 1593,1568 (m, 

Car=Car a C=N). 
1H NMR (300 MHz, d6-DMSO, 25 °C, δ / ppm): 13,12 (s, 1H); 8,71 (m, 1H); 8,35 (m, 

1H); 7,98 (m, 1H); 7,71 (m, 1H); 7,57 (m, 1H); 7,49 (m, 1H); 7,23 (m, 2H). 
13C NMR (IIII MHz, d6-DMSO, 25 °C, δ / ppm): 151,19; 149,79; 148,94; 144,29; 

137,95; 135,35; 125,13; 123,58; 122,35; 121,86; 119,72; 112,53. 

Postup prípravy ligandu 2, 1-dodecyl-2-(pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolu: 

Zmes zvoleného množstva 1 (0,5g; 0,0026 mol), dimetylformamidu (14ml) a 2,5-

násobku stechiometrického množstva uhličitanu draselného (0,9g; 0,0064 mol) sa zohreje na 

olejovom kúpeli na magnetickej miešačke pri teplote 120 °C vo varnej banke s guľatým dnom 

počas 1 hodiny. Teplota zmesi je regulovaná teplomerom a banka je napojená na spätný 

chladič. Po uplynutí 1 hodiny sa ku zmesi pridá 1,2-násobku stechiometrického množstva 1-

brómdodekánu (0,8g; 0,0030 mol) a ohrev pokračuje po dobu 23 hodín. Po vychladnutí sa zo 

zmesi odparí dimetylformamid vákuovou destiláciou, surová reakčná zmes extrahuje trikrát 

v zmesi dichlórmetán (100 ml)/voda (20 ml), pričom organická frakcia sa zozbiera a odparí na 

vákuovej odparke do sucha. Takto pripravený produkt sa čistí pomocou kolónovej 

chromatografie ((SiO2)x/(CH2Cl2:CH3OH=100:1)), kde sa výsledný produkt  C12pybzim 

izoluje v podobe bieleho polykryštalického prášku vo výťažku 0,8g (0,0020 mol; 86%).  

Elementárna analýza: Stanovené (vypočítané) zloženie pre C24H33N3: C = 78,95% 

(79,29%); H = 9,00% (9,15%); N = 11,23% (11,56%). 

Infračervená spektroskopia (ṽ/cm-1): 3039 (w, Car-H); 2913, 2848 (s, Cal-H); 1583 

1464, 1440 (Car=Car a C=N); 3057 (w, Car-H); 2968 (w, Cal-H); 1593,1568 (m, Car-Car). 
1H NMR (300 MHz, d6-DMSO, 25 °C, δ / ppm): 8,71 (m, 1H); 8,31 (m, 1H); 7,99 (m, 

1H); 7,71 (m, 1H); 7,63 (m, 1H); 7,50 (m, 1H); 7,28 (m, 2H); 4,81 (t, J = 7,2 Hz, N-CH2); 

1,73 (p, N-CH2-CH2); 1,18 (m, 18H); 0,82 (t, CH3). 

1002



13C NMR (IIII MHz, d6-DMSO, 25 °C, δ / ppm): 150,17; 149,29; 148,77; 142,12; 

137,36; 136,39; 124,36; 123,10; 122,27; 119,52; 110,88; 60,74; 25,96; 22,11; 13,94. 

Postup prípravy komplexu 3, [FeIII(1-1H)3]: 

Na úvod prípravy komplexu sa naváži zvolené množstvo ligandu 1 (0,5g, 0,0009 mol) 

a 3,5-násobok stechiometrického množstva trietylamínu (0,3g, 0,0030 mol), ktoré sa rozpustí 

v metanole (40ml) v trojhrdlej banke s guľatým dnom, pričom obsah banky sa nechá 

prebublávať pod dusíkom po dobu 30 minút. Počas prebublávania sa naváži potrebné 

množstvo tetrahydrátu chloridu železnatého (0,2g, 0,0009 mol), pridá sa k obsahu banky 

a nechá prebublávať po dobu 2 hodín. Následne sa reakčná zmes mieša pod refluxom počas 

15-tich hodín, výsledný produkt prefiltruje a kontrolovaným odparovaním sa získa kryštalický 

prášok sivo-čiernej farby vo výťažku 0,4g (0,0006 mol, 73%).  

Elementárna analýza: Stanovené (vypočítané) zloženie pre C36H30FeN9: C = 67.12% 

(67,09%); H = 4.60% (4,69%); N = 19.20% (19,56%).  

Infračervená spektroskopia (ṽ/cm-1): 3041 (w, Car-H); 1610, 1561, 1522, 1473, 1443 

(m, Car=Car a C=N). 

 

Výsledky a diskusia 

Kryštálové štruktúry ligandu 2 a komplexu 3 sú znázornené na obrázku 1. Ligand 2 

kryštalizuje v monoklinickej sústave a v priestorovej grupe P 21/c. Kryštálová štruktúra látky 

bola získaná pri teplote 100 K a mriežkové parametre základnej bunky sú a=24.2855(10) Å, 

b=5.0649(2) Å, c=17.0649(7) Å, β=91.7030(10)° a objem základnej bunky je V=2098.12(15) 

Å3. Základná bunka obsahuje štyri molekuly ligandu 2. Asymetrická jednotka v kryštálovej 

štruktúre je jedna molekula ligandu 2. Molekulová štruktúra látky pozostáva z pyridínovej 

a benzimidazolovej časti, pričom na dusíkovom atóme imidazolu je naviazaný dodecylový 

alifatický substituent. V rámci supramolekulových interakcií susedné molekuly ligandov 

vytvárajú vodíkové väzby medzi voľným imidazolovým dusíkom a vodíkom na pyridínovom 

aromatickom centre, N2∙∙∙C = 3,296(2) Å.   

Ligand 3 kryštalizuje v monoklinickej sústave a v priestorovej grupe Pbca. Kryštálová 

štruktúra látky bola získaná pri teplote  120 K a mriežkové parametre základnej bunky sú a= 

17.0763(12) Å, b=15.0742(11) Å, c=24.8450(18) Å a α=90°. Οbjem základnej bunky je 

V=6395.39 Å3 a obsahuje osem molekúl ligandu 1. Asymetrická jednotka v kryštálovej 

štruktúre je jedna molekula komplexu 3. Molekula komplexu pozostáva z troch 

deprotonizovaných ligandov 1-1H, ktoré sú koordinované na centrálnom atóme železa(III). 
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Väzbové dĺžky medzi centrálnym atómom a donorovými atómami dusíka sa pohybujú 

v rozmedzí 1,90 Å - 2,03 Å, a teda ich hodnoty indikujú nízkospinový stav centrálneho atómu. 

Koordinačný polyéder má tvar silne deformovanej tetragonálnej bipyramídy, čo dokazuje 

rozptyl dvanástich cis uhlov N-Fe-N, ktoré nadobúdajú hodnoty v rozmedzí 80,7° - 95,0°. 

 

 

  
a) 

 
b)  

 
Obr. 1. Kryštálová štruktúra ligandu 2 (a) a komplexu 3 (b) 

Oranžová - železo, modrá - dusík, sivá - uhlík, biela - vodík. 
 

Magnetické vlastnosti komplexu 3: 

Magnetické vlastnosti komplexu 3 sú znázornené na obrázku 2. V teplotnej závislosti 

produktovej funkcie χT možno sledovať v intervale 2 K – 300 K paramagnetické správanie 

podľa Curieho zákona. V tejto teplotnej oblasti produktová funkcia nadobúda hodnoty χT ≈ 

0,43 cm3 K mol-1, čo je v súlade s očakávanou čisto spinovou hodnotou pre systém S = ½ 

(0,375 cm3 K mol-1), teda pre nízkospinový železitý komplex. Magnetické vlastnosti boli 

merané vo vysokoteplotnom režime MPMS SQUID magnetometra. Nad izbovou teplotou 

pozorujeme nárast hodnoty χT, čo indikuje počiatok SCO javu. Avšak, nad teplotou 500 K sa 

pozoroval termálny rozklad látky, ktorý zabránil kompletnej rekonštrukcii SCO javu pre 

komplex 3.  Závislosť mólovej magnetizácie od zmeny magnetického poľa bola meraná pri 

dvoch teplotách 2 K a 4,6 K. Pri nižšej teplote pozorujeme náznak saturácie tejto závislosti ku 

hodnote 1 µB, čo je opäť v súlade s očakávanou hodnotou pre spinový systém S=1/2.  
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Obr. 2. Magnetické merania komplexu 3 
Vľavo - teplotná závislosť produktovej funkcie χT meraná pri externom magnetickom poli BDC = 1 T. Vpravo - 

závislosť mólovej magnetizácie od zmeny magnetického poľa meraná pri dvoch teplotách 2 K a 4,6 K 
 

Záver 

V tejto práci sa študovali štruktúrne a magnetické vlastnosti koordinačných zlúčenín a 

jav spinového prechodu v komplexe 3. Pripravili sa ligandy 1 a 2, následne komplex 3, 

v ktorom na syntézu sa využila deprotonizovaná forma ligandu 1.  

Využité meracie techniky jednoznačne potvrdili očakávanú štruktúru ligandov 1, 2 

a komplexu 3. Výsledky merania magnetických vlastností komplexu 3 v teplotnom intervale 2 

K – 300 K potvrdili paramagnetické správanie a nízkospinový stav. Nízkospinový stav 

centrálneho atómu bol preukázaný aj výsledkami štruktúrnych meraní. Počiatok SCO javu bol 

pozorovaný nad izbovou teplotou, avšak kompletnému opisu SCO javu zabránil termálny 

rozklad látky nad teplotou 500 K.  
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Abstract 
Bentonite deposit Jelšový potok in Slovakia has great potential for use as a engineering barrier in the 

multibarrier system of deep geological repository for high level radioactive waste and spent nuclear fuel. In this 
study, we focus on comparison of the adsorption equilibrium of divalent cations Sr2+, Co2+, Ni2+ and UO2

2+ on 
Slovak bentonite from deposit Jelšový potok.  
 

Key words: adsorption; divalent; cations; equilibrium; kinetic; Slovak bentonites.  

 

Introduction and formulation of objective 

The isolation of spent nuclear fuel (SNF) and high-level radioactive waste (HLRW) 

from the environment is gained through the system of multiple engineering and natural 

sealing barriers in a deep repository (DGR) [1, 2]. Bentonites are considered as suitable 

sealing barriers for construction of deep geological repository for SNF and HLRW in Slovak 

Republic. This requires extensive multidisciplinary research a comprehensive and detailed 

characterization of bentonites [3 - 5]. In Slovakia is several bentonite deposits of Central 

European importance, which might find use for storing HLRW and SNF in DGR. There is the 

most popular and long mined bentonite deposit located in the Slovak upland in the locality 

Stará Kremnička: Jelšový potok. It is mainly composed of Al-Mg montmorillonite and its 

overall presence of bentonite in the range 45 to 85 % [6 - 7]. 

In practice, usability natural adsorbents depends on the kinetic of the adsorpion 

process  on their surface. Adsorption process on a solid phase boundary is usually described 

by means of isotherms, which represents the amount of adsorbate on the adsorbent  

as a function of its pressure (for gases) or concentration (for liquids) at constant temperature. 

Several models can be used to express the mechanism of solute sorption onto a sorbent [8]. 

The kinetics of adsorption of uranium, fission and activation products is needed to 

clarify their migration in the environment and is essential to a comprehensive characterization 

of the adsorption properties of engineering barriers for DGR [9 - 11]. 

 Objective of this work is to study the adsorption of selected divalent cations (Sr2+, 

Co2+,  Ni2+ and UO2
2+) from aqueous solutions on Slovak bentonite Jelšový potok. 
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Materials and methods 

 As the adsorbent was studied smectited bentonite from Jelšový potok (Tab. 2, 3),  

with a grain size below 15, 45 and 250 microns, (the label J15, J45 and J250).  

 
Tab.1. Chemical analysis [%] of the bentonite Jelšový potok [12]. 

 
Sample SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO MnO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 

J15 67.90 21.12 1.61 2.88 3.44 0.08 0.64 1.67 0.16 0.32 0.21 
J45 67.41 21.32 1.78 2.81 4.22 0.09 0.40 1.01 0.09 0.71 0.21 
J250 68.33 20.50 2.03 2.52 4.37 0.07 0.64 1.23 0.18 0.06 0.07 

 
Tab.2. The mineral composition (in wt%) of the bentonite Jelšový potok15 [12]. 

 
Sample Smectite Quarz Illite K-feldspars Biotite Kaolinite Cristobalite 

J15 76 9.5 - 8.5 1.5 3 1.5 
J45 86 6 - 3.5 1 2.5 1 
J250 82 2.5 - 9.5 2 2 1.5 

 
 For the sorption experiments using batch technique, 50 mg of the samples of Jelšový 

potok were contacted in polypropylene tubes for 24 h with 5 mL of selected solutions (cinit: 

1·10-1 - 1·10-5 mol·dm-3, at room temperature). After separation of the solid and liquid phases 

by centrifugation (t = 15 min, 3,500 rotations min-1) the concentration of selected divalent 

cation was determined.  
 

Sr2+: The strontium solutions were prepared by dilution of a stock Sr(NO3)2 solution 

(ordinary laboratory purity) with distilled water. Adsorption of Sr2+ on bentonite was studied 

through radioisotope indication using radioisotopes 85Sr (with the volume activity 3.7 MBq 

mL-1) in static arrangement of experiment, in aerobic conditions at laboratory temperature. 

After realization of adsorption and subsequent centrifugation was from supernatant extracted 

1 mL to measure radioactivity. Radioactivity determination of 85Sr solutions was done with 

gamma spectrometer using NaI(Tl) detector [12]. 

 

Co2+: The cobalt solutions were prepared by dilution of a stock CoCl2·6H2O solution 

(ordinary laboratory purity) with distilled water. Adsorption of Co2+ on bentonite was studied 

through radioisotope indication using radioisotopes 60Co (with the specific activity 122,6 

kBq·g-1) in static arrangement of experiment, in aerobic conditions at laboratory temperature. 

After realization of adsorption and subsequent centrifugation was from supernatant extracted 
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2 mL to measure radioactivity. Radioactivity determination of 60Co solutions was done with 

gamma counter Wizard 1470 by Perkin Elmer [13]. 

 

Ni2+: The nickel solutions were prepared by dilution of a stock Ni(NO3)2 solution (ordinary 

laboratory purity) with distilled water. Adsorption of Ni2+ on bentonite was studied through 

radioisotope indication using radioisotopes 63Ni (with the volume activity 3,066 Bq mL-1) in 

static arrangement of experiment, in aerobic conditions at laboratory temperature. After 

realization of adsorption and subsequent centrifugation 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 % [14]. 

 

UO2
2+: The uranium solutions were prepared by dilution of a stock UO2(NO3)2•6H2O solution 

(Merck pro analysis) with bi-distilled water. The uranium concentration was determined 

spectrophotometrically by Arsenazo III method at 660 nm [15].  

 

Adsorption properties of bentonite were calculated by following equations: 

Distribution coefficient: 

 
Adsorption capacity 

Γ  

where ceq is the equilibrium concentration (mol·L-1), V is the aqueous phase volume (mL), m 

is the sorbent mass (g), a0 is the volume activity of initial solution (mL·s-1), a is the 

equilibrium volume activity of solution (mL·s-1). 

 

Results and discussion 

The experimental results demonstrated that bentonite Jelšový potok can remove 

divalent cationic species of Sr2+, Co2+,  Ni2+ and UO2
2+ from aqueous solutions.  
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Fig.1. The adsorption equillibrium of selected divalent cations on bentonite Jelšový potok 
 

 The highest values of adsorption capacity of strontium (Fig.1 top left) were gathered in 

sorption experiments with sample of the J45 bentonite (0,455 mmol∙g-1). As the basic sorption 

mechanism is used cation exchange. Diversity of sorption values between individual samples 

could be due to different cation exchange capacity, different mineralogical structure and 

difference in surface area of individual samples. Fractions of bentonites with lower diameter 

than 250 µm, from the technological reason and financial impact of processing are less 

attractive.  

 Experiments with sample J15 (Fig.1 top right) showed, that the sample has a greater 

adsorption ability towards strontium (0,322 mmol∙g-1) than uranium (0,155 mmol∙g-1) cationic 

species. There is assumed of the endothermic behavior of the adsorption reaction of UO2
2+  

ions. It suggest that a large amount of heat is consumed to transfer the UO2
2+ ions from 

aqueous into the solid phase. The transition metal ions must give up a larger share of their 

hydration water before they could enter the smaller cavities [15]. 
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 Experiments with sample J45 (Fig.1 bottom left) showed, that the sample has a greater 

adsorption ability towards strontium (0,322 mmol∙g-1) than nickel (0,318 mmol∙g-1) cationic 

species. The adsorption of Ni2+ 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 [14]. 

 Experiments with sample J250 (Fig.1 bottom right) showed, that the sample has a 

greater adsorption ability towards cobalt (0,694 mmol∙g-1) than strontium (0,431 mmol∙g-1) 

cationic species. We try to explain behavior of adsorption processes of selected divalent 

cations with different specific ion and solvation radii and the different affinity to the surface 

of the adsorbent. 

 

Conclusion 

Slovak bentonite deposits Jelšový potok with presented mineralogical and chemical 

composition have great potential for use as a engineering barrier in the multibarrier system of 

deep geological repository for high level radioactive waste and spent nuclear fuel. Bentonite 

samples J15,45 and 250 showed considerable ability to remove divalent cationic species of 

Sr2+, Co2+,  Ni2+ and UO2
2+ from aqueous solutions. Results show that the ability of the 

adsorption of divalent cations bentonite Jelšový potok follows in the order:  Co2+ > Sr2+ > Ni2+ 

> UO2
2+. 
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Abstract 
Utilization of affinity chromatography to immobilized metal ions to the analysis of environmental 

samples 
This work discusses the utilisation of affinity chromatography to immobilized metal ions (IMAC) for 

the analysis of environmental samples. The method of affinity chromatography to immobilized metal ions use 
the functional groups affinity of humic substances and organic ligand affinity (organic acid) to the metal ion. In 
our work we looked principle IMAC method, most often used chelates carriers ligands, chelates ligands and 
application of this method for the analysis of environmental samples. In experimental part we studied the IMAC 
system with sorbent Iontosorb salicylate with immobilized aluminas ions. The system we describe by using 
model mixture of using five aromatic acids with different chelating properties. IMAC method is a promising 
method for the separation of humic substances and organic ligands, which are part of environmental samples and 
also can facilitate the characterization their structures and understanding their interaction with metal ions. 
 
Keywords: affinity chromatography to immobilized metal ions; humic substances; aluminum. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

  Afinitná chromatografia na imobilizovaných iónoch kovu (IMAC), ktorá sa nazýva aj 

„chelátové sorbenty v afinitnej chromatografii“ je špeciálny typ afinitnej chromatografie, 

ktorá sa využíva hlavne v biochemickej oblasti, a to predovšetkým na separáciu a 

frakcionáciu proteínov z biologických vzoriek. Princíp IMAC metódy je založený na 

špecifických interakciách analytu alebo jeho špecifických interakčných miest s iónmi kovu 

naviazanými na stacionárnu fázu. Vzájomné pôsobenie medzi naviazanými iónmi kovu a 

povrchom separovanej látky je využívané na adsorpciu a následne aj po malej zmene 

zvolených separačných podmienok na desorpciu látky zo stacionárnej fázy, ide teda o 

reverzibilný účinok [1]. Ióny kovov sú na matricu imobilizované chelátotvornými ligandami, 

ako napr. 8-hydroxychinolín, kyselina salycilová, alebo dietyléntriamín. Ióny kovov sú 

akceptormi elektrónov a viažu sa na ne reaktívne skupiny analytu, ktoré sú donormi 

elektrónov. Prvky takýchto skupín, ktoré sú elektrón donormi sú napr. kyslík, dusík, fosfor, 

síra [2]. Kovové ióny, ktoré sú najčastejšie súčasťou týchto chelátov sú: Ni2+, Zn2+, Cu2+ a 

Fe3+ [3].  

 Sumárne je možné postup IMAC metódy charakterizovať nasledujúcimi piatimi 

krokmi: 
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1. Naplnenie a zrovnovážnenie chromatografickej kolóny 

2. Imobilizácia iónov kovu 

3. Dávkovanie vzorky 

4. Elúcia vzorky 

5. Regenerácia chromatografickej kolóny [4]. 

Princíp separácie s IMAC metódou je schematicky znázornený na obrázku 1. 

 
 

Obr. 1. Schematické znázornenie princípu metódy IMAC 
 

V súčasnosti sa IMAC metóda využíva najmä na analýzu vzoriek životného prostredia 

ako sú voda, pôda atď. a na separáciu humínových látok a rôznych organických ligandov, 

ktoré sú súčasťou týchto vzoriek. Humínové látky so štruktúrami s vysokým obsahom 

rôznych funkčných skupín ako sú karboxylové, hydroxylové, aminoskupiny a iné, vykazujú 

predpoklad pre ich možné interakcie s imobilizovanými iónmi kovov na stacionárnej fáze 

chromatografického systému. Možnosť tvorby koordinačných väzieb poskytuje vhodné 

geometrické usporiadanie týchto funkčných skupín napr. na povrchu humínových látok.  

 Cieľom práce bola príprava kolónky s chelátotvorným sorbentom Iontosorb Salicyl s 

následnou imobilizáciou Al3+ iónov a charakterizácia IMAC systému vybranou zmesou látok 

s následným overením vyvinutej metódy pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromato-

grafie v systéme s obratenými fázami (RP-HPLC). 

Materiál a metódy 

 Prístroje: Elite LaChrom (Merck - Hitachi, Darmstadt, Nemecko), HPLC kolóna   

ZORBAX SB-C18 (Agilent); 4,6 x 150 mm, priemer 5 μm, DAD detektor  ( L – 2455), 

Termostat (L – 2300),  Automatický dávkovač  (L – 2200), Vysokotlaková pumpa (L – 2130), 

Software EZ ChromElite ver. 3.1.4; Peristaltická pumpa (PCR 01 (Labeco, Spišská Nová Ves, 

SR)), IMAC kolónky sklenená CGC 30 x 3 mm (TESSEK, Praha), Iontosorb Salicyl 

(Iontosorb, ČR). 
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Chemikálie: kyselina kávová (Merck Schuchardt OHG, Hohenbrunn, Nemecko), 

kyselina gálová (Merck Schuchardt OHG, Hohenbrunn, Nemecko), kyselina škoricová 

(Merck Schuchardt OHG, Hohenbrunn, Nemecko), kyselina 4-hydroxyškoricová (Merck 

Schuchardt OHG, Hohenbrunn, Nemecko), kyselina benzoová (Merck Schuchardt OHG, 

Hohenbrunn, Nemecko), kyselina fosforečná 85% (w/w), kyselina chlorovodíková 36% 

(w/w), kyselina octová 96% (w/w), amoniak 25% (w/w), acetonitril 99,8% (w/w), metanol, 

hydroxid sodný, síran disodný, kyselina sírová 98% (w/w), deionizovaná voda (Labconco, 

Kansas City, USA), Sorbent Iontosorb Salicyl 100 (Iontosorb, s. r. o, Ústí nad Labem, ČR), 

nonahydrát dusičnanu hlinitého (Merck, Darmstadt, Nemecko), EDTA (kyselina etyléndiamín 

tetraoctová, Merck, Darmstadt, Nemecko).  

 Pracovný postup na prípravu kolónky s chelátotvorným sorbentom Iontosorb Salicyl                      

s následnou imobilizáciou Al3+ iónov:  

1. Naplnenie kolónky hmotnosť sorbentu, Salycilu  147,5 mg 

2. Ekvilibrácia kolónky 5 mL H2O 

 10 mL octanový tlmivý roztok 

 (10 mmol L-1 s pH  7,0) 

3. Imobilizácia iónov kovu 40 mL roztok hliníka (1 mmol L-1) 

4. Premytie nenaviazaného hliníka 5 mL H2O 

5. Nadávkovanie vzorky 5 mL vzorky + 5 mL H2O 

           Vymytie s H2SO4 s pH = 2,2 10 mL   ( zber frakcií) 

6. Regenerácia kolónky 3 mL H2O, 20 mL EDTA, 20 mL H2O 

 
Výsledky a diskusia 

 Na separáciu a detekciu zvolených aromatických kyselín zo zmesi sme použili RP-

HPLC-DAD metódu s UV detekciou s gradientovou elúciou. Ako mobilnú fázu sme použili 

fosfátový tlmivý roztok s pH = 2,5 a acetonitril (ACN) podľa časového gradientu uvedeného 

v tabuľke 1. Prietok mobilnej fázy bol 1 mL min-1, dávkovaný objem vzorky bol 20 μL, 

teplota temperovania kolóny bola 25 °C a chromatografický záznam bol vytvorený pri vlnovej 

dĺžke 254 nm. 
Tab. 1. Nastavený časový gradient pre RP-HPLC metódu. 

 
Čas (min) ACN (%) Fosfátový tlmivý roztok s pH = 2,5 (%) 

0 5 95 
15 60 40 
16 5 95 
22 5 95 
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Na charakterizáciu IMAC systému sme si zvolili modelovú zmes piatich aromatických 

kyselín, s rôznymi chelátotvornými vlastnosťami, rôznym usporiadaním funkčných skupín a s 

rôznymi pKa hodnotami. Štruktúrne vzorce vybraných aromatických kyselín sú uvedené 

v tabuľke 2. Na separáciu tejto zvolenej zmesi sme použili RP-HPLC metódu s kolónou 

ZORBAX 4,6 x 150 mm; SB-C18. Za mobilnú fázu sme zvolili zmes, ktorá pozostávala 

z organického rozpúšťadla - acetonitrilu a fosfátového tlmivého roztoku, s nízkou hodnotou 

pH = 2,5, aby sme potlačili disociáciu slabých kyselín. Týmto sme docielili separáciu zložiek 

zmesi na základe ich hydrofóbnych vlastností. Acetonitril sme zvolili ako súčasť mobilnej 

fázy kvôli tomu, že ide o zložku s vyššou elučnou silou a aj preto, že vykazuje menší 

matricový efekt pri detekcii separovaných látok v UV oblasti pri vlnovej dĺžke 254 nm. 

Výberom acetonitrilu ako elučného činidla sme chceli dosiahnuť najväčšiu možnú citlivosť 

detekcie látok pri zvolených experimentálnych podmienkach. Separačné podmienky RP-

HPLC systému sme optimalizovali rôznym zložením pomerov mobilnej fázy a nastavovaním 

rôznych sklonov gradientu.  
 

Tab. 2. Štruktúrne vzorce piatich vybraných aromatických kyselín. 
 

Kyselina GALOVÁ 
 

KÁVOVÁ 
 

BENZOOVÁ 
 

P-KUMAROVÁ 
 

ŠKORICOVÁ 
 

Štruktúrny 
vzorec 

     
 

 
Obr. 2. Chromatografický záznam RP-HPLC separácie modelovej zmesi 

Látky: 1 - kyselina galová; 2 - kyselina kávová; 3 - kyselina 4-hydroxyškoricová; 4 - kyselina benzoová; 5 - 
kyselina škoricová 

Experimentálne podmienky: prietok 1 mL min-1, 25 °C, 254 nm, mobilná fáza - acetonitril a fosfátový tlmivý 
roztok s pH = 7,0, gradient pozri tabuľku 1 

 
Výsledkom bolo nájdenie optimálnych separačných podmienok, pre separáciu zložiek 

modelovej zmesi, pri ktorých sa nám podarilo zložky od seba odseparovať v čase do 14 
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minút. Chromatografický záznam separácie modelovej zmesi je znázornený na obrázku 2. Pri 

optimálnych separačných podmienkach RP-HPLC metódy, ktoré sú uvedené v tabuľke 1, boli 

namerané závislosti hodnoty signálu UV detekcie pri 254 nm od koncentrácie pre jednotlivé 

látky. Z nameraných údajov sme zostrojili kalibračné závislosti, pričom každá závislosť 

obsahovala 5 koncentračných hladín po 4 opakovania. Zo zistených údajov sme následne 

vypočítali medzu detekcie (LOD) a medzu stanovenia (LOQ). V tabuľke 3 sú uvedené pre 

jednotlivé kyseliny koncentračné rozsahy, regresné rovnice, regresné koeficienty (R2) a 

taktiež vypočítané hodnoty LOD a LOQ. 
 

Tab. 3. Tabuľka regresných rovníc kalibračných závislostí zmesi 5 aromatických kyselín pri 254 nm. 
 

Číslo 
kys. Kyselina Koncentračný 

rozsah (g L-1) Regresná rovnica R2 LOD  
(g L-1) 

LOQ 
 (g L-1) 

1 Kyselina kávová 0,005 - 0,205 y = 145023x + 471594 0,99 0,0034 0,0113 

2 Kyselina gálová 0,005 - 0,205 y = 138387x + 663437 0,99 0,0035 0,0118 

5 Kyselina škoricová 0,010 - 0,200 y = 291204x – 300000 0,95 0,0020 0,0066 

3 Kyselina 4–
hydroxyškoricová 0,005 - 0,205 y = 63212x + 285541 0,99 0,0008 0,0025 

4 Kyselina benzoová 0,005 - 0,205 y = 29693x + 49504 0,99 0,0169 0,0563 

 
Hlinité ióny sme imobilizovali na sorbent Iontosorb Salicyl, za elučné činidlo sme 

zvolili octanový tlmivý roztok s pH  7,0, pretože pri tejto hodnote pH bola imobilizácia a 

separácia účinnejšia a aj samotný hliník sa najviac sorboval. Na elúciu zadržaných zložiek 

sme použili kyselinu sírovú. Nezadržané a zadržané frakcie boli odoberané v objeme 1 mL a 

následne analyzované RP-HPLC metódou. Chromatografický záznam RP-HPLC analýzy 

zadržanej frakcie IMAC separácie modelovej zmesi 5 aromatických  kyselín je uvedený na 

obrázku 3.  

 
 

Obr. 3. Chromatografický záznam RP-HPLC analýzy zadržanej frakcie IMAC separácie modelovej zmesi 
piatich aromatických kyselín 

Zadržané látky: 1 - kyselina galová; 2 - kyselina kávová 
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 Na chromatografickom zázname zadržanej frakcie IMAC separácie modelovej zmesi 

je viditeľné, že zadržanými látkami na zvolenom IMAC systéme sú kyselina galová a kyselina 

kávová. Kyselina galová je v systéme zadržiavaná najviac z čoho vyplýva, že k danému 

imobilizovanému iónu vykazuje najväčšiu afinitu. Dá sa to vysvetliť tým, že vo svojej 

štruktúre na benzénovom jadre obsahuje najviac funkčných skupín, ktoré sa podieľajú na 

tvorbe koordinačných väzieb (karboxylové skupiny a hydroxy funkčné skupiny). 

Nezadržanými látkami sú kyselina 4-hydroxyškoricová, kyselina benzoová a kyselina 

škoricová. Tieto látky obsahujú vo svojej štruktúre na benzénovom jadre samostatnú funkčnú 

skupinu, alebo sa funkčné skupiny nachádzajú vo vzájomnej para polohe. Pomer zadržaných 

a nezadržaných kyselín je v konečnom pomere 2:3. 

 

Záver 

Hlavným cieľom práce bolo rozdeliť zvolenú modelovú zmes 5 aromatických kyselín 

na základe rôznej afinity jednotlivých zložiek zmesi k imobilizovaným hlinitým iónom na 

sorbente na dve frakcie. Zloženie dvoch získaných frakcií zmesi, nezadržanej a zadržanej, 

sme charakterizovali použitím RP-HPLC metódy. Najviac zadržanými zložkami zvoleného 

IMAC systému boli kyselina galová a kyselina kávová. Môžeme teda usúdiť, že na sorbente 

sa zadržiavali látky s väčším počtom karboxylových funkčných skupín a hydroxylových 

funkčných skupín. Tieto látky môžu vytvárať koordinačné väzby s hlinitým iónom vďaka ich 

vhodnejšiemu geometrickému usporiadaniu. V systéme sa nezadržiavali kyselina 4-

hydroxyškoricová, kyselina benzoová a kyselina škoricová. Predpokladom toho, že sa tieto 

látky nezadržia bolo to, že nemajú chelátotvorné vlastnosti a obsahujú vo svojej štruktúre 

samostatnú funkčnú skupinu, alebo majú funkčné skupiny vo vzájomnej para polohe ako je to 

u kyseliny 4-hydroxyškoricovej. 
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Abstract 
 Direct HPLC separation of enantiomers. Influence of mobile and stationary phase composition on 
separation of enantiomers  

The topic of this work is separation of underivatized amino acids by high performance liquid 
chromatography using teicoplanin chiral stationary phase in reversed separation mode and isopropyl carbamate 
cyclofructan 6 chiral stationary phase in polar-organic and normal phase separation mode. The study of influence of 
a mobile phase composition on separation of enantiomers was presented. The most efficient separation of 
enantiomeric forms was achieved using teicoplanin chiral stationary phase and acetonitrile/water (75/25, v/v) 
as mobile phase. The suitable chromatographic conditions were used for determination of R- and S-methionine and 
R- and S-phenylalanine in a real sample.  

 
Keywords: amino acids; HPLC; chiral stationary phase; teicoplanin; cyclofructan. 

  

Úvod a formulácia cieľa 

 Aminokyseliny predstavujú jednu z najdôležitejších skupín biologicky aktívnych látok. 

Tieto zlúčeniny sú základnými stavebnými zložkami peptidov a proteínov. V živých 

organizmoch sa uplatňujú pri biosyntéze rôznych neproteínových látok obsahujúcich dusík, 

prípadne vznikajú v reakciách bazálneho metabolizmu. 

 Enantioméry aminokyselín vykazujú v biologických systémoch odlišnú fyziologickú 

aktivitu. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti intenzívne študuje problematika chirálnych separácií. 

Enantioseparácie sa realizujú popri kapilárnej elektroforéze a enzymatických metódach prevažne 

chromatografickými metódami (HPLC, TLC, GC). HPLC separácia je založená na využití 

stacionárných fáz obsahujúcich rôzne typy chirálnych selektorov [1, 2]. Medzi najčastejšie 

použitívané patria makrocyklické antibiotiká teikoplanin a teikoplanin aglykón (obr. 1 A, B). 

Prítomnosť mnohých stereogénnych centier a heterogénnosť funkčných skupín v ich molekule 

majú vplyv na stereoselektívne interakcie medzi analytom a selektorom, kotré sú zodpovedné za 

chirálne rozpoznávanie [3, 4]. Cyklofruktany (CF, obr. 1 C), sú novým typom chirálneho 

selektora, ktorý pozostáva zo šiestich alebo viacerých D-fruktofuranózových jednotiek 
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pospájaných β-1,2 väzbou. Môžu byť derivatizováné alifatickými alebo aromatickými 

funkčnými skupinami čím možno dosiahnuť účinnejšiu enantioseparáciu [5]. 

 
A C 
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            H C3 CH3
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O

           DCP 
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Obr. 1. Štruktúra chirálnych selektorov, teikoplanín (A), teikoplanín aglykon (B) a deriváty cyklofriktánu(C) 
(IP - izopropylkarbamát, RN - naftylethylkarbamát, DMP - dimetylfenyl karbamát, DCP - dichlorofenylkarbamát) 

[3, 5] 
 

 Cieľom práce bolo porovnanie účinnosti a aplikovateľnosti HPLC metódy na separáciu 

enantiomérov vybraných nederivatizovaných aminokyselín použitím rôznych typov chirálnych 

stacionárnych fáz (CSF) a rôznych typov separačných módov.  

 

Materiál a metódy 

 Racemické zmesi metionínu a fenylalanínu a ich príslušné S formy boli získané zo Sigma 

Aldrich o maximálnej možnej čistote. Acetonitril, metanol, (pre gradientovú HPLC), etanol, n-

hexán (pre HPLC), kyselina octová (ľadová, 100 %), kyselina trifluoroctová, trietylamín (p.a.) 

boli získané z Merck. Na prípravu deionizovanej vody bolo použité zariadenie AquaMax ultra 

370. Roztoky referenčných látok boli pripravené rozpustením látky v mobilnej fáze 

(koncentrácia 10 mg.ml-1).  
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 Kvapalinový chromatograf Agilent Technologies (séria 1100) pozostával z binárneho 

vysokotlakového čerpadla, dávkovacieho ventilu Rheodyne, termostatu kolóny 

a spektrofotometrického detektora (chromatogrami boli snímané pri vlnovej dĺžke 210 nm). Na 

HPLC separáciu enantiomérov sa použili chirálne stacionárne fázy Chirobiotic T (chirálny 

selektor teikoplanín) a IP-CF6 (chirálny selektor izopropylkarbamát cyklofruktánu 6) (4 x 250 

mm ID, 5 µm). Prietok mobilnej fázy bol 0,8 ml.min-1 a dávkovaný objem 20 µl. Mobilné fázy 

tvorili zmesi: vodný roztok acetonitrilu (pre Chirobiotic T), metanol/acetonitril/kyselina 

octová/trietylamín a n-hexán/etanol/kyselina trifluorooctová (pre IP-CF6). Separácie sa 

uskutočnili pri teplote kolóny 0 °C. 

 

Výsledky a diskusia  

 Chirálny selektor na báze teikoplanínu sa použil na enantioseparáciu vybraných 

nederivatizovaných aminokyselín v systéme s obrátenými fázami, kde ako mobilná fáza sa 

použila zmes acetonitril/voda (30/70 – 10/90, v/v). Závislosti retenčných faktorov R-,S-

metionínu a R-,S-fenylalanínu mali parabolický charakter, čo poukazuje na rozdielnosť 

interakcií v závislosti od zloženia mobilnej fázy. Hodnoty rozlíšenia enantiomérov metionínu a 

fenylalanínu v závislosti od zloženia mobilnej fázy mali podobný trend ako hodnoty retenčných 

faktorov. Z experimentálnych výsledkov vyplynulo, že najvhodnejšou mobilnou fázou na 

separáciu enentiomérov vybraných aminokyselín bola zmes acetonitril/voda (75/25, v/v). 

Hodnoty rozlišovacieho faktora boli 1,59 pre R,S-fenylalanín a 2,98 pre R,S-metionín.  

 Chirálny selektor izopropylkarbamát cyklofruktánu 6 a zmes metanol/acetonitril/kyselina 

octová/trietylamín ako mobilná fáza boli testované pre HPLC separáciu enantiomérov 

aminokyselín v systéme s polárno organickým usporiadaním fáz. So zvyšovaním koncentrácie 

organického modifikátora, metanolu, v mobilnej fáze od 20 do 85 % sa hodnoty retenčných 

faktorov a rozlíšenia zmenšovali. Vhodnou mobilnou fázou na separáciu enantiomérov 

metionínu bola zmes metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2, v/v/v/v). 

Hodnota rozlišovacieho faktora bola 0,96. 

 Na priamu enantioseparáciu aminokyselín bola testovaná stacionárna fáza s chirálnym 

selektorom izopropylkarbamát cyklofruktánu 6 v systéme s konvenčným usporiadaním fáz, kde 

sa ako mobilná fáza použila zmes n-hexán/etanol/kyselina trifluóroctová. Vyššie hodnoty 

retenčných faktorov a účinnejšia separácia boli pozorované pri použití mobilných fáz, ktoré 
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obsahovali menej ako 50 % etanolu. Zvýšovaním koncentrácie etanolu dochádzalo k zníženiu 

účinnosti enantioseparácie (zníženie hodnôt rozlíšenia od 1,7 do 0,4 ). Vhodnou mobilnou fázou 

na separáciu enantiomérov R,S-metionínu a R,S-fenylalanínu bola zmes n-hexán/etanol/kyselina 

trifluóroctová (50/50/0,1, v/v/v) pri ktorej hodnoty rozlišovacích faktorov boli 1,12 a 1,16.  

 Chromatografické záznamy R,S-metionínu a R,S-fenylalanínu separované na tesovaných 

CSF dokumentuje obr. 2. 

 

 

  

 
 

Obr. 2. Chromatografické záznamy separácie enantomérov R,S-metionínu (A, B, C)  
a R,S-fenylalanínu (D, E) použitím testovaných chirálnych stacionárnych fáz 

Chromatografické podmienky: (A, D) Chirobiotic T, mobilná fáza acetonitril/voda (75/25, v/v), teplota 0ºC, (B) IP 
CF6, mobilná fáza metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2, v/v/v/v), teplota 0ºC, (C, E) n-

hexánu/etanolu/kyselina trifluóroctová (50/50/0,1,v/v/v) teplota 0ºC, ostatné podmienky viď experimentálna časť; 
1- S-enantiomérna forma, 2- R-enantiomérna forma 

 

Záver  

 Aminokyseliny patria medzi jednu z najdôležitejších skupín biologicky aktívnych látok. 

HPLC enantioseparácia nederivatizovaných aminokyselín sa dosiahla použitím chirálnej 

stacionárnej fázy na základe i) teikoplanínu v systéme s obrátenými fázami, ii) 

izopropylkarbamát cyklofruktánu 6 v systéme s polárno organickým usporiadaním fáz, a iii) 

izopropylkarbamát cyklofruktánu 6 v systéme s konvenčným usporiadaním fáz. Porovnaním 

testovaných CSF a chromatografických separačných módov možno zhrnúť, že najúčinnejšia 

separácia sa dosiahla použitím teikoplanínovej CSF. Tieto výsledky možu mať využitie pri 

A D 

B 

C 

E 
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analýze vzoriek výživových prípravkov s obsahom R,S-metionínu a R,S-fenylalanínu príparne 

ďalších aminokyselín. 
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Abstract 
Molecularly imprinted polymers for coumarin, 7-hydroxycoumarin and dicoumarol were prepared by 

bulk polymerization. Methacrylic acid and 4-vinylpyridine were tested as functional monomers and polar and 
non-polar organic solvents were tested as porogens. Prepared polymers were evaluated and compared in terms of 
morphology and binding capacity. The highest values of binding capacity were achieved when polymerization 
mixture contained  methacrylic acid and chloroform. Kinetic adsorption studies showed relatively fast adsorption 
of tested analytes to polymers. Coumarin structural analogues were employed to study the selectivity of the 
prepared polymers. 

 
Keywords: molecularly imprinted polymers; coumarins; morphology; binding capacity. 

 

Introduction 

Coumarins are phenolic compounds widely distributed in natural plants, and they 

attract much attention because of their broad pharmacological activities. Since coumarins 

occur mainly in complex matrices (e.g. plants, food), there is necessity to minimize or 

eliminate interfering compounds from the matrix prior to analysis. Traditionally, separation of 

active component in complex matrix is tedious and inefficient due to poor affinity and 

selectivity of conventional materials [1]. The selection of the extraction technique depends 

mainly on the physico-chemical properties, physical state of the analyte and the chemical 

composition of the matrix. The method applied for sample isolation and purification is usually 

closely linked with the analytical technique used for identification and quantitation. 

Depending on the physical state of the samples, most commonly used method of purification 

and enrichment of crude extracts is solid phase extraction (SPE). There is a wide range of 

commercially available SPE sorbents but the most commonly used materials are based on 

silica gel modified with various functional groups (-C8, -C18, -NH2, -CN, etc.) which often 

have low selectivity or adsorption capacity for the target analyte [2]. An interesting group of 

sorbents are molecularly imprinted polymers (MIPs) – artificially prepared materials for one 

type of analyte or group of analytes. Their advantage is high resistance to extreme conditions 

during the preparation of samples, i.e. high and low pH, temperature and variation of pressure. 
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MIPs are used in chemical analysis in various forms: crushed monolith, spherical particles or 

a polymer layer coated on another medium (e.g. magnetite or silica). Their advantage over the 

commercially available SPE columns is that they can be used many times without loss of 

selectivity 34]. 

As we know, there are only few MIPs prepared for simple coumarins cited in the 

literature [1, 5]. Authors of these studies performed experiments mainly through SPE and did 

not performed morphology experiments or studied the influence of the type of monomer, 

template or porogen on the morphology of the prepared sorbents.  

The aim of this work was to study the influence of polymerization mixture composition, 

including the type of monomer, template and porogen on morphology and binding capacity of 

MIPs. Polymer characterization, kinetic, and rebinding studies of prepared polymers were 

carried out to obtain suitable approach for preparation of coumarins imprinting polymers.  

 

Materials and methods 

Materials and chemicals 

Methanol (MeOH), ethanol (EtOH), acetonitrile (ACN), toluene (TOL), chloroform 

(CHF), acetone (ACT), acetic acid (AcA), 2,2´azobisisisobutyronitrile (AIBN), methacrylic 

acid (MAA), 4-vinylpyridine (4-VP), ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) (all reagents 

were of analytical grade) were purchased from Merck. Coumarin,  

7-hydroxycoumarin and dicoumarol (99 %) were purchased from Sigma Aldrich (Germany).  

Synthesis of Molecularly imprinted polymer 

MIPs were prepared by bulk polymerization with non-covalent approach. MAA and 4-

VP were used as functional monomers. MeOH, EtOH, ACN, TOL and CHF were used as 

porogens. EGDMA was used as cross-linking monomer and AIBN was used as initiator of the 

polymerization. The polymers were prepared by procedure described in [6].  

Binding capacity studies 

0.1 g of MIPs or NIPs were incubated with 2.5 mL of analyte solution (0.01 mg.mL-1) 

and agitated at 22 ºC for 20 hours (in the case of selectivity studies), or at different time 

intervals - 10, 15, 20, 30, 60 min, 6 h and 20 h for kinetic adsorption studies. The supernatant 

was collected, and the residual analyte concentration was determined by HPLC. For the 

selectivity studies recognition coefficient (α) was used to evaluate the polymers and calculated 

according to the Eq. [I.] 
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α = amount of analyte bound to MIP / amount of analyte bound to NIP [I.] 

 

Results and Discussion 

Influence of polymerization mixture composition on performance of MIPs  

Polymers were synthesized by non-covalent bulk polymerization [6]. For MIP-7-

hydroxycoumarin two functional monomers and five different porogens were tested (Tab. 1). 

Morphology, binding capacity, and selectivity of prepared polymers were evaluated. As it is 

shown in Tab. 1, 4-VP as functional monomer is less suitable, since obtained values of 

binding capacities are significantly lower (1.2 – 26.2 µg / g MIP) in comparison with 

polymers prepared on the base MAA as functional monomer (0.5 – 200.4 µg / g MIP). 

Considering the results, morphology studies were performed only for polymers with highest 

value of binding capacities, MIP 4 and MIP 10 (4-VP or MAA as functional monomer, 

respectively). Morphology of polymers was assessed by the SEM method. If MIPs are 

prepared by bulk polymerization, grinding, crushing and sieving of the polymer are required 

and from this reason the formed particles display non-spherical shape. The SEM images of 

MIP / NIP 10 (A / B) and MIP / NIP 4 (C / D) are displayed in Fig. 1. In the case of MIP / NIP 

10, it can be seen that NIP display relatively smooth and more regular structure than MIP. The 

surface of MIP is more varied, rough, and porous, which confirms that memory site of the 

template was created. More varied and porous structure should be more favorable to trap 

target analytes from samples. The surface of MIP 10 (prepared in MAA as functional 

monomer) is more rough and porous than MIP 4 (prepared in 4-VP as functional monomer). 

The morphological structure of MIP 4 and NIP 4 are very similar. Obtained results indicate 

that 4-VP as functional monomer is less suitable for preparation of MIPs - coumarins. The 

polymerization mixture for the preparation of MIPs 11 – 16 (templates - coumarin and 

dicoumarol) contains only MAA as functional monomer. 
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Tab. 1. MIPs and NIPs prepared under study and binding capacity values 
All MIPs were prepared in molar ratio 1:4:16 (Template : Monomer : Crosslinker), EGDMA was used 

as crosslinker and AIBN as iniciator, Binding capacity was evaluated for template solutions prepared in methanol 
/ water (1 /1, v/v). RSD less than 11 %. 

 

Polymer Template Monomer Porogen Binding capacity 
µg / g MIP 

MIP / NIP 1 7-hydroxycoumarin 4-VP MeOH 1.2 

MIP / NIP 2 7-hydroxycoumarin 4-VP EtOH 9.5 

MIP / NIP 3 7-hydroxycoumarin 4-VP ACN / 

MIP / NIP 4 7-hydroxycoumarin 4-VP TOL 26.2 

MIP / NIP 5 7-hydroxycoumarin 4-VP CHF / 

MIP / NIP 6 7-hydroxycoumarin MAA MeOH 0.5 

MIP / NIP 7 7-hydroxycoumarin MAA EtOH / 

MIP / NIP 8 7-hydroxycoumarin MAA ACN 74.5 

MIP / NIP 9 7-hydroxycoumarin MAA TOL 23.0 

MIP / NIP 10 7-hydroxycoumarin MAA CHF 200.4 

MIP / NIP 11 Coumarin MAA MeOH 1.7 

MIP / NIP 12 Coumarin MAA EtOH 0.8 

MIP / NIP 13 Coumarin MAA ACN 47.7 

MIP / NIP 14 Coumarin MAA TOL 11.1 

MIP / NIP 15 Coumarin MAA CHF 0.8 

MIP / NIP 16 Dicoumarol MAA CHF / 

 

The strength of non-covalent template - monomer interactions depends on the type of 

porogen used. Several porogens were tested, MeOH, EtOH, ACN, TOL and CHF. Higher 

values of binding capacity, were obtained when less polar porogens were used (CHF, ACN), 

except the case of combination 4-VP as functional monomer and CHF as porogen (polymer 

was very rigid and not possible to crush). It seems that non-polar porogen optimize the 

formation of monomer-template prepolymerization complex, while in the more polar 

porogens the formation of monomer-porogen complex are preferred. Considering the results, 

suitable porogens for MIPs preparation were CHF in the case of template 7-hydroxycoumarin 

(MIP 10) and dicoumarol (MIP 16) and ACN in the case of template coumarin (MIP 13). 
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Fig. 1 SEM images of MIP 10 (A), NIP 10 (B), MIP 4 (C) and NIP 4 (D) 
 

Selectivity of the polymer  

The selectivity of prepared polymers was evaluated by testing response of MIPs to 

target analytes and other structurally related compounds (7-hydroxycoumarin, coumarin, 

dicoumarol, 4-hydroxycoumarin and 7-metoxycoumarin). To evaluate the selectivity, 

recognition coefficient α was use. The values of α for MIP 16 were relatively low (α ≅ 1), 

which indicates that polymer is capable to specific bound only minimal amount of the 

template molecule and related coumarins. This is probably the effect of non-compatibility of 

polymer cavities with molecules of simple coumarins. In the case of MIP 13 higher α values 

were obtained (α = 0.9 - 1.6). Better results were obtained for MIP 10, where the recognition 

coefficients are significantly higher and greater than 1 for all studied analytes (α = 1.1 - 4.1). 

Obtained results indicate that prepared MIP is selective for 7-hydroxycoumarin and also is 

suitable for binding structural analogues under selectivity study.  

 
Kinetic study of the adsorption of analytes to MIPs 

One of the most important parameter of MIP-adsorption procedures is the time needed 

for finding out the maximum adsorption of analytes to MIP. Kinetic study was performed for 

template molecules and structurally related compounds. Amounts of analytes adsorbed on 

MIP increased with time and after one hour they did not change significantly. This indicates 

that one hour is sufficient time for maximal adsorption of analytes on MIP. All tested MIPs 

showed preferential adsorption for the template molecule and relatively fast adsorption 

kinetics. 

 

Conclusion 

In this work polymeric sorbents based on MIPs were prepared for  

coumarin, 7-hydroxycoumarin and dicoumarol by bulk polymerisation with non-covalent 

approach. The influence of functional monomer, porogen and analyte solvent on binding 
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capacity of MIPs were studied. The highest value of specific binding capacity was obtained 

when MAA was used as functional monomer and CHF as porogen. Selectivity studies showed 

that MIPs are selective to template molecules and their structural analogues. Adsorption 

kinetic studies indicated that 1h is sufficient time for the maximal adsorption of analytes to 

MIPs. Selective polymeric sorbents based on MIPs will be used as sorbents for selective solid-

phase extraction of coumarins from plant samples. 
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Abstract  
Voltammetric detection of intercalators in urine using DNA biosensor 
Biosensors are highly specific, effective and yet small and cheap analytical devices used for the 

detection of selected bioanalytes, chemicals, pharmaceuticals and environmental pollutants. Electrochemical 
biosensor is an electrode with the surface chemically modified by the biorecognition element. The main problem 
of analysis with the biosensors is the presence of substances in the sample that interfere at the detection of analyte 
and the biosensor response may be diminished depending on time of interaction with the sample.  These effects 
can be eliminated by using outer-sphere protective membranes. The paper presents the results of our own 
experimental biosensors with PVA membrane that were used in the matrices of urine. As a real application use of 
DNA biosensor with a protective membrane was chosen test the impact of doxorubicine and acridine yellow 
situated in urine and its effect on DNA. 
 

Keywords: DNA biosensor; polymer membrane; DNA intercalator, urine; complex sample matrix. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biosenzory sú kompaktné analytické zariadenia zložené z receptora (biologicky 

rozlišujúca zložka) a fyzikálno-chemického prevodníka, na ktorom je biozložka 

imobilizovaná. Využívajú sa na detekciu, stanovenie a štúdium chemických interakcií 

bioanalytov, liečiv, chemikálií, látok a faktorov znečisťujúcich životné prostredie. Hlavnou 

výhodou biosenzorov je ich špecifickosť, ktorá je spôsobená interakciami imobilizovanej 

biozložky (napr. enzým-substrát). Elektrochemický DNA biosenzor predstavuje spojenie 

elektródy a biologicky rozlišujúcej zložky-nukleovej kyseliny [1, 2]. Tak ako pri iných 

analýzach, aj pri analýzach pomocou biosenzorov je problémom prítomnosť interferujúcich 

látok v zložitých biologických matriciach. Dôsledkom ich prítomnosti je zmenená resp. 

znížená odozva analytického signálu v čase. Tieto negatívne účinky možno odstrániť 

pomocou ochranných membrán, ktoré sa aplikujú na povrch elektródy. Vhodne zvolená 

membrána zlepší časovú stabilitu a linearitu odozvy a v konečnom dôsledku aj celkovú 

životnosť biosenzora [3, 4, 5].  

Cieľom práce bolo pripraviť DNA biosenzor s vhodnou ochrannou membránou a jeho 

následné použitie v biologickej matrici moču. Takto pripravený biosenzor bol použitý na 
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detekciu vybraných látok interkalujúcich do štruktúry DNA. 

 

Materiál a metódy 

Elektrochemický článok použitý na meranie pozostával z biosenzora na báze DNA a 

elektródy zo sklovitého uhlíka (GCE), referenčnej argentochloridovej elektródy a pomocnej 

platinovej elektródy. DNA/GCE biosenzor sa pripravil nanesením vrstvy DNA na povrch 

čistej pracovnej elektródy za podmienok potenciálom stimulovanej adsorpcie. Následne sa 

naniesla vrstva ochrannej membrány a nechala sa zaschnúť.  

Pomocou cyklickej voltampérometrie (CV) sa vyhodnocovali zmeny odozvy 

redoxného indikátora [Fe(CN)6]3-/4- v závislosti od času inkubácie biosenzora v  matrici moču. 

Štvorcovovlnovou voltampérometriou (SWV) sa sledovali zmeny signálu zvyškov báz 

adenínu a guanínu povrchovo viazanej DNA. 

 

Výsledky a diskusia 

Z meraní CV a SWV sa zistilo, že interferenty (vysokomolekulové látky) v moči sa 

adsorbujú na povrch ako čistej pracovnej elektródy GCE tak aj na povrch DNA/GCE 

biosenzora a znižujú tak odozvu redoxného indikátora [Fe(CN)6]3-/4- v závislosti od času 

inkubácie. Na ochranu povrchu biosenzora pred interferujúcimi látkami zložitých 

biologických matríc boli vybrané 3 druhy polymérnych membrán, ktorými bol modifikovaný 

povrch biosenzora a to: Nafion (NAF) C7HF13O5S.C2F4, chitozán (CHIT) polysacharid 

zložený z D-glukozamínu a N-acetyl-D-glukozamínu, polyvinylalkohol (PVA) 

[CH2CH(OH)]n. Vyhodnotením časovej a tvarovej stability cyklického voltampérogramu 

redoxného indikátora sa dalo usudzovať, že membrány CHIT a NAF nie sú vhodné pre 

ochranu DNA biosenzora pred interferujúcimi látkami matrice moču. Cyklické 

voltampérogramy indikátora získané pri membráne PVA vykazovali dobrú stabilitu v 

závislosti od času inkubácie, čo sa potvrdilo aj meraniami SWV. Merania SWV potvrdili 

samotnú interkaláciu (obr. 1) a tiež ukázali výraznú zmenu štruktúry DNA po inkubácii 

biosenzora v roztokoch vybraných interkalujúcich látkok, akridínovej žltej (AY) (obr. 2) 

a doxorubicínu (DOX). Interkalátory boli dobre detegovateľné ako v samotnom tlmivom 

roztoku tak aj v prostredí biologickej matrice. 
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Obr. 1. CV záznamy získané pomocou GCE a DNA/GCE biosenzora v 0,1 mol.dm-3 PB po 5 min inkubácii 
v AY (3.10-5 mol.dm-3), polarizačná rýchlosť 0,1 V.s-1 
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Obr. 2. SWV záznamy získané pomocou DNA biosenzora s ochrannou membránou v 0,1 mol.dm-3 PB, po 

5 min inkubácii v roztoku AY (3.10-5 mol.dm-3) v PB a v moči, amplitúda 40 mV, frekvencia 100 Hz 
Pre porovnanie sú uvedené záznamy DNA biosenzora s ochrannou membránou získané bez inkubácie v 

moči 
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Záver 

Biologická tekutina moč sa v klinickej biochémii zaraďuje medzi najčastejšie 

analyzované vzorky. Nakoľko ide o zložitú matricu, ktorá počas analýzy znižuje správnu 

odozvu biosenzora, pri práci s ňou sa navrhuje použiť ochranné polymérne membrány. Zo 

záznamov CV a SWV jasne vyplýva, že najstabilnejšia a teda  najvhodnejšia ochranná 

membrána je  polymérna membrána PVA. Táto membrána sa ukázala ako vhodná aj pri 

detekcii vplyvu interkalátorov na štruktúru DNA.  
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Abstract 
In vivo studies of hydroxyapatite nanoparticles labelled with 223Ra in Nu-Nude mice bearing B16-F10 

melanoma xenografts 
The aim of this work was to study the radium-223 labelled hydroxyapatite nanoparticles ([223Ra]HAPs) 

in vivo in mouse model. Preliminary experiments were focused on the stabilization of [223Ra]HAPs. In vitro 
stability tests in physiological saline, blood plasma and serum were performed. Maximal in vitro average activity 
– washout values were about 8 %, depending on the mass of HAPs and the reaction conditions. In vivo 
experiments were performed in Nu-Nude mice, with hypodermic xenografts of B16-F10 cell line (mus musculus 
melanoma). Labelled [223Ra]HAPs were applied intratumorally and organ distribution and their stability were 
investigated. Our experiments show that most of activity remained in tumor and in spleen. 
 
Keywords: hydroxyapatite; 223Ra; in vivo; in vitro; biodistribution; Nu-Nude. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nárast incidencie nádorových ochorení zvyšuje nutnosť vývoja nových diagnostických 

a terapeutických metód v nukleárnej medicíne, čo si vyžaduje i neustály vývoj a výskum 

nových materiálov. Čoraz viac sa rozvíja i cielená terapia pomocou alfa žiaričov [1]. 

Rádionuklidy s emisiou alfa žiarenia 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 (priemer bunky 15-20 µm). Dosah alfa žiaričov v mäkkých tkanivách je do 100 µm 

a v kostiach do 100 nm [2]. Potenciálne vhodným alfa žiaričom na liečbu kostných metastáz 

je rádioizotop 223Ra s dobou polpremeny 11,43 dňa [3], ktorý emituje kaskádu alfa častíc 

o značnej energii. Nevýhodou takýchto rádionuklidov je, že značené organické molekuly 

nemôžu zadržať energiu spätného rázu dcérskych produktov. Každý dcérsky atóm je potom 

následne ihneď uvoľnený z nosiča, a môže spôsobovať vážne poškodenia zdravých tkanív. 

Len niektoré materiály sú schopné, vďaka fyzikálnym a chemickým vlastnostiam, tieto 

uvoľnené atómy aspoň čiastočne zadržať, a zabezpečiť tak cielenú dávku [4].  
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Cieľom tejto práce boli stabilitné štúdie hydroxyapatitu (HA) značeného 223Ra in vitro 

(vo fyziologickom roztoku, krvnej plazme a krvnom séru), a následné biodistribučné 

a stabilitné štúdie in vivo na bezsrstých atymických myšiach Nu-Nude nesúcich B16-F10 

melanóm (ÚJV Řež, a.s.). Tieto zvieratá nemali primárny lymfatický orgán - týmus, v ktorom 

sa vyvíjajú T-lymfocyty, následkom čoho mali slabú imunitu, a bolo ich nutné chovať 

v sterilných podmienkach. Absencia týmusu umožňuje rast ľudských nádorov u týchto zvierat 

[5]. Tieto štúdie by mali poskytnúť základ pre ďalšie experimenty vedúce k vývoju nového 

terapeutického rádiofarmaka. 

 

Materiál a metódy 

Príprava hydroxyapatitu značeného s 223Ra ([223Ra]HA) prebiehala dvomi spôsobmi, 

adsorpciou na povrch a spoluzrážaním v celom objeme. Značenie HA v celom objeme 

prebiehalo spoluzrážaním tlmivého roztoku (0,8M (NH4)2HPO4 s 25% NH4OH o celkovom 

pH roztoku 10 – 11) so zmesou 1,2M Ca(NO3)2 a eluátu 223Ra(NO3)2 o rovnako upravenom 

pH. Povrchové značenie bolo vykonávané tak, že k pripravenému a prečistenému 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 0,7M HNO3 v 80% MeOH. Vzorky boli pred aplikáciou in vivo 

sterilizované 0,22 µm filtrami. 

Všetky experimenty prebiehali v laminárnom boxe AIRCYT (ESI FluFrance). 

Na všetky experimenty bola použitá ultračistá voda získavaná z Direct-Q3 (MILLIROPE). 

Tieto experimenty prebiehali vo fyziologickom roztoku (ako referenčná vzorka), v krvnej 

plazme a krvnom séru (Biowest) hovädzieho pôvodu s [223Ra]HA (viď obr. 1). Vzorky boli 

po 2, 7, 12, 17 a 26 hodinách od pridania biologického roztoku premývané, a bolo sledované 

množstvo uvoľňovanej aktivity do roztokov (viď tab. 1). 

In vivo štúdie boli vykonávané na bezsrstých atymických myšiach Nu-Nude (ÚJV Řež, 

a.s.). Nádorové línie B16-F10 (mus musculus melanoma)  boli aplikované zvieratám 20 dní 

pred vlastnou aplikáciou vzorky s 223Ra subkutánne medzi lopatky (2,5 mil. buniek 

v suspenzii s médiom na jednu myš). Nádory boli rôznotvaré, mäkké, čierne, vďaka čomu 

sú viditeľné i pod kožou voľným okom (viď obr. 1). Boli postupne aplikované dve skupiny 

zvierat. Obe aplikácie boli intratumorálne. U prvej skupiny zvierat bola použitá 

vzorka [223Ra]HA o špecifickej aktivite 28 kBq/mg, ktorá bola rozdelená trinástim myšiam 

(5x 50 µl, 7x 100 µl a 1x 200 µl). U druhej skupiny zvierat bola použitá vzorka [223Ra]HA 
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o špecifickej aktivite 135 kBq/mg stabilizovaným termoresponzívnym polymérom HPMA 

(poly(N-(2-hydroxypropyl)metakrylamid), ktorá bola aplikovaná desiatim zvieratám po 50 µl. 

V skupine zvierat bola po aplikácii vzoriek s 223Ra sledovaná veľkosť nádoru, boli pravidelne 

zberané tuhé exkrementy a po usmrtení (predávkovanie inhalačným anestetikom – 

dietyléterom) bola sledovaná orgánová distribúcia a stabilitné štúdie vzoriek s 223Ra.  

Vzorky značené 223Ra boli merané v studňovom scintilačnom detektore (CRC-55tW 

CAPINTEC) a γ-spektrometriou s mnohokanálovým analyzátorom s koaxiálnym 

polovodičovým detektorom z vysoko čistého germánia HPGe (Princeton Gamma 

Technologies). Biologické vzorky boli vážené na analytických váhach a následne merané 

v studňovom scintilačnom detektore. 

 
Obr. 1. Vzorky [223Ra]HA vo fyziologickom roztoku (ako referenčná vzorka), v krvnej plazme a krvnom 

sére 
Atymická myš Nu-Nude so subkutánnou nádorovou líniou B16-F10 

 

Výsledky a diskusia 

Z in vitro štúdií bolo zistené, že množstvo uvoľnenej aktivity zo vzoriek s 223Ra 

do roztoku závisí predovšetkým na množstve vzorky (1, 3, 5, 10 mg), na druhu značenia 

(povrchové, objemové) a taktiež na roztoku, ktorým bola vzorka premývaná po 2, 7, 12, 17 

a 26 hodinách od prvého pridania premývacieho roztoku (viď tab. 1). K najväčšiemu 

uvoľňovaniu aktivity dochádza u vzoriek o hmotnosti 1 mg, ktorá činí u povrchového 

značenia v priemere pre fyziologický roztok a plazmu 5,9 % uvoľnenej aktivity na jedno 

premytie, zatiaľ čo u krvného séra v priemere maximálne 4,2 %. Naopak, u objemového 

značenia sa pre 1 mg vzorky najviac aktivity uvoľňovalo do krvnej plazy, v priemere 6,7 % 

(viď obr. 2). 
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Tab. 1. Percentuálne uvoľňovanie aktivity do fyziologického roztoku (F), krvnej plazmy (P) a krvného 
séra (S) premývané po 2, 7, 12, 17 a 26 hodinách od prvého pridania premývacieho roztoku, kde A je 

aktivita pripravenej vzorky na začiatku, m je hmotnosť vzorky, P povrchovo značené [223Ra]HA a V objemovo. 
 

Vzorka Značenie m 
[mg] 

A 
[kcps] 

Uvoľňovaná aktivita [%] 
t [hod] 

2 7 12 17 26 
F1 P 10 9,9 0 1 1 1 1 
F2 P 5 8,9 0 1 1 1 1 
F3 P 3 8,4 1 2 2 3 3 
F4 P 1 9,4 4 5 5 6 8 

F5 V 10 12,3 0 0 1 1 0 
F6 V 5 11,9 0 0 0 1 0 
F7 V 3 11,0 0 1 1 1 1 
F8 V 1 9,4 2 2 2 3 3 

P1 P 10 6,0 1 1 2 2 1 
P2 P 5 6,8 1 2 2 2 2 
P3 P 3 7,2 4 3 3 3 3 
P4 P 1 7,3 6 6 6 7 6 

P5 V 10 4,2 1 3 4 4 5 
P6 V 5 5,9 1 2 4 4 4 
P7 V 3 5,6 2 3 5 5 4 
P8 V 1 5,7 6 7 7 7 7 

S1 P 10 6,1 1 1 1 1 1 
S2 P 5 7,0 1 1 1 1 1 
S3 P 3 6,8 3 2 2 3 3 
S4 P 1 5,6 5 4 4 4 4 

S5 V 10 4,2 1 1 1 1 1 
S6 V 5 5,9 1 1 1 1 1 
S7 V 3 5,8 1 2 1 1 1 
S8 V 1 6,0 3 2 3 3 2 

 

 
Obr. 2. Závislosť priemerného množstva uvoľnenej aktivity zo vzoriek (za dobu 26 hod) značených na 

povrchu i v objeme v závislosti na hmotnosti vzorky a druhu premývacieho roztoku 
 
 

Z výsledkov in vivo štúdií po intratumorálnej aplikácii vyplýva, že najviac aktivity 
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s nosičom zostalo v nádore. Na základe štúdii s [223Ra]HA bola u troch zvierat po 24 hod 

od aplikácie priemerná aktivita v tumore z celkovej aplikovanej aktivity 3,1 %ID/g (viď 

obr. 3). U experimentov s [223Ra]HA-HPMA, ktorý pri teplote nad 35 °C stuhol, bolo 

aplikovaných 10 zvierat po 50 µl vzorky s 223Ra na zviera (aktivita pripravenej vzorky bola 

135 kBq/mg). Výsledky z [223Ra]HA-HPMA ukazujú, že priemerné množstvo 223Ra v nádore 

z celkového podaného bolo po 4 hod od aplikácie 14,5 %ID/g, po 24 hod 10,0 %ID/g a po 

94 hod 1,8 %ID/g, a zároveň bola pozorovaná i zvýšená aktivita v slezine (viď obr. 4). 

Zvýšená aktivita v rôznych častiach tela mohla byť spôsobená polydisperzitou vzorky, 

stabilizáciou nanočastíc s menším priemerom, a ich následným vymývaním krvou. Taktiež 

bola pozorovaná eliminácia intratumorálne aplikovanej aktivity stolicou a močom. 

 

 
 

Obr. 3. Orgánová biodistribúcia [223Ra]HA v jednotlivých častiach tela u zvierat po 24 hodinách od 
aplikácie 

(špecifická aktivita pripravenej vzorky bola 28 kBq/mg) 
 

 
 

Obr. 4. Orgánová biodistribúcia [223Ra]HA-HPMA v jednotlivých častiach tela u zvierat po 4, 24 a 96 
hodinách od aplikácie  

(špecifická aktivita pripravenej vzorky bola 135 kBq/mg) 
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Záver 

Boli vykonané štúdiá [223Ra]HA, a [223Ra]HA stabilizovaných s termoresponzívnym 

polymérom HPMA. Experimenty prebiehali v dvoch krokoch. Prvým krokom boli 

experimenty in vitro. Bolo zistené, že najviac uvoľnenej aktivity bolo u vzoriek o hmotnosti 

1 mg. Vzorky v krvnej plazme a sére boli zrovnávané s referenčnými vzorkami 

vo fyziologickom roztoku. Najväčšie percento uvoľnenej aktivity zo značených nosičov bolo 

pozorované pri inkubácii s krvnou plazmou. 

Z in vivo experimentov je vidieť, že po intratumorálnej aplikácii časť aktivity 

zostávala imobilizovaná v nádore. Pre vzorky s [223Ra]HA sa po 24 hodinách od aplikácie 

nachádzalo v priemere 3,1 %ID/g aktivity z celkovej podanej na gram tkaniva - nádor, 

u [223Ra]HA-HPMA to bolo po 4 hod od aplikácie 14,5 %ID/g, po 24 hod 10,0 %ID/g a po 

94 hod 1,8 %ID/g. U experimentov s [223Ra]HA-HPMA bola zistená i zvýšená aktivita 

v slezine, spôsobená stabilizáciou nanočastíc s menším priemerom a pravdepodobne ich 

následnom zachytení retikulo-endoteliálnym systémom. 
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Abstract 

The crystal structures of coordination compounds of transition metals Co(II) and Mn(II) have been 
investigated. Overall, there were synthesized and structurally characterized six mononuclear Co(II) compounds – 
[Co(ac)2(Etbzim)2]; [Co(phen)2(N3)2]; [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙dipic∙4H2O; [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙2H2O; 
[Co(3-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2] and [Co(4-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2]; two mononuclear Mn(II) compounds – 
[Mn(dipic)(phen)2]∙CH3OH and [Mn(dipic)(phen)2]∙5H2O as well as one dinuclear [Co2(ac)4(nia)4] and one  
trinuclear [Co3(ac)6(phen)2] Co(II) complex. Under different conditions (used solvent, method of synthesis) can 
be prepared the compounds of different crystal structures. After detailed structural study and spectroscopic 
characterisation will follow research of enzyme-like properties. The compounds can exhibit enzyme-like 
behaviour, even in the case when the crystal structures (of a native enzyme and of the studied compound) are 
very different. The enzyme activity studies (catecholase and peroxidase activity) will be subject of our further 
research. 
 

Keywords: transition metals; crystal structures; enzyme mimetics; catecholase activity. 

 

Introduction and formulation of aim 

The catecholase is an enzyme of very high economic and industrial importance, 

because it causes the browning of fruit and vegetable after being cut. It catalyses the oxidation 

of phenols e.g. the oxidation of catechol to o-quinone. While catechol is colourless, the 

compound o-quinone is yellow and in the presence of the air (containing oxygen) is changing 

its colour to brown/black as a result of polymerisation and melanin formation (Fig. 1.) [1, 2].  
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Fig. 1. The oxidation of catechol: The oxidation of catechol to o-quinone and melanins formation  
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The catecholase (catechol oxidase) enzyme consists of two bridged Cu(II) atoms 

through OH group and each Cu(II) atom is coordinated via three nitrogen atoms of histidines. 

The catalytic activity of catecholase mimic many mononuclear and polynuclear compounds of 

transition metals such as Mn(II/III), Cu(II), Ni(II), Co(II/III), Zn(II) etc., that are structurally 

very different from the original enzyme catecholase [3, 4].    

The peroxidase is an enzyme, that catalyses conversion – the reduction of hydrogen 

peroxide to water. It belongs to the group of so called protective enzymes, because it protects  

cells against toxic effects of hydrogen peroxide. The peroxidase-like activity of the complexes 

is studied by using ABTS. The reduced form of ABTS is colourless, while the oxidised form 

of  ABTS is green [5, 6].  

The main aim of this research is to synthesize various compounds of transition metals 

Co(II) or Mn(II), that contain different nitrogen and/or oxygen donor ligands (e.g. o-

phenanthroline, nicotinamide, dipicolinic acid etc.) and could act as enzyme mimetics 

(catecholase and peroxidase mimetics). It means, that they can catalyze the same reaction as 

an enzyme, so they have the same function as an enzyme. They are called the functional 

enzyme mimetics. Very often are such as compounds structurally quite different from the 

native enzyme.     

 

Materials and methods 

All purchased chemicals were used as received. Methanol and acetonitrile were used 

as solvents without any further purification. Elemental analysis of carbon, hydrogen and 

nitrogen was carried out by an automated analyser (Vario, Micro Cube). IR spectra were 

measured by the ATR technique in the 4000 – 400 cm−1 region (Magna FTIR 750, Nicolet). 

The determinations of the crystal structures were performed on Stoe StadiVari with Pilatus 

300K HPAD detector using CuKα radiation microfocus source Xenocs FOX3D or Bruker-

Nonius Kappa CCD diffractometer using MoKα radiation. 

The compound – cobaltous acetate or manganese(II) acetate was dissolved in a suitable 

solvent (water, methanol, methanol-acetonitrile mixture) and mixed together with a nitrogen 

donor ligand (e.g. o-phenanthroline, nicotinamide, 2-ethylbenzimidazole) in the ratio 1:2. This 

step was accompanied by a colour change very often.   

Then, the solution was heated to the boiling point and filtered, or at first merged with 

an another compound such as dipicolinic acid, nitrobenzoic acid, salicylic acid, etc. in a given 

ratio (usually accompanied by a colour change) and afterwards heated to the boiling point and 
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filtered. The resulting solution was left to slowly evaporate at laboratory temperature. After 

few days single-crystals for X-ray diffraction analysis were isolated.   

  

Results and discussion 

By the above-mentioned procedure or slightly modified procedure were prepared and 

structurally characterized: six mononuclear Co(II) compounds – [Co(ac)2(Etbzim)2]; 

[Co(phen)2(N3)2]; [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙dipic∙4H2O; [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙2H2O; [Co(3-

(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2]; [Co(4-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2]; two mononuclear Mn(II) compounds 

– [Mn(dipic)(phen)2]∙CH3OH and [Mn(dipic)(phen)2]∙5H2O as well as one dinuclear Co(II) 

[Co2(ac)4(nia)4] and one trinuclear Co(II) [Co3(ac)6(phen)2] complex.     

 

 
 

Fig. 2. The crystal structures of two Co(II) compounds: The crystal structure of the trinuclear 
[Co3(ac)6(phen)2] complex and of the dinuclear [Co2(ac)4(nia)4] complex  

 
 In the compounds are very often present significant intermolecular interactions – 

hydrogen bonds, π-π stacking etc.. The nuclearity of the formed complex is depending on the 

nature of the used ligands, the number of available coordination sites on ligand, the spherical 

effects, the possibility of intermolecular and/or intramolecular interactions formation and 

another effects (Fig. 2. and Fig. 3.).  
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Fig. 3. The crystal structures of two mononuclear Co(II) compounds: The crystal structure of the two Co(II) 
complexes – [Co(ac)2(Etbzim)2] (left) and [Co(phen)2(N3)2] (right) 

 
The compounds of different crystal structures can be prepared from the same  

chemicals under different conditions (used solvent, synthesis strategy, etc.) - different 

coordination chromophores, polymorphs, isomers, uncoordinated molecules of the solvents 

etc.. This was confirmed in the case of the compounds [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙dipic∙4H2O 

and [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙2H2O (the second one has two different polymorphs [7]). The 

first compounds has as solvents four molecules of water and one molecule of dipicolinic acid, 

the second compound (two different polymorphs) has only two molecules of water (Fig. 4.).  

 
 

Fig. 4. The comparison of the crystal structures of two mononuclear Co(II) compounds: The crystal 
structures of two mononuclear Co(II) complexes – [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙dipic∙4H2O (left) and 

[Co(dipic)(phen)(H2O)]∙2H2O (right) prepared from the same chemicals, but using an another synthesis method 
 

When manganese(II) acetate, instead of cobaltous acetate, is used in the synthesis 

process, the resulting coordination compound is completely different from the compound, 

which is formed, by using cobaltous acetate. While Co(II) complexes (using of cobaltous 

acetate) [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙dipic∙4H2O and [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙2H2O have 

{CoN3O3} coordination chromophores and are of the tetragonal bipyramidal shape, the 

analogous Mn(II) complexes (the results of using manganese(II) acetate) have {MnN5O2} 
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coordination chromophores and are of the pentagonal bipyramidal shape (Fig. 5.). In the case 

of the Mn(II) compounds [Mn(dipic)(phen)2]∙CH3OH and [Mn(dipic)(phen)2]∙5H2O are 

incorporated two molecules of o-phenanthroline into the coordination sphere instead of one 

molecule of o-phenanthroline and one molecule of water.  

 
 

Fig. 5. The comparison of the crystal structures of two mononuclear Mn(II) compounds: The crystal 
structures of two mononuclear Mn(II) complexes – [Mn(dipic)(phen)2]∙CH3OH (left) and 

[Mn(dipic)(phen)2]∙5H2O (right) prepared from the same chemicals, but by using an another solvent 
 

Conclusion 

Overall, we have been successful in the preparation and structural characterization of 

ten compounds – six mononuclear Co(II) compounds – [Co(ac)2(Etbzim)2]; [Co(phen)2(N3)2]; 

[Co(dipic)(phen)(H2O)]∙dipic∙4H2O; [Co(dipic)(phen)(H2O)]∙2H2O; [Co(3-

(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2] and [Co(4-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2][8]; two mononuclear Mn(II) 

compounds – [Mn(dipic)(phen)2]∙CH3OH and [Mn(dipic)(phen)2]∙5H2O as well as one 

dinuclear Co(II) [Co2(ac)4(nia)4] and one trinuclear Co(II) [Co3(ac)6(phen)2] complex.  

Under different conditions (used solvent, synthesis strategy, etc.) can be prepared the 

compounds of different crystal structures (different coordination chromophores, polymorphs, 

isomers, etc.). When manganese(II) acetate, instead of cobaltous acetate, is used in the 

synthesis process, the resulting compound is completely different from the compound, which 

is formed, by using cobaltous acetate.      

Each of the above-mentioned compounds (mononuclear or polynuclear) containing 

transition metal Co(II) or Mn(II) could potentially act as functional enzyme mimetic. The 

enzyme activity studies (catecholase and peroxidase activity) will be subject of our further 

research. 
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Abstract 
Identification and determination of spiramycin in waste waters and urine by square-wave voltammetry 

and mass spectrometry 
A new, simple and rapid square-wave voltammetric method using boron doped diamond electrode for 

the determination of spiramycin in waste waters and urine samples was developed. Square-wave voltammetric 
analysis was performed in ammonium acetate buffer (pH 4.5) in three electrode system with Ag/AgCl/KCl (3 
mol/L) reference electrode, platinum counter electrode and boron doped diamond working electrode. Spiramycin 
provided an irreversible oxidation peak at potential 1.43 V vs. mentioned reference electrode. Under optimal 
experimental conditions, the calibration line showed good linearity in concentration range from 3.0 µmol/L to 
11.9 µmol/L. Limit of detection of the proposed method was 0.6 µmol/L. Developed square-wave voltammetric 
method was applied in the analysis of waste water and urine samples. To confirm results obtained by square-
wave voltammetry, high-resolution mass spectrometry performed on LC-MS-IT-TOFTM analyzer with ESI 
ionization was used. 
 

Keywords: spiramycin; square-wave voltammetry; urine; water samples; mass spectrometry.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Spiramycín patrí medzi makrolidové antibiotiká produkované baktériou Streptomyces 

amfibiens. Jeho typickou štruktúrou je 16-členný laktónový kruh s tromi naviazanými 

sacharidmi. Používa sa na liečbu ochorení vyvolaných gram pozitívnymi aeróbnymi 

patogénmi ako streptokoky, stafylokoky a pneumokoky a je účinný pri liečbe toxoplazmózy. 

Má bakteriostatický účinok a preniká priamo cez bakteriálnu stenu. Tento fakt mu umožňuje 

pôsobiť aj na intracelulárne patogény. Napriek jeho antibakteriálnym a bakteriostatickým 

vlastnostiam sa kvôli jeho rozšírenému používaniu zvýšil nárast výskytu rezistencie baktérií 

na toto antibiotikum. Tak ako väčšina makrolidových antibiotík ani spiramycín nepodlieha 

metabolickým premenám a vylučuje sa v nezmenenej forme žlčou do stolice alebo močom. 

Toto je jeden zo spôsobov vstupu spiramycínu do odpadových vôd a tým aj do životného 

prostredia. Keďže čističky odpadových vôd majú pomerne nízku eliminačnú úroveň, 

antibiotiká sa dostávajú v nízkych koncentráciách (rádovo µg/L-ng/L) do životného prostredia 

a aj týmto spôsobom sa rozširuje rezistencia baktérií na antibiotiká [1, 2]. Preto je potrebné 

vyvíjať vysokoúčinné a vysoko-selektívne techniky na stanovenie antibiotík, a teda aj 
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spiramycínu. V súčasnosti je vysokoúčinná kvapalinová chromatografia najvyužívanejšia 

technika na stanovenie spiramycínu, pričom najčastejším typom detekcie je DAD alebo 

hmotnostná spektrometria. Spiramycín bol stanovovaný v rôznych matriciach, napríklad vo 

vajíčkach a mlieku [3  5], rybách a krevetách [6], v kuracích svaloch [7, 8] a v krmive pre 

zvieratá [9]. Stanovenie tohto makrolidového antibiotika kapilárnou elektroforézou [10, 11] a 

elektrochemicky [12] je pomerne ojedinelé, elektrochemické metódy sa častejšie využívajú na 

detekciu. Voltampérometrické techniky majú mnoho výhod, ako napríklad nízke prevádzkové 

náklady, široký lineárny rozsah, široké spektrum elektroaktívnych látok, vysoká citlivosť a 

rýchlosť [13]. V poslednej dobe je veľmi rozšírený trend používania bórom dopovaných 

diamantových elektród, pri ktorých je diamantová vrstva obohatená atómami bóru. Vďaka 

tomu sa z nevodivého diamantu stáva polovodič s vynikajúcimi vlastnosťami, ako je vysoká 

chemická a mechanická odolnosť a taktiež odolnosť voči pasivácii elektródy [14]. 

 Cieľom práce bolo vypracovať rýchlu a spoľahlivú metódu na stanovenie spiramycínu 

v odpadových vodách a v moči pomocou square-wave voltampérometrie na bórom 

dopovaných diamantových elektródach bez nutnosti úpravy vzorky.  

 

Materiál a metódy 

 Elektrochemické merania boli uskutočnené na prístroji Potenciostat/Galvanostat 

PGSTAT1278N (Metrohm Autolab B.V., Utrecht, Holandsko) s príslušným softvérovým 

programom NOVA verzia 1.10.3. (Metrohm). Pracovalo sa v trojelektródovom systéme, 

pričom referenčná elektróda bola argentochloridová (Ag/AgCl/KCl (3 mol/L)) a platinová 

elektróda slúžila ako pomocná elektróda. Pracovná elektróda bola bórom dopovaná 

diamantová elektróda (BDD) s výrobným číslom 314 (15 000 ppm B/C; 1% CH4/H2) a 322 

(10 000 ppm B/C; 2% CH4/H2) vyrobené na Ústave elektroniky a fotoniky, FEI STU v 

Bratislave. Merania boli uskutočnené v základnom elektrolyte (tlmivý roztok 0,1 mol/L 

octanu amónneho s pH 4,5) o objeme 20mL v elektródovej nádobke umiestnenej vo 

Faradayovej klietke. Pracovné parametre pre square-wave voltampérometriu (SWV) boli 

nasledovné: frekvencia 100 Hz; amplitúda 40 mV; potenciálový krok 3 mV; potenciálový 

rozsah od 0 do 2 V. 

 Hmotnostne-spektrometrická analýza s priamou injektážou vzorky (DI-ESI-MS) bola 

uskutočnená na prístroji LCMS-IT-TOFTM (Shimadzu, Kyoto, Japonsko) s využitím ionizácie 

elektrosprejom (ESI) v pozitívnom aj negatívnom ionizačnom móde. Na ovládanie 

hmotnostného spektrometra, zber a vyhodnotenie dát bol použitý softvér LCMS Solution 

v.3.51 (Shimadzu). Ako mobilná fáza bola použitá zmes 10 mmol/L HCOOH:ACN (50:50) a 
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jej prietok bol 0,2 mL/min. Dávkovaný objem vzorky bol 2 µL a celkový čas DI-ESI-MS 

analýzy bol 3 minúty. 

Na prípravu roztokov bol použitý octan amónny (99,99%), kyselina mravčia (98%); 

(Sigma Aldrich, Steinheim, Nemecko), kyselina octová (100%), acetonitril (Merck, 

Darmstadt, Nemecko). Všetky použité chemikálie boli LC-MS kvality. Štandard spiramycínu 

bol zakúpený od Molekula, Newcastle upon Tyne, Veľká Británia. Na prípravu mobilných fáz 

a vzoriek pre MS analýzy bola použitá voda LC-MS kvality (Merck). Pri príprave pracovných 

roztokov pre SWV merania bola použitá deionizovaná voda dvojstupňovo čistená 

zariadeniami PRO-PS (Labconco, Kansas City, USA) a Simplicity (Millipore, Molsheim, 

Francúzsko). Vzorky odpadových vôd a moču boli pred meraním prefiltrované striekačkovým 

filtrom s veľkosťou pórov 0,45 µm (Millipore). 

 

Výsledky a diskusia 

 V predmetnej práci sme sa zaoberali možnosťami square-wave voltampérometrie 

s využitím bórom dopovaných diamantových elektród pre rýchle a dostatočne citlivé 

stanovenie spiramycínu v odpadových vodách a v moči bez nutnosti úpravy vzorky. V prvej 

časti experimentálnej práce bola pozornosť venovaná optimalizácii podmienok pre 

voltampérometrickú analýzu spiramycínu s využitím SWV. Prvým krokom bol výber vhodnej 

BDD elektródy poskytujúcej čo najlepšiu prúdovú odozvu pre spiramycín. Na základe 

uvedeného kritéria boli zo súboru testovaných BDD elektród vybrané dve elektródy (314 a 

322), ktoré poskytovali najvyšší oxidačný prúd pre spiramycín pri potenciáli 1,43 V. Výber 

zloženia pracovného elektrolytu bol podmienený požiadavkám hmotnostnej spektrometrie, 

preto bol ako pracovný elektrolyt zvolený prchavý octan amónny. Pri optimalizácii pH 

elektrolytu sme testovali octan amónny (0,1 mol/L) s pH v rozmedzí 3,5 - 5,5 a na základe 

závislosti prúdovej odozvy spiramycínu od pH sme si zvolili pre obe pracovné elektródy pH 

4,5. Ďalším krokom bola optimalizácia parametrov pre SWV, t.j. potenciálový krok (1-6 mV), 

amplitúda (10-80 mV) a frekvencia (25-150 Hz). Najvhodnejšie podmienky pre SWV sú 

uvedené v časti Materiál a metódy. Všetky optimalizačné merania boli uskutočnené pri 

konštantnej koncentrácii spiramycínu 17,8 µmol/L. Na Obr. 1 sú znázornené 

voltampérogramy namerané na elektróde 314 pri rôznych koncentráciách spiramycínu 

v elektródovej nádobke. Kalibračné závislosti pre spiramycín na základe výšky píku 

oxidačného prúdu vykazovali linearitu v oblasti od 3,0 µmol/L do 11,9 µmol/L. Medza 

detekcie pre spiramycín bola na základe 3 násobku štandardnej odchýlky úseku kalibračnej 

priamky vypočítaná na 0,6 µmol/L. 
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Obr. 1. SW voltampérogramy z analýzy spiramycínu v tlmivom roztoku 0,1 M octanu amónneho s pH 4,5 
na elektróde 314 

 
 Vypracovaná SWV metóda bola následne použitá na stanovenie spiramycínu vo 

vzorke odpadovej vody (obr. 2- vľavo) a 80-krát zriedeného ľudského moču (obr. 2 - vpravo).  

 

  
 

Obr. 2. Záznam z SW analýzy spiramycínu v odpadovej vode (vľavo) a v ľudskom moči (vpravo) na 
elektróde 314 

 
 Ďalšou časťou experimentálnej práce bola optimalizácia pracovných podmienok pre 

hmotnostnú spektrometriu, ktoré sú uvedené v časti Materiál a metódy. Na obr. 3 môžeme 

vidieť MS-MS3 spektrum štandardu spiramycínu s koncentráciou 11,9 µmol/L v 0,1 mol/L 

octanovom tlmivom roztoku s pH 4,5. V MS spektre dominuje ión s m/z 422,2852(2) 

prislúchajúci dvojnásobne nabitému iónu spiramycínu. V MS2 spektre dominuje dvojnásobne 
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nabitý ión s m/z 350,2261(2) prislúchajúci odštiepeniu 2,6-dideoxy-3-C-metyl-L-ribo-hexózy 

z molekuly spiramycínu. V MS3 spektre dominuje ión s m/z 174,1170 prislúchajúci 3,6-

dideoxy-3-(dimetylanimo)-β-D-glukopyranóze, ktorá vznikla odštiepením z molekuly 

spiramycínu.  

 

 
 

Obr. 3. DI-ESI-MS-MS3 spektrá štandardu spiramycínu získané v pozitívnom ionizačnom móde 
 

Záver 

V našej práci bola vyvinutá rýchla a citlivá square-wave voltampérometrická metóda 

na analýzu spiramycínu vo vzorkách odpadových vôd a moču. Na potvrdenie výsledkov 

získaných square-wave voltampérometriou bola použitá vysokorozlišovacia hmotnostná 

spektrometria. V ďalšej experimentálnej práci bude pozornosť venovaná možnostiam 

elektrochemickej degradácie spiramycínu vo vzorkách odpadových vôd s následnou 

identifikáciou vzniknutých produktov pomocou vysokorozlišovacej hmotnostnej 

spektrometrie. 
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Abstract 
An Organocatalytic α-Aminoxylation of Carbonyl Compounds - an Effective Tool in the Synthesis of 

Pharmaceuticals   
The present work was focused on the improvement of an enantioselective -aminoxylation reaction of 

butyraldehyde with nitrosobenzene, which represents the key step in the synthesis of Levetiracetam, a drug with 
an antiepileptic activity. Specifically, organocatalysts as (S)-proline, its derivates and chiral pyrrolidine-based 
compounds were used in this asymmetric synthetic method.α-Aminoxylation reactions were carried out in ball 
mills and in aqueous environment. O-alkyl and O-acylderivates of 4-hydroxy-(S)-proline were used as catalysts in 
these reactions. 4-terc-Butyldiphenylsilyloxy-(S)-proline, synthetised in four steps from 4-hydroxyproline, gave 
the desired α-aminoxylated product (2R)-2-(N-phenylaminooxy)butan-1-ol in 86 % yield with ee > 99 %. 
 

Keywords: α-aminoxylation; asymmetric synthesis; organocatalysis; Proline; Levetiracetam. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Levetiracetam predstavuje účinnú zložku liekov (napr. Epiletam, Levetiracetam 

Accord), ktoré sa používajú na liečbu epilepsie. Z hľadiska štruktúry ide o (S)-enantiomér 

amidu kyseliny butánovej, ktorá má v α polohe naviazaný 2-oxopyrolidínový zvyšok (4). 

V literatúre je opísaná jeho enantioselektívna syntéza, ktorej kľúčový asymetrický krok je 

založený na (S)-prolínom katalyzovanej α-aminoxygenácii butanálu (1) s nitrózobenzénom (2) 

[1]. Reakcia prebieha v CH3CN pri -20 °C za použitia relatívne veľkého množstva 

katalyzátora (25 mol %). Produktom tejto reakcie je nestabilný aldehyd, ktorý redukciou in 

situ poskytuje kľúčový asymetrický intermediát (3) v 85 % výťažku (obr. 1).  

 

N O

NH2

O

H

O OH
O
NH

Ph1. PhNO 2, (S)-prolín, 
       CH3CN, -20 °C

2. NaBH4, EtOH

1 3 4  
 

Obr. 1. Syntéza Levetiracetamu 
 

Cieľom našej práce bolo štúdium účinku katalyzátorov na báze 4-hydroxy-(S)-prolínu, 

na priebeh vyššie opísanej α-aminoxygenačnej reakcie butanálu s nitrózobenzénom. V súlade 
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s princípmi zelenej chémie bolo našou snahou vylúčiť organické rozpúšťadlo z reakčného 

prostredia. Jednou z možností ako dosiahnuť tento cieľ, bolo uskutočnenie uvedenej reakcie 

vo vodnom prostredí, keďže sa tejto metóde v literatúre venovalo doposiaľ málo pozornosti.  

Ďalšou možnosťou ako obísť použitie rozpúšťadla bolo využitie „sovent-free“ 

podmienok v guľovom mlyne. Doteraz nie je opísaná žiadna stereoselektívna 

α-aminoxygenácia karbonylových zlúčenín uskutočnená v guľovom mlyne, preto sme sa 

rozhodli preskúmať použiteľnosť guľového mlynu v tejto reakcii. 

 

Materiál a metódy 

Postupy α-aminoxygenačných reakcií 

a) V prítomnosti vody: Zmes nitrózobenzénu (2, 32,1 mg, 0,3 mmol), butanálu (1, 81 µl, 

0,9 mmol) a vody (0,1 ml) sa miešala 5 min. pri teplote 0 °C, následne sa k nej pridal 

príslušný katalyzátor (obr.2 a 4). Potom sa teplota reakčnej zmesi nechala vystúpiť na 

laboratórnu a v miešaní sa pokračovalo, až kým nedošlo k zmene sfarbenia reakčnej 

zmesi zo zelenej na žltú.  

b) V podmienkach guľového mlynu: K zmesi butanálu (1, 81 µl, 0,9 mmol), 

nitrózobenzénu (2, 32,1 mg, 0,3 mmol) a príslušného katalyzátora (obr.2 a 4) sa pridali 

dve kvapky vody a zmes sa podrobila mletiu v guľovom mlyne.  

Spracovanie rovnaké pre obe metódy: Po zmene sfarbenia reakčnej zmesi sa produkt rozpustil 

v etanole (10 ml), následne sa pridalo redukčné činidlo NaBH4 (57 mg) a zmes sa zriedila 

vodou (20 ml). Organický podiel sa vyextrahoval do CH2Cl2 (3x20 ml) a spojené extrakty sa 

vysušili nad bezvodým Na2SO4. Surový produkt sa prečistil chromatografiou na stĺpci 

silikagélu elučnou zmesou benzín:EtOAc (5:1 až 3:1). Produkt (2R)-2-(N-

fenylaminooxy)bután-1-ol (3) sa získal ako svetložltý olej. Výsledky reakcií sú uvedené 

v tabuľkách 1 a 2, v časti výsledky a diskusia. 

Použité reaktanty a reakčné činidlá sú komerčne dostupné (Acros, Aldrich, Merck). 1H 

NMR spektrá produktov boli namerané na prístroji VNMRS (300 MHz) v CDCl3 

s tetrametylsilánom (TMS) ako vnútorným štandardom. α-Aminoxygenačné reakcie v 

„solvent-free“ podmienkach boli uskutočnené v oscilačnom mlyne MM400 (Firma Retsch) s 

pracovnou frekvenciou 22 Hz. Enantiomérne nadbytky produktov α-aminoxygenačnej reakcie 

sa stanovili pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) na kolóne Daicel 

Chiralpac AD-H.  
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Výsledky a diskusia 

Syntéza katalyzátora 

 Katalyzátor - kyselina (2S,4R)-4-(terc-butyldifenylsilyloxy)pyrolidín-2-karboxylová-

bol pripravený štvorstupňovou syntézou z trans-4-hydroxyprolínu (obr. 2). Katalyzátor sa 

získal v 86 % výťažku ako bezfarebná amorfná látka. Reakcie prebehli v zhode s postupom 

uvedeným v literatúre [2]. 

 

N
H

HO

COOH

O Cl

O

Br

N

HO

COOH

Cbz
N

HO

COOBn

Cbz

Si Cl
Ph

Ph

H2, Pd-C
N

tBuPh2SiO

COOBn
N
H

tBuPh2SiO

COOH

Cbz

NaHCO3 , 0 °C - rt Et3N, THF, 0 °C - rt

Et3N, CH2Cl2 , 0 °C - rt EtOH, rt

6; 97 % 7, 45 %

8, 67 % kat.I; 86 %

5

 
 

Obr. 2. Príprava katalyzátora 
 

α-Aminoxygenačná reakcia butanálu s nitrózobenzénom v prítomnosti vody 

S takto pripraveným katalyzátorom sme pristúpili k hľadaniu optimálnych reakčných 

podmienok pre α-aminoxygenačnú reakciu butanálu s nitrózobenzénom (obr.3). 

 

H

O

+ PhNO

OH
O
NH

Ph

2. NaBH4, EtOH

N
H

tBuPh2SiO

COOH
I

1 2 3

1.

H2O

 
 

Obr. 3. Reakcia butanálu s nitrózobenzénom 
 

 Prvú sériu reakcií sme uskutočnili vo vodnom prostredí. V počiatočnom experimente 

sme použili len mierny nadbytok butanálu (tabuľka 1, riadok 1). Na základe poznatkov 

z literatúry sme do reakčnej zmesi pridali katalyzátor fázového prenosu TBAB (terc-

butylamónium bromid) [3]. V takomto usporiadaní reakčný čas dosiahol 30 min, 

pričom reakčná zmes obsahovala len veľmi malé množstvo produktu. Z tohto výsledku bolo 

zrejmé, že príliš veľké množstvo vody má negatívny vplyv na výsledok reakcie. Preto sme 
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v ďalšom experimente použili menšie množstvo vody a zmenili sme pomer reaktantov na 3 : 1 

v prospech butanálu (tabuľka 1, riadok 2). Ukončenie reakcie sme pozorovali už po 15 min 

a po in situ redukcii aldehydu sme získali príslušný alkohol 3 v 72 % výťažku.  

V nasledujúcom pokuse sme overili, či je potrebná asistencia fázového transférového 

katalyzátora. Ako vidno z tabuľky 1 (riadok 3), produkt reakcie sme získali v porovnateľnom 

výťažku aj bez TBAB. Podľa  literatúry (S)-prolín v analogických podmienkach poskytol 

produkt po 2,5 hod. v 64 % výťažku, pričom reakcia prebiehala len v prítomnosti podporného 

fázového katalyzátora [3]. Z porovnania našich výsledkov s výsledkami opísanými pre 

(S)-prolín v literatúre vyplýva, že náš katalyzátor I je účinnejší a reakčnú zmes netreba 

zaťažovať prítomnosťou ďalšej chemikálie (TBAB). V ďalšom experimente sme znížili 

množstvo katalyzátora z 20 na 10 mol % (tabuľka 1, riadok 4). Je veľmi zaujímavé, že reakcia 

prebehla nielen v kratšom čase (5 min), ale došlo aj k miernemu zvýšeniu výťažku produktu.  

 
Tab. 1. Výsledky dosiahnuté pre reakciu vo vodnom prostredí. 

 

 Pomer reaktantov 
1 : 2 

Katalyzátor 
(mol %) 

Reakčný čas 
(min) 

Výťažok 3 
(%) 

ee 
(%) 

1 1,2 : 1 I (20) 30a 6 - 

2 3 : 1 I (20) 15b 72 > 99 

3 3 : 1 I (20) 10 78 > 99 

4 3 : 1 I (10) 5 83 > 99 

5 3 : 1 II (10) 10 65 > 99 

6 3 : 1 III (20) 45 66 > 99 

7 3 : 1 III (10) 45 77 > 99 

8 3 : 1 IV (20) 50 85 > 99 
a reakcia uskutočnená vo veľkom nadbytku (1 ml) vody s použitím 2 ekvivalentov Bu4N+Br-; b k reakčnej zmesi 

boli pridané 2 ekvivalenty Bu4N+Br- 

 
Nasledujúce pokusy slúžili na porovnanie nami pripraveného organokatalyzátora I 

s ďalšími O-alkylovanými a O-acylovanými 4-hydroxy-(S)-prolínmi II – IV. (obr. 4). 

Z výsledkov uvedených v tabuľke 1 vyplýva, že O-acylované katalyzátory (III, IV) vyžadujú 

dlhší reakčný čas, ale výťažky produktov sú porovnateľné s výťažkami získanými s 

katalyzátorom I aj štruktúrne podobným katalyzátorom II (riadky 5 až 8). Zníženie množstva 

O-acylovaného katalyzátora (III) na polovičnú hodnotu opäť viedlo k miernemu zvýšeniu 

výťažku produktu (tabuľka 1, riadok 6 vs. 7).  

 

1054



N
H

tBuMe2SiO

N
H

O

O
10

N
H

O

O

Ph

COOH COOHCOOH

II III IV  
 

Obr. 4. O-alkylované a O-acylované 4-hydroxy-(S)-prolíny 
 

α-Aminoxygenačná reakcia butanálu s nitrózobenzénom uskutočnená v guľovom mlyne 

Výsledky experimentov uskutočnených v guľovom mlyne sú uvedené v tabuľke 2. 

V oceľovej reakčnej nádobke nemožno monitorovať priebeh reakcie voľným okom, preto sme 

zvolili reakčný čas prvého pokusu s katalyzátorom I rovnaký ako pri reakcii uskutočnenej vo 

vode (5 min.). Produkt sme získali vo vysokom výťažku (86 %) (tab. 2, riadok 1).  

 
Tab. 2. Výsledky dosiahnuté pre reakciu uskutočnenú v podmienkach guľového mlynu. 

 
 Pomer reaktantov 

1 : 2 
Katalyzátor 

(mol %) 
Reakčný čas 

(min) 
Výťažok 3 

(%) 
Ee 
(%) 

1 3 : 1 I (20) 5 86 > 99 

2 3 : 1 I (10) 5 76 > 99 

3 3 : 1 I (1) 5 < 5 - 

4 1,5 : 1 I (10) 5 46 - 

5 1,2 : 1 I (10) 5 < 5 - 

6 3 : 1 II (10) 5 70 > 99 

7 3 : 1 III (20) 10 63 > 99 

8 3 : 1 IV (10) 10 80 > 99 

9 3 : 1 V (10) 5 9 - 

10 3 : 1 VI (10) 5 12 - 

 

V nasledovných pokusoch sme sa pokúsili znížiť množstvo katalyzátora. Kým 

zníženie na 10 mol % neprinieslo výraznú zmenu vo výťažku, pri znížení množstva 

katalyzátora na 1 mol %, sme v reakčnej zmesi zaznamenali len stopové množstvo produktu 

(tabuľka 2, riadok 2 vs. 3). Použitie polovičného množstva butanálu viedlo k čiastočnému 

zníženiu výťažku produktu, kým ďalšie zníženie blížiace sa ekvimolárnemu pomeru (1,2 : 1) 

spôsobilo takmer úplné zastavenie reakcie (tabuľka 2, riadok 4 vs. 5). Z tohto dôvodu sme 

ďalej pracovali s 10 mol % katalyzátora a pomerom reagentov 3 : 1 v prospech butanálu. 

Pokusy s ďalšími testovanými katalyzátormi (II, III, IV) v guľovom mlyne potvrdili 

podobnosť s analogickými experimentami uskutočnenými v prítomnosti vody. Výťažky 
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produktov sú vo všetkých prípadoch preparatívne zaujímavé, v prípade O-acylovaných 

4-hydroxyprolínov (III, IV) bolo opäť potrebné predĺžiť reakčný čas (tabuľka 2, riadok 6,7,8).  

V literatúre nebola doteraz opísaná žiadna α-aminoxygenačná reakcia katalyzovaná 

komerčne dostupným (S)-prolínom V a 4-hydroxy-(S)-prolínom VI v guľovom mlyne. 

Aplikáciou týchto katalyzátorov v nami študovanej reakcii sa ukázalo, že tieto zlúčeniny nie 

sú vhodné pre reakcie v guľovom mlyne a potreba ich derivatizácie sa ukázala ako správna 

(tabuľka 2, riadok 9,10). 

 

Záver 

Štvorstupňovou syntézou sme z 4-hydroxy-(S)-prolínu pripravili kyselinu (2S,4R)-4-

(terc-butyldifenylsilyloxy)pyrolidín-2-karboxylovú, ktorá sa ukázala ako najúčinnejší 

katalyzátor α-aminoxygenačnej reakcie butanálu s nitrózobenzénom. Reakcie sme uskutočnili 

v prítomnosti vody, a zistili sme, že použitie katalyzátora TBAB nie je potrebné. Produkty α-

aminoxygenácie sme získali v dobrých až vysokých výťažkoch (65 - 85 %) s ee > 99 %.  

Študovanú reakciu sme vykonali aj v podmienkach guľového mlynu, kde sme dosiahli 

taktiež dobré až výborné výťažky (46 – 86 %) s enantiomérnou čistotou nad 99 %. Zistili sme, 

že nami študovaná reakcia neprebieha v guľovom mlyne za katalýzy (S)-prolínom 

ani 4-hydroxy-(S)-prolínom a teda je potrebná ich derivatizácia. 

Na záver môžeme skonštatovať, že reakcie bez použitia organického rozpúšťadla 

v prítomnosti vody alebo v guľovom mlyne predstavujú veľmi účinnú metódu prípravy 

chirálneho intermediátu, využiteľného v syntéze antiepileptického liečiva Levetiracetam.  
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Abstract 
Bismuth vanadate is a visible light responsive photocatalyst that suffers of high recombination rates 

between the photogenerated charges. Here, pristine and transition metal-modified BiVO4 films were deposited by 
a wet chemical procedure on F-doped SnO2 (FTO) substrates. Film modified with 10 at% Nb(V) exhibited the 
best photoelectrical response. Moreover, beneficial changes were observed in the nanostructure of Nb-BiVO4. 
The production rate in photoelectrocatalytic generation of H2 by water splitting was almost doubled using Nb-
modified bismuth vanadate in comparison to pristine material. The effect of using an electrical or/and chemical 
bias on the production of hydrogen was also studied. The use of niobium was also beneficial on photocatalytic 
degradation of rhodamine B (organic dye) solution where its decolorization occured faster than in the case of 
pristine BiVO4. However, the reproducibility in this photooxidative process using Nb-BiVO4 film was limited 
due probably to higher absorption of rhodamine B. 
 
Keywords: BiVO4; photocatalysis; electrochemistry; hydrogen; water splitting; pollutants. 

 

Introduction 

Bismuth vanadate materials are recent visible light-driven photocatalysts. Such 

photocatalysts like BiVO4 have been studied as an alternative to the well known titania which 

is however photoactive under UV irradiation [1, 2]. Stoichiometric bismuth vanadate (BiVO4) 

can be easily prepared in the form of coatings by simple chemical processes such as sol-gel 

method or metal organic decomposition (MOD) [3, 4]. This yellow semiconductor can 

crystallize in different polymorphs where the monoclinic scheelite-like structure is the most 

photoactive phase with a band gap at around 2.4 eV [1, 3 - 6].  

The position of the valence band (VB) maximum that is situated at +2.4 V vs. NHE 

(Normal Hydrogen Electrode) favors the photooxidative degradation of many organic 

pollutants and also the oxidation of water into O2 by the photogenerated holes [1, 2, 4 - 6]. 

However, BiVO4 cannot reduce easily water or protons into hydrogen due to its conduction 

band (CB) minimum that is positioned at the potential of E°(H+/H2) which is 0 V vs. NHE. In 

addition, bismuth vanadate suffers of poor charge transport properties as well as high 

recombination rate between the photogenerated electrons and holes [4]. To increase the 

efficiency of BiVO4, several methods can be used. One strategy is the preparation of doped 
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and composite materials for increasing the charge carriers separation by scavenging processes 

and their transfer between bands of the same type (CB and VB). Another strategy is to apply 

an electrical bias to the semiconductor, thus shifting the energetic potentials of the VB and CB 

of bismuth vanadate [4 - 6].  

This work deals with films of pristine and transition metal-modified BiVO4. The 

photoactive coatings prepared by the MOD method were characterized by X-ray Diffraction 

(XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM). Current-to-Voltage (I-V) curves were also 

recorded to study the effect of transition metals on the photoresponse of BiVO4 films. The 

materials were then used in photoelectrocatalytic (PEC) production of H2 by water splitting 

and also in photocatalytic (PC) degradation of an organic pollutant under simulated solar light.  

 

Materials and Methods 

All the chemicals were provided by Sigma-Aldrich. The precursor solution was 

prepared by mixing Bi:V in molar ratio 1:1 using Bi(NO3)3∙5H2O and vanadium(III) 

acetylacetonate dissolved in acetic acid and acetylacetone, respectively. A surfactant, Triton 

X-100, was then added to the solution as structure-control agent as well as various quantities 

of NbCl5, FeIII(acac)3, Zn(NO3)2, SbCl3, Ti(OBu)4, and Zr(OiPr)4. Subsequently, films were 

deposited by the doctor blading method on FTO substrates and annealed at 500 °C for 10 

minutes. The photoactive materials were characterized by XRD (PANalytical Xpert Pro MRD 

diffractometer) and SEM (Tesca Lyra III) to identify the phase composition and the surface 

morphology, respectively. The I-V curves were recorded using a Autolab potentiostat 

PGSTAT128N in a three-electrode configuration (BiVO4/FTO photoanode, Pt cathode, and 

Ag/AgCl reference electrode) in 0.5 M NaHCO3 electrolyte. 

For PEC hydrogen production, a two-compartment H-shaped cell was used where one 

compartment accomodated the active photoanode and a Ag/AgCl reference electrode, and the 

second one contained the cathode made of Elcocarb C/SP (Solaronix) decorated by Pt 

nanoparticles. Various eletric bias were applied to the PEC cell. The cathode compartment 

from where H2 evolved was sealed and hydrogen was monitored on line using Ar as gas 

carrier with SRI 8610C gas chromatograph. In both compartments, 0.5 M NaHCO3 electrolyte 

was used and the photoanode was illuminated by a Xe lamp. For PC degradation of pollutant, 

films were placed in 10-5 M RhB solution under air bubbling and illuminated by a hand made 

simulated solar light (HQI TS – OSRAM 400 W) through a pyrex glass filter (cut-off λ < 300 
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nm). To evaluate the photodegradation efficiency, the diminution in absorption intensity of 

RhB was followed against irradiation time using a UV-VIS spectrophotometer (Jasco V-530). 

 

Results and Discussion 

The annealed films were first characterized by XRD. In Fig. 1a, the diffractograms of 

pristine bismuth vandate and BiVO4 modified by 10 at% Nb(V) are shown. Both films 

exhibited monoclinic scheelite structure (ICDD No 014-0688) which is the most photoactive 

phase. Some splitted diffractions were present in the case of pristine-BiVO4 that were 

attenuated by the introduction of Nb(V) due to small changes in atomic positions. The surface 

morphology was then studied by SEM (Fig. 1b and 1c), and it is obvious that Nb(V) brought 

important changes in the film nanostructure where hierarchical structure was observed in the 

Nb-modified sample (Fig. 1b) in comparison to pristine material (Fig. 1c). Similar effect on 

the BiVO4 structure was already reported with the use of Yb as a modifier [7]. 

 

 
 

 Fig. 1. a) XRD of pristine and Nb-BiVO4, and SEM of b) Nb-BiVO4 and c) pristine BiVO4 
 
For comparison with pristine material, the choice of Nb-modified BiVO4, which is the 

best sample, was proven with the I-V curves (Fig. 2). A set of transition metals was used and 

the best results obtained for each metal modification are presented in Fig. 2a. It is clear that 

the modification by Nb(V) of BiVO4 was beneficial for the electrochemical properties of the 

photoactive film. Indeed, the highest photoresponse was obtained at 1.4 V vs. Ag/AgCl where 

the current density reached 3 mA∙cm-2 (Fig. 2a). The introduction of Ti(IV) and Zr(IV) in 

BiVO4 film had also positive effect on the photocurrent compared to pristine sample where 
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only 1 mA∙cm-2 was reached at 1.4 V vs. Ag/AgCl. It is worth to notify that beneficial effect 

was obtained using metals that are positioned near vanadium in the periodic table. On the 

other hand, Zn(II), Fe(III), and Sb(III) had negative effect on photocurrent production, thus 

decreasing its value to less than 1 mA∙cm-2 (Fig. 2a). Subsequently, the quantity of Nb(V) was 

optimized by changing its atomic ratio in the BiVO4 precursor solution. In Fig. 2b, the 

production of photocurrent by Nb-modified BiVO4 progressively increased from 5 to 10 at % 

and then dropped at 15 at%, therefore the optimal ratio was obtained for 10 at% Nb(V). 

 

 
 

Fig. 2. I-V curves of bismuth vanadate photoanodes. a) effect on the produced photocurrent of various 
transition metal-modified BiVO4, b) optimization of the Nb(V) quantity in BiVO4 film 

 
For PEC hydrogen production, the maximum electric bias that can be used is 1.4 V vs. 

Ag/AgCl because above this value, electrolysis of water occurred as it is shown in Fig. 2. 

Because the energetic position of BiVO4 CB is situated at the same potential for water 

reduction i. e. 0 V vs. NHE, photoreductive process of H2O into hydrogen cannot occur. As 

a result, to show the necessity of using an electric bias, a tension of 0.7 V and 1.4 V was 

applied the PEC cell using pristine BiVO4 as photoanode, and the results were compared in 

Fig. 3a. It is obvious that the rate of hydrogen produced dramatically dropped in the case of 

low bias (Fig. 3a). Under electric bias, the energetic potential of BiVO4 CB is shifted toward 

negative energy allowing the reduction of water. In addition, application of a bias increased 

the charge carriers separation i.e. more electrons are avalaible at the cathode compartment for 

reducing water into H2. In order to increase the hydrogen production, additional chemical bias 

can be used by replacing, in the cathode compartment, sodium bicarbonate electrolyte with 

a solution of 0.5 M H2SO4. As a consequence, the concentration of protons increased and the 

photogenerated electrons that are transferred to the cathode can produce easier hydrogen by 

reduction of H+. In Fig. 3a, the maximum H2 production rate was therefore reached and 

stabilized at 2.5 µmol∙min-1 when both electric and chemical bias are applied to the PEC cell. 
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The Nb-modified film produced more hydrogen than pristine BiVO4 at the same conditions 

e.g. 1.4 V vs. Ag/AgCl in this case (Fig. 3b). The production rate of hydrogen was almost 

multiplied by a factor 2 using Nb-modified bismuth vanadate and reached, under both 

chemical and electric bias, 4.5 µmol∙min-1. This is the result of the hierarchical structure of 

Nb-BiVO4 observed in SEM (Fig. 1b) that probably increased the active surface area of the 

material, thus increasing the number of photoactive sites.  

 

 
 

Fig. 3. Photoelectrocatalytic production of H2 using bismuth vanadate. a) effect of chemical and electric bias 
on pristine BiVO4, b) comparative study using pristine and Nb-modified BiVO4 

 
For PC degradation of RhB, no bias was needed because the position of the BiVO4 VB 

is suitable for photooxidative process. For the measurements, each pristine and Nb-modified 

BiVO4 film was re-used 3 times (Fig. 4). The blank measurement showed some activity due to 

photoactive FTO substrates. The reproducibility of pristine sample (Fig. 4a) was better than 

that of Nb-BiVO4 (Fig. 4b). However, Nb-BiVO4 exhibited better photodegradation rate at the 

first run due to higher active surface area. The decrease in  photodegradation efficiency for the 

Nb-modified sample could be due to higher absorption of RhB in the nanostructure or even to 

a degradation of its nanostructure that deactivated the photocatalyst.     

 

 
 

Fig. 4. Photocatalytic degradation of 10-5 M RhB solution using a) pristine BiVO4 and b) Nb-BiVO4 
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Conclusion 

Photoactive BiVO4 films were prepared by a simple wet chemical method and 

modified by different transition metals. The best result was obtained with 10 at% Nb(V)-

modified BiVO4. This Nb-BiVO4 material showed a hierarchical structure that was beneficial 

for photo(electro)catalytic processes due to higher specific surface area. The optimal 

conditions for reaching the highest rate in PEC production of H2 was obtained for Nb-BiVO4 

under 1.4 V bias vs. Ag/AgCl and by applying a chemical bias to the cell. Although the PC 

degradation rate in RhB was also higher for the Nb-modified sample, it showed lower 

reproducibility.  
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Abstract 
The activity and polymorphism of paraoxonase1 in multiple sclerosis patients 
The connection between patients suffering from multiple sclerosis and a higher risk of atherosclerosis 

was indicated by many studies, saying that patients diagnosed with multiple sclerosis bear a higher risk of heart 
attack or a stroke. This study is aimed at examining and comparing the activities and polymorphisms of 
paraoxonase1 at M/L 55 and R/G 192 sites of patients with diagnosed MS and of healthy volunteers. No 
correlation between the PON1 activities of patients with MS and the control group was detected. The results in 
this study, however, are in agreement with the studies which suggest that these polymorphisms influence the 
activity of PON1. Other worthy findings include differences between the activities of PON1 of men and women 
- for both the patients and the control group. 

 
Keywords: multiple sclerosis; atherosclerosis; paraoxonase1; polymorphism. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Skleróza multiplex (SM) je chronické zápalové ochorenie centrálnej nervovej sústavy 

(CNS), pri ktorom sa vytvárajú lézie v bielej hmote mozgu a miechy v miestach 

demyelinizovaných axónov [1]. Príčiny vzniku SM nie sú doposiaľ známe. Medzi patologické 

nálezy u SM patria: poškodenie hematoencefalickej bariéry, demyelinizácia axónov, 

poškodenie oligodendrocytov a bunková smrť, poškodenie a strata axónov, tvorba gliálnych 

jaziev a prítomnosť zápalových infiltrátov, najmä lymfocytov a makrofágov. Najdôležitejšia 

úloha pri patogenéze ochorenia sa pripisuje makrofágom odvodeným od monocytov [2]. 

U SM boli identifikované štyri základné formy ochorenia: relaps-remitujúca forma (RR-SM), 

sekundárne progresívna (SP-SM), primárne progresívna a progresívne-relapsujúca forma. 

U pacientov so SM boli pozorované aj alternácie vo funkcii endotelu, v aktivácii 

krvných doštičiek a trombofílie [3, 4, 5]. Zároveň sa u týchto pacientov pozorovalo zvýšené 

množstvo systémového oxidačného stresu, ako aj oxidačného stresu CNS [6] a zvýšená 

koncentrácia plazmatického homocysteínu [7, 8]. Tieto nálezy, ako aj zvýšený výskyt infarktu 

myokardu u pacientov so SM naznačujú, že u týchto pacientov môže byť zvýšená frekvencia 

aterogenézy spôsobená aktiváciou zápalových ciest, oxidačným stresom, resp. iných 

rizikových faktorov [9]. 
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Dôležitým parametrom, ktorý sa dáva do súvisu s prognózou SM je hladina lipidov a 

lipoproteínov v sére. Lipoproteínové častice o vysokej (HDL) a nízkej (LDL) hustote 

zohrávajú kľúčovú úlohu v transporte cholesterolu v ľudskom organizme, navyše HDL plní aj 

špecifickú funkciu: pôsobí antioxidačne a znižuje produkciu prozápalových cytokínov [10]. 

Paraoxonáza1 (PON1) je sérová esteráza asociovaná s HDL časticami, ktoré ochraňujú 

LDL pred ich oxidáciou, čím predchádzajú aterogenéze. Pre PON1 boli popísané viaceré 

polymorfizmy, pričom najmä polymorfizmy v kódujúcej oblasti Q/R 192 a L/M 55 

ovplyvňujú jej aktivitu [11]. 

Cieľom práce bolo posúdiť výskyt polymorfizmov a aktivitu PON1 u pacientov so 

sklerózou multiplex ako možného rizikového faktora zvýšenej náchylnosti k aterogenéze 

a infarktu myokardu u tohto ochorenia. 

 

Materiál a metódy 

Biologický materiál 

Vyšetrovaný súbor tvorilo 93 pacientov II. neurologickej kliniky LF UK a UN  

v Bratislave s diagnostikovanou SM na základe McDonaldových diagnostických kritérií 

revidovaných v roku 2010. Kontrolnú skupinu tvorilo 39 zdravých dobrovoľníkov. Jedincom 

oboch skupín bola odobratá plná krv a sérum do VACUETTE skúmaviek. Vzorky boli pred 

použitím uskladnené pri -80°C. Projekt bol schválený etickou komisiu Fakultnej nemocnice 

s poliklinikou Kramáre v Bratislave. Pacienti aj kontrolná skupina podpísali súhlas so 

zaradením do projektu. 

Stanovenie aktivity paraoxonázy1 v sére 

Aktivita PON1 v sére u pacientov so SM a kontrolnej skupiny bola stanovená 

modifikovaným postupom podľa Sýkora a kol. [12] v podmienkach bez stimulácie (PON-N) 

a po stimulácií iónmi Na+ (PON-S). Paraoxonázová (PON) aj arylesterázová (AE) aktivita boli 

stanovené spektrofotometricky použitím spektrofotometra UV-VIS (Pharmaspec, Shimadzu). 

Stanovenie polymorfizmov PON1 

DNA pacientov so SM a kontrolnej skupiny bola izolovaná z plnej krvi pomocou kitu 

QIAamp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN). Izolovaná DNA bola štiepená a amplifikovaná 

pomocou PCR-RFLP analýzy v Biometra UNOII Thermalcycler, využitím primerov 192 up + 

192 down pre zistenie polymorfizmu R/Q 192 alebo primérov 55 down + 55 up pre zistenie 

polymorfizmu M/L 55. Produkty PCR reakcie boli štiepené pomocou endonukleáz ALWI 

alebo NLAIII s použitím pufra CutSmart. Po naštiepení boli výsledné fragmenty rozdelené 

pomocou elektroforézy na MetaPhor-agarózovom géle. 
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Štatistické vyhodnotenie 

Všetky údaje boli štatisticky vyhodnotené softvérom StatsDirect® (StatsDirect Ltd., 

Cheshire, UK). Výsledky sú udávané ako medián s interkvartilovým rozpätím (Q1-Q3) 

a štatistická významnosť bola robená neparametrickým Mann-Whitneyho U testom.  

 

Výsledky a diskusia 

Aktivity PON-N, PON-S a AE u pacientov so SM boli nižšie v porovnaní s kontrolnou 

skupinou. Tieto zmeny však neboli štatisticky významné, čo je v zhode aj s prácami viacerých 

autorov [13, 14, 15]. Ani po rozdelení na skupinu mužov a žien sa pri porovnaní pacientov 

s kontrolnou skupinou výsledky významne neodlišovali (tab. 2, 3). Iba v štúdii Ferretti a kol. 

[16] mali pacienti so SM štatisticky významne zníženú hladinu PON oproti kontrolnej 

skupine. Tento nález však môže súvisieť s tým, že aktivity boli merané v plazme a všetci 

pacienti boli v štádiu remisie. V našej práci pacienti zatiaľ neboli rozdelení do skupín podľa 

formy ochorenia, ani podľa štádia RR-SM – relaps vs. remisia. 

Výskyt polymorfizmov L/M 55 u sledovaných pacientov so SM klesal v poradí 

LM>LL>MM (tab. 1), pričom rovnaký výskyt pozorovali aj Sidoti a kol. [17]. Prevalencia 

polymorfizmu L/M v kontrolnej skupine (u mužov aj u žien) bola LL>LM>MM, pričom alela 

MM sa vôbec nevyskytovala. Štúdie Moghtaderi a kol. [13] a Sidoti a kol. [17] udávajú 

prevalenciu u zdravých jedincov LL>MM>LM. 

 
Tab. 1. Výskyt polymorfizmov Q/R 192 a L/M 55 u kontrolnej skupiny a pacientov so SM.  

Hodnoty sú vyjadrené v %. 
 

 
Kontrola (%) SM (%) 

ženy 
(n=17) 

muži 
(n=22) 

ženy 
(n=65) 

muži 
(n=28) 

L/L 58,82 59,09 38,46 35,71 
L/M 41,18 40,91 47,69 53,57 
M/M 0 0 13,85 10,71 
Q/Q 41,18 27,27 54,69 53,57 
Q/R 52,94 63,64 39,06 39,29 
R/R 5,88 9,09 6,25 7,14 

 

Prítomnosť „silnej“ LL alely bola v zhode s vyššou aktivitou PON1, ktorá bola aj 

u pacientov so SM aj v kontrolnej skupine signifikantne vyššia ako u respondentov s alelou 

LM (tab. 2). Aktivity PON1 u žien (SM aj kontrolná skupina) klesajú štatisticky významne 

v poradí LL>LM>MM. U mužov boli zistené vyššie aktivity v skupine LM v porovnaní s LL, 

tieto rozdiely však neboli štatisticky významné.  

1065



Tab. 2. Aktivity PON1 vo vzťahu k polymorfizmu L/M 55. 
 

 
Kontrola SM 

PON-N [µkat/l] PON-S [µkat/l] PON-N [µkat/l] PON-S [µkat/l] 

total 

L/L 
1,361* 3,633* 1,822*** 3,568*** 

(0,55-2,84) (1,41-6,02) (0,68-2-63) (1,65-5,19) 

L/M 
0,5215 1,412 0,440○○○ 1,285○○○ 

(0,40-1,74) (0,87-3,44) (0,25-1,53) (0,88-3,26) 

M/M – – 
0,097 0,599 

(0,00-0,16) (0,39-0,77) 

muži 

L/L 
0,696 2,240 1,151 2,443 

(0,57-1,75) (1,22-3,74) (0,38-2,07) (1,27-4,22) 

L/M 
1,705 3,254 0,920○○ 2,630 

(0,50-1,95) (1,17-4,039) (0,26-1,4) (0,76-3,18) 

M/M – – 
0,037 0,614 

(0,02-0,10) (0,51-0,73) 

ženy 

L/L 
2,447** 4,644*** 1,972*** 4,080** 

(0,81-3,10) (2,18-6,42) (1,11-2,71) (3,05-5,2) 

L/M 
0,417▪ 1,065 0,412○○ 1,149○ 

(0,35-0,51) (0,74-1,41) (0,26-1,73) (0,92-3,38) 

M/M – – 
0,106 0,584 

(0,00-0,18) (0,33-0,75) 
Výsledky sú uvádzané ako medián s interkvartilovým rozptylom.  

PON-N – nestimulovaná aktivita paraoxonázy1, PON-S – stimulovaná aktivita paraoxonázy1. 
* štatisticky významné zmeny v porovnaní so skupinou LM; ° štatisticky významné zmeny v porovnaní s MM; 

▪ štatisticky významné zmeny v porovnaní medzi pohlavím 
 

Napriek tomu, že aktivity PON1 u skupiny so SM sa signifikantne nelíšili od 

kontrolnej skupiny, rozdielne zastúpenie „silnej“ LL (60% u kontrol vs. necelých 40% u SM) 

a „strednej“ LM alely (40% u kontrol vs. 50% u SM) pre PON1 u týchto dvoch skupín 

naznačuje nižšiu aktivitu PON1 u pacientov so SM, a teda možný vzťah medzi 

polymorfizmom 55 L/M a nižšou ochrannou funkciou HDL pri nižšej PON1 aktivite. 

Výskyt alel 192 Q/R klesal v skupine so SM v poradí QQ>QR>RR a u kontrolnej 

skupiny QR>QQ>RR (tab. 1). Najmenej zastúpenou je teda v oboch skupinách „silná“ RR 

alela, čo je v súlade aj s literárnymi údajmi [17]. Rovnako ako v prípade polymorfizmu 

v polohe 55 aj tu sa ukazuje, že pacienti so SM, u ktorých je najviac zastúpená „slabá“ alela 

QQ (viac ako 50%) majú signifikantne nižšiu aktivitu PON1 ako pacienti s alelou QR, ktorá 

je najviac zastúpená u kontrolnej skupiny (50-60%). Tieto zistenia potvrdzujú predpoklady 

iných autorov [11], že oba uvedené polymorfizmy (R/G 192 a M/L 55) ovplyvňujú PON1 

aktivitu. Ak sa však vyskytoval v skupine pacientov genotyp QR, aktivita PON1 bola 

štatisticky významne vyššia u žien ako u mužov (tab. 3), čo nekoreluje s vyššou incidenciou 
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sklerózy multiplex u žien v porovnaní s mužmi, ale môže súvisieť s vyšším rizikom infarktu 

myokardu u mužov aj pri tomto ochorení. 

 
Tab. 3. Aktivity PON1 vo vzťahu k polymorfizmu Q/R 192. 

 

 Kontrola SM 
PON-N [µkat/l] PON-S [µkat/l] PON-N [µkat/l] PON-S [µkat/l] 

total 

Q/Q 0,465●●● 1,166●●● 0,273●●● 0,905●●● 
 0,35-0,50 0,83-1,39 0,12-0,41 0,68-1,17 

Q/R 1,705 3,593 1,995### 4,110## 
 0,69-2,12 2,09-4,82 1,58-2,39 3,24-4,90 

R/R 3,353 
2,89-3,55 

6,428 
6,07-7,78 

3,554 6,890 

 2,90-4,80 5,53-7,79 

muži 

Q/Q 0,486●●● 1,090 0,261●●● 0,828●●● 
 0,47-0,53 0,92-1,21 0,14-0,35 0,64-1,06 

Q/R 1,533 3,478 1,416 3,109 
 0,78-1,92 2,42-4,23 1,16-1,86 2,71-3,79 

R/R 2,886 
2,65-3,12 

6,075 
5,9-6,25 

3,554 7,238 

 3,36-3,75 6,87-7,6 

ženy 

Q/Q 0,366● 1,245● 0,276●●● 0,922●●● 
 0,34-0,45 0,74-1,49 0,12-0,41 0,72-1,22 

Q/R 1,788 4,064 2,249#▪▪▪ 4,595▪▪▪ 
 0,54-2-82 1,58-6,32 1,82-2,55 3,57-5,46 

R/R 3,754 
3,75-3,75 

9,137 
9,14-9,14 

3,955 6,235 

 2,79-5,16 5,08-8,02 
Výsledky sú uvádzané ako medián s interkvartilovým rozptylom.  

PON-N – nestimulovaná aktivita paraoxonázy1, PON-S – stimulovaná aktivita paraoxonázy1. 
● štatisticky významné zmeny v porovnaní s QR; # štatisticky významné zmeny v porovnaní so skupinou QR; 

▪ štatisticky významné zmeny v porovnaní medzi pohlavím 
 

Aktivity AE boli signifikantne vyššie pri polymorfizme LL v porovnaní s LM. Tieto 

výsledky naznačujú koreláciu medzi polymorfizmom L/M 55 a aktivitou AE, čím potvrdzujú 

hypotézu, že aktivita AE klesá v poradí LL>LM>MM. Z výsledkov rovnako vyplýva, že AE 

pravdepodobne nie je závislá od polymorfizmu R/Q 192.  

Z našich výsledkov ako aj z literárneho prehľadu sa zdá, že okrem rozdielneho 

polymorfizmu je aktivita PON1 pravdepodobne ovplyvňovaná aj inými charakteristikami 

a nielen pohlavím. Určite bude našou snahou vyhodnotiť výsledky aj s ohľadom na formu SM 

– relaps-remitujúca, sekundárne progresívna, ako aj s ohľadom na štádium RR-SM formy 

v čase odberu (relaps vs. remisia). Zároveň bude potrebné vyhodnotiť aj iné ovplyvňujúce 

faktory PON1, najmä lipidové parametre. 
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Záver 

Záverom môžeme konštatovať, že aktivita PON1 v sére pacientov so SM a kontrolnej 

skupiny sa nelíši. Štatisticky významne odlišné sú však hodnoty aktivít PON1 v závislosti od 

genotypu. Aktivita PON1 klesá v poradí RR>QR>QQ a LL>LM>MM, s výnimkou mužov, 

kde hodnoty aktivít PON1 pri polymorfizmoch LL a LM neboli signifikantné. Frekvencia 

výskytu polymorfizmov u našich pacientov je v súlade so sledovanou populáciou talianskych 

pacientov so SM, ale odlišná od iránskych pacientov. Predpokladáme, že rozdiely sú 

spôsobené etnicitou populácie a geografickou polohou. 
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Abstract 
Bioenergetic metabolism of the phylum Euglenozoa 
Euglena gracilis and Euglena longa are eukaryotic unicellular flagellate, which belong to the phylum 

Euglenozoa. In contrast to E. gracilis green chloroplasts, plastids of E. longa are colorless without the ability of 
photosynthesis. This feature makes these organisms good models for comparison study of bioenergy metabolism. 
In this work we have studied respiratory chain and mitochondrial translation in E. gracilis wild type strain, in its 
white mutant and in E. longa. We measured activities of respiratory chain enzyme complexes III and IV, we 
performed 2D (native vs. denaturing) electrophoresis of mitochondrial lysate and we achieved in organello 
translation with all three studied euglena cell lines. While translation profiles were very similar, activity of 
complex IV was dramatically higher in E. longa than in rest two strains. This difference was confirmed by 2D 
analysis, where complex IV was detectable only in E. longa mitochondria. 
 

Keywords: Euglena; mitochondria; in organello translation; oxidative phosphorylation. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednobunkové eukaryotické bičíkovce Euglena gracilis a Euglena longa patria do 

čeľade Euglenaceae a kmeňa Euglenozoa [1, 2]. Okrem klasických eukaryotických organel, 

ako sú jadro či mitochondrie, obe obsahujú aj plastidy. Aj keď sú, na rozdiel od zelených 

chloroplastov E. gracilis, plastidy E. longa bezfarebné, predsa majú vlastnú DNA a 

proteosyntetický aparát [3].  

Neschopnosť fotosyntézy robí z E. longy a E. gracilis vhodné modely pre porovnanie 

bioenergetického metabolizmu euglén. Kmeň Euglenozoa, patrí k vývojovo najstraším vetvám 

eukaryotov. Hoci sú jeho jednotliví predstavitelia už dlho študovaní, stále zostáva veľa 

nepopísaného. O mitochondriálnom genóme E. gracilis sme donedávna vedeli len veľmi 

málo. Iba pred pár mesiacmi sa skupine vedcov podarilo štúdium mitochondriálneho genómu 

posunúť principiálne dopredu. Mitochondriálny genóm E. gracilis obsahuje gény kódujúce 

podjednotky komplexov dýchacieho reťazca: komplexu I (nad1, nad4, nad5), III (cob) a IV 

(cox1, cox2 a cox3). Mitochondriálnu RNA zastupujú štyri fragmenty: dva patria malej 

podjendotke (SSU) rRNA a dva veľkej podjednotke (LSU) rRNA [4]. Chýba však akákoľvek 

mitochondriou kódovaná podjednotka pre ATP syntázu [4, 5]. Ak mitochondriálny genóm E. 

gracilis kóduje len 7 proteínov, patrí k jedným z najmenších.  

Mitochondriálna translácia sa nedá študovať „cell-free“ systémom, preto ju možno 
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študovať in vivo alebo in organello. Prvým krokom pri štúdiu in organello translácie je 

izolácia funkčných mitochondrií [6], ktoré majú neporušenú membránu. Len intaktné 

mitochondrie si zachovajú membránový potenciál, ktorý vzniká pumpovaním protónov počas 

oxidatívnej fosforylácie a je dôležitý pre transport do mitochondrie v procese 

mitochondriálnej translácie [7]. Euglény sú obalené proteínovou vrstvou – pelikulou, ktorá 

dodáva bunke tvar a poskytuje pevnosť [8], čo sťažuje izoláciu organel. Túto bariéru je možné 

rozrušiť enzymaticky alebo sonikáciou, hoci sonikácia môže popri rozbití pelikuly narušiť aj 

mitochondrie. Taktiež môže vytvárať reaktívne formy kyslíka (ROS), ktoré na mitochondriu 

nepriaznivo vplývajú [9, 10]. Kvalitu mitochondrií preto overíme meraním respiračnej 

aktivity a membránového potenciálu. V ďalších krokoch sa zameriame na charakterizáciu 

enzymatických aktivít komplexov dýchacieho reťazca a 2D mitochondriálnych profilov. 

 

Materiál a metódy 

V našej práci používame štandardný divý typ E. gracilis var. Z, mutantnú líniu 

WgmZOfl pripravenú z E. gracilis var. Z po opracovaní N-sukcínimidovým derivátom 

ofloxacínu a štandardnú líniu E. longa. 

Funkčné mitochondrie pre štúdium in organello translácie alebo bioenergetického 

metabolizmu izolujeme zo 6 dňovej kultúry protokolom upraveným na podmienky nášho 

laboratória: prístroj Soniprep 150; próba s hrúbkou 10 mm; amplitúda 10; 6 cyklov 9 s / 90 s 

na ľade [9]. Koncentráciu proteínov stanovujeme Bradfordovou metódou [11]. Z izolovaných 

mitochondrií pripravíme mitochondriálny lyzát: pelet s mitochondriami rozsuspendujeme v 60 

µl 0,5 mol/l kyseliny aminokaprónovej s dodecylmaltozidom o výslednej koncentrácii 2%. 

Natívnou blue-native tricínovou elektroforézou (I.D) sa mitochondriálne komplexy v lyzáte 

rozdelia na 2-10% kontinuálnom akrylamidovom géle na základe ich prirodzenej štruktúry a 

hmotnosti. Následne je potrebné proteíny v natívnom géle denaturovať, k čomu využijeme β-

merkaptoetnaol a SDS. Denaturáciou I.D sa proteínové komplexy rozpadnú na svoje 

podjednotky, ktoré rozdelíme SDS-glycínovou PAGE na 10% géle podľa hmotnosti (II.D). 

Aktivitu komplexu III a IV meriame spektofometricky pri vlnovej dĺžke 550 nm na 

prístroji 50 Bio UV-Visible Spectrophometer v čase 1 minúta pre III a 10 minút pre IV. 

Komplex III: do kyvety napipetujeme 1 ml QCR roztoku (40 mmol/l NaPi pH~7,4; 0,5 

mmol/l EDTA pH~7-8; 20 mmol/l malonát sodný; 50 μmol/l cytochróm c; 0,005% (w/v) 

dodecylmaltozid) a naraz pridáme 2 µl príslušného mitochondriálneho lyzátu a 2 µl 10 mmol/l 

DBH. Vzorku premiešame a zmeriame. Komplex IV: k 1 ml COX (40 mmol/l NaPi pH~7,4; 

1070



0,5 mmol/l EDTA pH~7-8; 30 μmol/l kys. askorbová; 20 μmol/l cytochróm c; 0,005% (w/v) 

dodecylmaltozid) roztoku v kyvete pridáme 5-10 µl príslušného mitochondriálneho lyzátu. 

Vzorku premiešame a zmeriame. Na výpočet oboch špecifických aktivít použijeme hodnotu 

mólového absorbčného koeficientu Ɛ =21,1 1/mol.cm 

Pri in organello translácii vychádzame z 500 μg mitochondriálnych proteínov, ktoré 

usadíme pri 7800 g a 4 °C za 10 minút. Pelet rozsuspendujeme v DTT o výslednej 

koncentrácii 90 μmol/l. Následne pridáme 100 μl translačného tlmivého roztoku (0,6 mol/l 

sorbitol; 50 mmol/l KCl; 30 mmol/l KH2PO4; 5 mmol/l MgCl2; 40 mmol/l Tris-HCl pH~7,3; 

2,5 mg/ml BSA; 0,1 mmol AMK bez cys a met; 0,5 mmol/l ADP; 2,5 mmol/l GTP; 5 mmol/l 

NADH; 12,5 mmol/l sukcinát sodný) a inkubujeme za stáleho miešania 10 minút pri 26 °C. 

Pridáme zmes rádioaktívnych 35S aminokyselín (na jednu reakciu 90 μCi) a inkubujeme 1 

hodinu za stáleho miešania pri 26 °C. V ďalšom kroku pridáme neznačené aminokyseliny 

cysteín a metionín do výslednej koncentrácie 0,1 mmol/l a inkubujeme 30 minút za stáleho 

miešania pri 26 °C. Ďalej vzorky usadíme pri 14 500 g za 10 minút a laboratórnej teplote. 

Nakoniec pelet premyjeme v 200 μl SHE s 0,1 mmol/l PMSF a usadíme pri 14 500 g 10 minút 

a 4 °C. Pelet, ktorý uchovávame pri –70 °C, rozsuspendujeme v 100 μl 1xSB a inkubujeme 1 

hodinu pri 37 °C. Vzorky nanesieme na 12% polyakrylamidový gél. V prípade 2D 

(denaturačnej vs. denaturačnej) elektrofórézy používame v prvom rozmere 9%. Elektroforéza 

prebieha pri podmienkach 15 mA, v deliacom géle pri 30 mA. Ak pokračujeme druhým 

rozmerom, jednotlivé dráhy uchovávame na –20 °C. Vyrezané dráhy potom inkubujeme v 

denaturačnom roztoku počas 45 minút pri 37 °C, premyjeme destilovanou vodou a vložíme 

horizontálne medzi sklá. Dráhy zalejeme 4% deliacim a 14% koncentračným gélom. 

Elektroforézu spúšťame pri 15 mA v koncentračnom a 30 mA v deliacom géle. Po skončení 

elektroforézy gél premyjeme redestilovanou vodou, fixujeme 30 minút v odfarbovacom 

roztoku a farbíme 1 hodinu vo farbiacom roztoku. Následne odfarbujeme pozadie gélu v 

odfarbovacom roztoku, až kým nie je pozadie číre. Potom gél premývame redestilovanou 

vodou v 3x7 minút a nasycujeme 1 hodinu v 1 mol/l salicyláte sodnom za stáleho miešania a v 

tme. Gél sušíme 2 a pol hodiny pri 80 °C na prístroji MS Gel dryer a založíme s RTG filmom. 

 

Výsledky a diskusia 

Doposiaľ publikované poznatky o mitochondriálnej translácii v euglénach sú 

nedostatočné. Naša práca sa preto zameriava na mitochondrie 3 rôznych bunkových línií: 

Euglena gracilis štandardný zelený druh (EgZ); WgmZOfl – vybielený mutant z EgZ, ktorý má 
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poškodenú chloroplastovú DNA vplyvom N-sukcínimidového derivátu ofloxacínu, takže nie 

je schopný fotosyntézy (Ofl) a E. longa – príbuzny druh, ktorý obsahuje len 

nefotosyntetizujúce plastidy (El). Keďže sa v oboch organizmoch nenachádzajú 

fotosyntetizujúce organely z rôznych príčin, buď umelým indukovaním alebo vývinom, sú 

zaujímavých objektom skúmania ich mitochondrií. 

Mitochondriálny profil EgZ, Ofl a El sme pozorovali prostredníctvom 2D (natívnej vs. 

denaturačne) elektroforézy (Obr. 1). Migrácia mitochondriálnych komplexov je druhov v EgZ 

a Ofl rovnaká. Rozdiely pozorujeme až v porovnaní EgZ/Ofl s El, kde je rozdielna 

mobilizácia komplexu III a IV. V profiloch jednotlivých organizmov pozorujeme určité 

odlišnosti v miestach, ktoré zodpovedajú komplexu IV. Či ide iba o rozdiely spôsobené 

metodikou, alebo odraz reálnych rozdielov v zložení mitochondriálnych proteínov bude 

predmetom ďalších analýz. 

 

 
 

Obr. 1. 2D (natívna vs. denaturačná) SDS-tricínová PAGE mitochondriálnych proteínov E. gracilis 
var. Z, jej mutantnú líniu WgmZOfl a E. longa 

A – E. longa; B – WgmZOfl; C – E. gracilis; M – marker obsahujúci ferritín (dimér 880 kDa a monomér 440 
kDa; I.D – prvý rozmer delenia nativnou (blue-native) elektroforézou, 2-10% polyakrylamid; II.D – druhý 

rozmer po SDS-tricínovej elektroforéze, 10% polyakrylamidový gél. Rímske čísla so šípkou udávajú polohu 
zodpovedajúcich komplexov 

 
V ďalšom kroku sme sa rozhodli pozrieť na aktivitu sledovaných enzýmových 

komplexov. Vykonali sme spektrofotometrické meranie aktivity komplexov III a IV oxidačnej 

fosforylácie v mitochondriálnych lyzátoch vyššie uvedených modelových organizmov (Tab. 

1). Naše merania ukázali, že zatiaľ čo sa špecifická aktivita komplexu III v princípe nelíši, 

aktivita komplexu IV je v E. longa päť-krát vyššia ako v oboch druhoch E. gracilis. Merania 

sme opkaovali 3x vždy na nezávisle izolovaných mitochondiách, každú vzorku zmerali tri-

krát a z hodnôt vypočítali priemernú špecifickú aktivitu. 

A B C 
III IV III IV III IV 
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Tab. 1. Špecifická aktivita komplexov oxidačnej fosforylácie mitochondrií E.gracilis var. Z, 
jej mutantnú líniu WgmZOfl a E. longa. Akivta ezýmu je definovaná ako množstvo enzýmu, 

ktoré spôsobí premenu 1 µmol cytrochrómu c za 1 minútu. Špecifická aktivita je vztiahnutá na 1 
mg mitochondriálnych proteínov. Hodnoty aktivít predstavujú priemer 9 meraní z 3 rôznych 

izolácii. 
 

Komplex Bunková línia 
Priemerná a(špec) 
[µmol/mg.min] 

Odchýlka 
Δ 

III 

E. gracilis var. Z 142 +/– 26 
WgmZOfl 305 +/– 69 
E. longa 276 +/– 17 

IV 

E. gracilis var. Z 0,29 +/– 0,05 
WgmZOfl 0,36 +/– 0,23 
E. longa 1,59 +/– 0,49 

 
Mitochondriálnu transláciu v mitochondriách možno študovať na celých bunkách, kde 

by bola cytosolická translácia eliminovaná špecifickým inhibítorom i na izolovaných 

mitochondriách. Keďže naše predbežné pokusy s in vivo transláciou neboli úspešné, 

pokračovali sme ďalej len s transláciu in organello (Obr. 2). Porovnali sme profily 

mitochondriálnej translácie EgZ, Ofl aj El. Počet aj veľkosť de novo syntetizovaných 

(značených) proteín sa neodlišuje. Len inkorporácia rádioaktivity do novovznikajúcich 

proteínov je výrazne vyššia u E. longa, čo môže byť zapríčinené izoláciou kvalitnejších 

mitochondrií alebo ich intenzívnejšou transláciou. 

 
 

Obr. 2. Autorádiogram in organello translácie E. gracilis, E. gracilis var. 
Z WgmZOfl a E. longa – SDS-glycínová PAGE, 12% polyakrylamid 
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Záver 

In organello profil fotosyntetizujúcej E. gracilis var. Z, jej ofloxacínom vybieleného 

mutantna WgmZOfl a príbuzného prirodzene bieleho bičíkovca E. longa sa nemení, čo 

naznačuje rovnaký počet aj veľkosť mitochondriou kódovaných génov. Štúdium komplexov 

oxidatívnej fosforylácie mitochondrií v modelových organizmoch ukazuje odlišnosti v 2D 

(natívnej vs. denaturačnej) elektroforéze v mieste pre komplex III a IV. Rozdiel sme potvrdili 

meraním špecifických aktivít týchto komplexov s päť-krát vyššou hodnotou IV v E. longa. 
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Abstract 
One-pot tandem reactions represent useful tool in organic synthesis to prepare complex molecules. In this 

paper, we show that the enolate generated via Cu-catalyzed conjugate addition of alkylzirconium species to Michael 
acceptor is able to react with naked carbenium ions but also with another reactive Michael acceptor. 
 

Keywords: tandem reaction, conjugate addition, hydrozirconation, copper, electrophile. 

 

Introduction and formulation of goal 

Copper–catalysed conjugate addition of organometallic compounds to Michael acceptors 

represents powerful tool in organic synthesis. It allows new C-C bond formation, which feature 

in many total syntheses as one of the key steps [1]. Employment of Grignard reagents, 

organoboron species or dialkylzincs in Cu-catalyzed conjugated addition (Cu-CA) was well 

studied [2]. On the other hand, use of alkylzirconium species (prepared in situ from an alkene 

and Schwartz reagent) represents less exploited area (Fig. 1.) [3, 4]. 

 

O

Wipf´s protocol Fletcher´s protocol

1.Cp2Zr(H)Cl, 
   CuBr.Me2S, THF

2. 1M NH4Cl

1.Cp2Zr(H)Cl, CH2Cl2
   (CuOTf2).PhH,L*, Et2O

2. 1M NH4Cl

O O

 
 

Fig.1. Wipf´s and Fletcher´s alternative in terms of the CA initiated by hydrozirconation of alkene  
 

Copper-catalysed CA was also employed as initiating reaction in one-pot multistep 

transformations, because provided metal-enolate is suitable for the next reaction-step. Its 

function is to serve as a trapping agent for added electrophile particle. Use of Zn- , Al-, B- or 

Mg- enolates in this type of reaction was already reported (Fig. 2) [5]. To the best of our 

knowledge, no study was published yet about employment of zirconium-enolates.  Nevertheless 

the limitation of proposed concept is the fact, that reactivity of Zr-enolates may be influenced by 
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steric hindrance of large Cp2 side-chains attached on Zr. 

 

Me Bu

O 1. MeMgBr, CuBr.Me2S, 
    L* , t-BuOMe, -78°C
2. NTf 2-

CH2Cl2

Me Bu

O Me

Fe PPh2
PCy2

Me

L* =

 
 

Fig. 2. Example of the use of Mg-enolates generated in situ in tandem reaction 
 
 Inspired by the latest work of Fletcher´s group concerning asymmetric Cu-catalysed CA 

of alkyl-Zr species to a wide range of Michael acceptors, we set out to study the use of 

bis(cyclopentadienyl)zirconium-enolates prepared by Wipf´s [3] and Fletcher´s [4] protocol in 

tandem reactions with large spectrum of electrophiles. 

 

Material and Methods 

All reactions were carried out under argon atmosphere using Schleck´s techniques. All 

solvents were dried and distilled before use. Reactions were monitored by analytical thin layer 

chromatography using silica gel 60 F-254 TLC plates, which were detected by 5% molar 

solution phosphomolybdic acid in ethanol. Reaction products were purified by column 

chromatography performed on silica gel Kieselgel 60A using hexane/ethyl-acetate as a mobile 

phase. NMR spectra were measured on Varian NMR system 300 spectrometer (300 MHz for1H 

and 75 MHz for 13C nuclei). Chemical shifts are reported in ppm downfield from 

tetramethylsilane.  

 

Representative procedure 

 Schwarz reagent (7.99 mmol, 2 eq.) was dissolved in anhydrous THF (1.5 ml), alkene 

(9.81 mmol, 2.5 eq.) was then added dropwise. Resulted white mixture turned yellow after 40 

minutes of stirring, which indicated formation of alkylzirconium compound. Enone (3.99 mmol, 

1 eq.) was added to the mixture via syringe followed by CuBr.Me2S (1.22 mmol, 0.3 eq.). 

Electrophile (3.99 mmol, 1 eq.) was added to the mixture as its solution in CH2Cl2 after 2.5 hour. 

Resulting mixture was stirred during 17 hours, then reaction was quenched with 1 M NH4Cl (2 

ml), followed by extraction with 5% NaHCO3 (8 ml)/TBME (2x8 ml). Combinated ether extracts 

were dried over, filtered and concentrated by rotary evaporation. Resulted crude reaction mixture 
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was the chromatographically purified and we isolated product of TR and CA, both as oils. 

 

Results and discussion 

For initial assessment of the reaction conditions, we chose cyclohex-2-enone (1) as 

Michael acceptor and hex-1-ene (2), allyltoluene (3), and allylcyclohexane (4) as alkenes 

undergoing hydrozirconation. At first, we tried to follow Fletcher´s protocol in our study [4], but 

after having difficulties with its application, we focused on racemic version of this reaction 

according to Wipf [3].  

CA under Wipf´s conditions provided promising results (Fig. 3.). We obtained 3-

substitued cyclohexanones 5, 6 and 7 in 42%, 75% and 49% yield, respectively. 

 

O

R+

1.Cp2Zr(H)Cl, CuBr.Me2S
   THF, 2.5 h, RT

2. 1M NH4Cl(aq)

O
R= 2, 5 (42%)

3, 6 (75%)

4, 7 (49%)1 2 - 4 5 - 7
R

 
 

Fig. 3. Conjugate addition according to Wipf and its products 
 

Next step in our research was to select suitable electrophiles, which may be strong 

enough to react with prepared enolates, but also we had to keep in mind steric aspects of this 

transformation. There is a possibility of steric hindrance between two Cp rings attached on Zr in 

the enolate and an electrophile. According to Mayr´s database of electrophiles and nucleophiles 

[6], we selected aldehydes 8 and 9, imine 10, Michael acceptors 11 and 12 and carbocations 13-

17 (Fig. 4.). 

H3C H

O

8.
Ph H

O

9.
E= - 19.52

Ph H

N
Ts

10.
E= - 11.50

NO2

11.
E= - 13.85

SO2Ph

SO2Ph
12.
E= - 7.50

N I

13.
E= - 6.69

NTf2N

N

14.

NTf2

16.
E= - 3.72

S

S
NTf2

15.

NTf2S

S

17.
E= - 2.14  

 
Fig. 4. List of used electrophiles with Mayr´s E values 
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For the initial study of tandem reactions (TR), we chose cyclohexenone 1 and allyltoluene 

3 as starting materials. Each electrophile (1 eq.) was added to the reaction mixture after 2.5 hour 

as a solution in anhydrous CH2Cl2 (Tab. 1).  

By using aldehydes 8 and 9 (entry 1 and 2), we observed a decomposition of both 

reactants and CA-product, however in case of 8 we were able to isolate the product of conjugated 

addition in 22% yield. Imine 10 decomposed after being added to the reaction mixture due to its 

instability (entry 3). Nitrostyrene 11 remained unreacted and we isolated it back almost 

quantitatively after column chromatography (entry 4). Use of alkene12 provided the desired 

product 18 in 16% yield (entry 5). Eschenmoser´s salt 13 was insoluble in reaction solvent, so it 

was not surprising that formation of any tandem product was not observed (entry 7). Exchange of 

iodine anion to a more lipophilic (NTf2)- anion was not successful. In case of ions 14 and 

15(entry 8 and 9), there was no TR product formed, which might be caused by steric hindrance 

mentioned before. Tropylium ion 16 (entry 10) afforded the desired product 19 in 17% yield. TR 

with electrophile 17 also provided the corresponding product 20 in 15% yield (entry 12). 

 
Tab. 1. Obtained results in study of TR with various electrophiles using allyltoluen 3. 

 
SO2PhPhO2S

E =

S

S

O

+

1.Cp2Zr(H)Cl, CuBr.Me2S
   THF

2. electrophile 8 - 17 , 
   CH2Cl2

O
E

1 3 18 - 20

18

19 20
 

Entry Electrophile Additive Yield of product 
   

Yield of product 
   1 8 - 22 0 

2 9 - decomposition decomposition 
3 10 - 37 0 
4 11 - 64 0 
5 12 - 16 16 (18) 
6 12 TMSCl 37 0 
7 13 - 44 0 
8 14 - 60 0 
9 15 - 40 0 
10 16 - 53 17 (19) 
11 17 TMSCl 42 0 
12 18 - 53 15 (20) 

 

In this type of reaction, we also studied the effect of TMSCl as additive, which should 

positively influence conjugated additions. In the case of reactants 1, 3 and electrophiles 12 and 
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16 (entry 6 and 11), we found out that even though we isolated product of CA in higher yield 

(entry 6), there was no product of tandem reaction formed. 

TR was also tested with alkenes 2 and 4. We wanted to examine if electrophiles 12, 16 

and 17 that already proved to be reactive enough, will generate the product with enolates having 

different side-chain. TR employing carbocations 14 and 15 were also checked using enone 1 and 

alkene 2 as reagents (Tables 2, 3). 

For the reactants 1 and 2 (table 2), TR was successful with electrophiles 12 (21 in 23% 

yield, entry 1), 16 (22 in 3% yield, entry 4) and 17 (23 in 8% yield, entry 5). Cations 14 and 15 

remained unreactive towards prepared enolate (entry 2 and 3). The lower yield obtained in case 

of cation 16 was caused by problematic purification, as several chromatographic purification 

were necessary. In case of TR with allylcyclohexane 4 we found out that generated enolate was 

able to form desired products with electrophiles 12 (24 in 6% yield) and 16 (25 in 5% yield), 

however there was no product formed with electrophile 17. 
 

Tab. 2. Results obtained in study of TR using alkenes 2 and 4. 
 

O 1.Cp2Zr(H)Cl, CuBr.Me2S

   THF
2. electrophile 12, 14 - 17 , 
   CH2Cl2

O
E

1

2

21 - 23

SO2PhPhO2S
E =

21

22
S

S 23

1.Cp2Zr(H)Cl, CuBr.Me2S
   

  THF
2. electrophile 12, 16, 17 
    CH2Cl2

O
E

4

24, 25

SO2PhPhO2SE =

24
25

 
Entry Alkene Electrophile Yield of product 

   
Yield of product 

   1 2 12 56 23 (21) 
2 2 14 Not isolated 0 
3 2 15 44 0 
4 2 16 34 3 (22) 
5 2 17 57 8 (23) 
6 4 12 23 6 (24) 
7 4 16 25 5 (25) 
8 4 17 42 0 

 

We also started to investigate the possibility to perform these TR in an enantioselective 

manner. Our first attempts were carried out with 1 and 2 using electrophiles 12, 14 (table 4). In 

case of 12, we were isolated desired product 26 in great 32% yield (entry 1) and by using 14, we 
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obtained 27 in 12% yield (entry 2). These data suggests that further study and optimisations is 

needed in this field. 
 

Tab. 4. TR carried out according to Fletcher´s protocol. 
 

O

+

1.Cp2Zr(H)Cl (2 eq), 
  CuOTf.PhCH3 (10 mol%)
   L* (10 mol%)
   TMSCl (5 eq)
   Et2O

2. electrophile 12, 14
   CH2Cl2

O
E

1 2, 2.5 eq. 26, 27

SO2PhPhO2S
E =

26

S

S
27

 
Entry Electrophile Yield of product of 

  1 12 32 (26) 
2 14 12 (27) 

 
Conclusion 

The enolates, generated in situ by conjugated addition of alkylzirconium species to 

Michael acceptors, proved to be useful as one of the components in one-pot tandem reaction. We 

show that prepared enolates are reactive towards at least four different electrophiles (Michael 

acceptor 12 and carbocations 14, 16, 17). Further research of enantioselective version of this type 

of reaction is underway. 
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Abstract 
TD-DFT calculations of the vibrationally resolved UV-VIS spectrum of alizarin including the solvent 

effects 
Anthraquinones and their derivatives are important organic dyes of large technological interest, mainly 

because of the possibility to tune their colour by applying substituents on the aromatic core and thus obtain a 
broad range of shades. Modern quantum chemistry methods can successfully be used in prediction of their 
UV-VIS spectra. In this work, TD-DFT is used to simulate the vibrationally resolved electronic spectrum of 
1,2-dihydroxyanthraquinone (alizarin) in methanol solution using the FCClasses program. Due to an excited-state 
internal proton transfer, the most used procedure to account for environmental effects (LR-PCM) is not suitable 
for the proper description of the excited state. Therefore, we use a more advanced model of the solvent (cLR-
PCM) not only to correct the values of transition energies but also to calculate the vibrational frequencies and 
normal modes of the molecule. Calculated spectra are in good agreement with the measured ones. 
 

Keywords: vibrationally resolved UV-VIS spectrum, Franck – Condon principle, solvation models, alizarin 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Uplatnenie metód teoretickej a počítačovej chémie pri výskume fotochemických 

vlastností látok pomáha pri interpretácii experimentálne nameraných spektier, odkrýva vzťah 

medzi štruktúrou zlúčeniny a jej UV-VIS spektrom a vedie k cielenému návrhu látok so 

špecifickými vlastnosťami. Vďaka priaznivému pomeru presnosť / výpočtová náročnosť je 

jednou z najpoužívanejších metód pri kvantovochemických výpočtoch teória funkcionálu 

hustoty (Density Functional Theory, DFT) a jej časovo závislé rozšírenie pre excitované stavy, 

TD-DFT (Time-Dependent DFT).  

Súčasnými metódami je možné vypočítať vertikálnu excitačnú energiu aj pre molekuly 

obsahujúce stovky atómov, no samotný výpočet excitačnej energie nestačí na porovnanie 

s experimentálnymi spektrami, v ktorých sa pozoruje rozšírenie spektrálnych čiar kvôli 

existencii vibračných hladín jednotlivých elektrónových stavov, vplyvu rozpúšťadla a ďalších 

efektov. Ak ide o semirigidnú molekulu, ktorej vibračný pohyb je možné dostatočne opísať v 

rámci harmonickej aproximácie a skúmanému prechodu prislúcha veľký prechodový dipólový 

moment, výpočet je možné uskutočniť v rámci Franckovej – Condonovej (FC) aproximácie: 

elektrónový prechod sa uskutoční bez zmeny polôh jadier atómov a prechodový dipólový 

1081



moment je možné považovať za konštantný. Intenzita daného píku je potom priamo úmerná 

druhej mocnine prekryvového integrálu medzi zodpovedajúcimi vibračnými vlnovými 

funkciami základného a excitovaného elektrónového stavu [1]. 

Na simuláciu vibračne rozlíšeného spektra v rámci FC aproximácie je nutné poznať 

tvar hyperplochy potenciálnej energie základného a excitovaného stavu molekuly v okolí 

minima, čo znamená vypočítať vibračné frekvencie a im prislúchajúce normálne módy 

v rovnovážnych geometriách oboch stavov. Práve preto bolo až donedávna priamych 

porovnaní medzi vypočítanými a experimentálnymi metódami relatívne málo [2]. 

V tejto práci sme uskutočnili simuláciu vibračne rozlíšeného spektra alizarínu  

(1,2-dihydroxyantrachinónu), prírodného antrachinónového farbiva známeho od antických 

čias a používaného ako maliarsky pigment a farbivo na textílie [3]. V excitovanom stave 

alizarínu dochádza vďaka prítomnosti vodíkovej väzby k intramolekulovému prenosu 

protónu, preto je na správny opis solvatačných efektov potrebné voliť presnejší model 

interakcie rozpúšťadla a látky než najčastejšie používaný LR-PCM (linear-response 

polarizable continuum model), a to napríklad cLR-PCM (corrected LR-PCM) alebo SS-PCM 

(state-specific PCM), ktoré na rozdiel od LR-PCM zahŕňajú vplyv zmenenej elektrónovej 

hustoty v excitovanom stave na rozloženie náboja na kavite rozpúšťadla [1]. Získané výsledky 

sme porovnali medzi sebou (LR-PCM vs. cLR-PCM) a taktiež s experimentálne nameraným 

spektrom. 

 

Materiál a metódy 

 Optimalizáciu molekulovej geometrie, výpočet vertikálnych excitačných energií, 

prechodových dipólových momentov a frekvencií základného stavu sme uskutočnili 

programovým balíkom Gaussian09 s použitím funkcionálu B3LYP a bázy 6-31G(d,p) 

(optimalizácia, vibračná analýza), resp. 6-311+G(2d,p) (výpočet vertikálnej excitačnej 

energie).  

 Kvôli neúspešnej snahe o lokalizáciu minima v excitovanom stave prislúchajúcemu 

molekule pred prenosom protónu sme uskutočnili sken hyperplochy potenciálnej energie 

pozdĺž väzby O–H na uhlíku č. 1 (vedľa karbonylovej skupiny), čím sme potvrdili, že na 

úrovni B3LYP/6-31G(d,p)/LR-PCM skutočne existuje len jedno minimum, ktoré prislúcha 

tautoméru po prenose protónu (obr. 1). V jednotlivých bodoch skenu sme vypočítali 

korigovanú energiu excitovaného stavu – úroveň výpočtu B3LYP/6-31G(d,p)/cLR-PCM. Táto 

krivka má dve lokálne minimá. Polohu minima prislúchajúceho tautoméru pred prenosom 
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protónu sme spresnili uskutočnením skenu v jeho blízkom okolí, následnými cLR-PCM 

výpočtami a preložením paraboly vypočítanými hodnotami. Podobný postup lokalizácie 

minima v excitovanom stave pri výpočte emisného spektra alizarínu metódou SS-PCM udáva 

Amat et al. [3]. 

 Pre získanú geometriu sme uskutočnili vibračnú analýzu metódou LR-PCM priamo 

v programe Gaussian09 a metódou cLR-PCM, pričom sme zostavili hessián na základe 

numerických výpočtov parciálnych druhých derivácií energie podľa jednotlivých súradníc. Na 

dokončenie výpočtu cLR-PCM frekvencií a normálnych módov sme využili modul 

implementovaný v programe Gaussian09 s upraveným pomocným súborom (tzv. checkfile), 

do ktorého sme vložili nami vypočítaný cLR-PCM hessián. 

 Samotnú simuláciu vibračne rozlíšeného spektra sme uskutočnili programom 

FCClasses [4]. Výsledné čiarové spektrum (tzv. stick spectrum) sme konvolovali Lorentzovou 

funkciou a Gaussovou funkciou so šírkou v polovičnej výške (half-width in half-maximum, 

HWHM) 0,062 eV (500 cm-1), čo je typická hodnota HWHM používaná v literatúre [1] na 

zohľadnenie nehomogénneho rozširovania píkov vplyvom rozpúšťadla a ďalších efektov. 

 

Výsledky a diskusia 

V štruktúre základného stavu sú oba atómy vodíka hydroxylových skupín viazané 

vodíkovou väzbou. Hoci molekula nie je symetrická (bodová grupa C1), je takmer planárna. 

Vibračná analýza potvrdila, že lokalizovaná štruktúra je skutočne minimum na hyperploche 

potenciálnej energie. Za farebnosť alizarínu zodpovedá elektrónový prechod S0 → S1, tento 

prechod je dipólovo povolený, a preto je možné použiť Franckovu – Condonovu aproximáciu.  

Optimalizácia molekuly v excitovanom stave na úrovni B3LYP/6-31G(d,p)/LR-PCM 

z akejkoľvek počiatočnej geometrie viedla nakoniec ku geometrii tautoméru po prenose 

protónu, čo potvrdzuje aj sken hyperplochy potenciálnej energie pozdĺž väzby O–H na uhlíku 

č. 1 (obr. 1, červená krivka). V jednotlivých bodoch skenu sme uskutočnili výpočet 

excitačných energií so zahrnutím vplyvu rozpúšťadla metódou cLR-PCM. Výsledky zobrazuje 

zelená krivka (obr. 1). Uvedená krivka má dve minimá, ktoré prislúchajú štruktúram pred a po 

prenose protónu. Tieto výsledky súhlasia s prácou [3], v ktorej je publikované porovnanie 

hyperplôch potenciálnej energie vypočítaných pomocou SS-PCM v etanole a v benzéne. 
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Obr. 1. Rez hyperplochou potenciálnej energie excitovaného stavu alizarínu 

Závislosť celkovej energie excitovaného stavu alizarínu od väzbovej dĺžky O–H (metóda B3LYP/6-31G(d,p)). 
Ako referenčná (nulová) hodnota energie bola zvolená celková energia základného stavu v rovnovážnej 

geometrii 
 

Pre výpočet absorpčného spektra je podstatná poloha prvého minima, ktorú sme ďalej 

spresnili pomocou skenu a výpočtov EcLR v jeho blízkom okolí. Preložením paraboly 

vypočítanými údajmi sme zistili prislúchajúcu dĺžku väzby O–H, r(O–H)min = 1,0289 Å. 

Získanú štruktúru sme dooptimalizovali na úrovni B3LYP/6-31G(d,p)/LR-PCM.  

Následne sme uskutočnili vibračnú analýzu pomocou programu Gaussian09 na úrovni 

B3LYP/6-31G(d,p) použitím solvatačných modelov LR-PCM a  cLR-PCM. Frekvencie 

vibračných módov líšiace sa o viac než 10 cm-1 udáva tab. 1. 

 
Tab. 1. Porovnanie frekvencií molekuly alizarínu v excitovanom stave LR-PCM / cLR-PCM 
 

Vibr. mód 
Frekvencia 
(LR-PCM), 

cm-1 

Frekvencia 
(cLR-PCM), 

cm-1 

Rozdiel 
frekvencií 
cLR-LR, 

cm-1 

Vibr. mód 
Frekvencia 
(LR-PCM), 

cm-1 

Frekvencia 
(cLR-PCM), 

cm-1 

Rozdiel 
frekvencií 
cLR-LR, 

cm-1 

2 87,4 76,9 -10,6 59 1551,9 1564,7 12,8 

50 1367,0 1345,0 -22,0 60 1570,9 1587,0 16,1 

51 1377,3 1366,2 -11,1 63 1661,5 1672,9 11,5 

55 1483,3 1458,2 -25,1 65 2631,5 2649,8 18,2 

 

Predchádzajúce výsledky sme použili na simuláciu spektra alizarínu v metanole 

s použitím frekvencií excitovaného stavu získaných metódou LR-PCM a cLR-PCM. 

Vypočítané čiarové spektrum bolo v prvom kroku konvolované Lorentzovou funkciou 

(s HWHM rovnou 0,025 eV), čím sa získala závislosť molárneho absorpčného koeficienta od 
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vlnovej dĺžky (obr. 2). Spektrá získané oboma metódami sú takmer totožné, čo je prekvapivé 

vzhľadom na rozdielny tvar kriviek potenciálnej energie (obr. 1).  

 
Obr. 2. Absorpčná krivka alizarínu v metanole 

Porovnanie výsledkov získaných modelmi LR-PCM resp. cLR-PCM  
na úrovni B3LYP/6-31G(d,p)/6-311+G(2d,p)  

 
Možné vysvetlenie tohto javu sa spočíva v bližšom pohľade na jednotlivé príspevky 

z hlavných vibronických prechodov (obr. 3). Porovnaním s normálnymi módmi v tab. 1 

vidíme, že žiaden z normálnych módov, ktoré sa výraznejšie líšia pri porovnaní medzi LR-

PCM a cLR-PCM, nemá významný príspevok do tvaru celého spektra. 

 
Obr. 3. Detail absorpčného pásu prislúchajúcemu prechodu S0 → S1 

Vibračné príspevky s najväčším vplyvom na výsledný tvar spektra sú priradené príslušným normálnym módom 
(metóda B3LYP/6-31G(d,p)/6-311+G(2d,p)/cLR-PCM) 

 
Kvôli porovnaniu vypočítaného spektra s experimentálne nameraným sme uskutočnili 

aj simuláciu s konvolúciou Gaussovou funkciou so šírkou v polovičnej výške 0,062 eV (obr. 

4b). Experimentálne spektrum (obr. 4a) sme namerali UV-VIS spektrometrom AGILENT 

8453 UV-visible spectroscopy system v metanolovom roztoku s rozlíšením 1 nm v rozsahu 

vlnových dĺžok 190 – 1100 nm pri izbovej teplote. Vypočítané spektrum bolo v porovnaní 

s experimentom posunuté o 0,35 eV k vyšším hodnotám energie. Dôležitejšie ako porovnanie 
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excitačných energií (príp. vlnovej dĺžky maxima absorpcie) je porovnanie tvaru spektra, napr. 

jeho šírky, kde sa pozoruje celkom dobrá zhoda medzi vypočítaným a nameraným spektrom.  

 
a)  b) 

 
Obr. 4 Porovnanie vypočítaného a nameraného spektra alizarínu 

(a) experimentálna závislosť absorbancie od vlnovej dĺžky v rozsahu 190 – 1100 nm  
b) detail spektrálneho pásu pochádzajúceho z prechodu S0 → S1 

Vypočítané spektrum bolo získané na úrovni B3LYP/6-31G(d,p)/6-311+G(2d,p)/cLR-PCM konvolúciou 
s Gaussovou funkciou s HWHM = 0,062 eV. 

 

Záver 

Pomocou programov Gaussian 09 a FCClasses sme vypočítali vibračne rozlíšené 

absorpčné spektrum alizarínu so zahrnutím vplyvu rozpúšťadla (metanolu) pomocou LR-PCM 

a cLR-PCM. Hoci je opis rozpúšťadla metódou cLR-PCM fyzikálne správnejší než pomocou 

LR-PCM, rozdiel v spektrách je malý, keďže vibračné módy, ktoré sa najviac zmenia pri opise 

rozpúšťadla s cLR-PCM, prispievajú do celkového spektra len malou intenzitou.  

Vypočítané spektrum bolo porovnané s nameraným a vykazuje dobrú zhodu vzhľadom 

na šírku pásu. Vplyvom medzimolekulových interakcií a iných efektov v metanolovom 

roztoku alizarínu v skutočnosti dochádza k výraznému rozšíreniu absorpčných pásov a zániku 

vibračnej štruktúry elektrónového prechodu.  
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Abstract 
Effect of Heat-Treatment in Atmospheres of Air, H2O and CO2 on the Stability of Al4C3  
Al4C3 is a substance utilized in metallurgy and ceramic industry as an additive. When exposed to air or 

moisture  Al4C3 may be degraded and may cause deterioration of the constituting material. In this work, effects of 
heat-treatment in air-, H2O- and CO2-containing atmospheres on the stability of Al4C3 were studied by means of 
powder x-ray diffraction, thermal analysis, scanning electron microscopy and energy dispersive x-ray 
spectroscopy. Al4C3 is stable up to 700 °C in air and CO2 atmospheres and up to 600°C in H2O atmosphere. 
Above these temperatures, Al4C3 is oxidized to form Al2O3. Small amount of Al4C3 is present after 1200°C heat-
treatment in all of the studied atmospheres. The sample of Al4C3 heat-treated up to 1200 °C in air possesses the 
layered structure of Al4C3.  

 
Keywords: Al4C3, thermal stability. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Al4C3 je doposiaľ jedinou známou zlúčeninou v binárnom systéme Al-C. Má 

romboédrickú štruktúru (Chyba! Záložka není definována. mR3 ), v ktorej sa striedajú vrstvy 

Al2C a Al2C2 [1]. Využíva sa v keramickom priemysle a v metalurgii, v zliatinách alebo 

kompozitných materiáloch na báze hliníka, na vylepšenie vlastností. Jemné častice Al4C3 

v zliatinách Al–SiC–Al4C3, Al–Al3Ti–Al4C3 zvyšujú ich pevnosť [2]. Povrch Al pokrytý 

vrstvou Al4C3 vykazuje vyššiu odolnosť voči opotrebovaniu [3]. Al4C3 sa vyrába priamym 

zlučovaním prvkov v oblúkových peciach alebo karbotermickou redukciou Al2O3. 

V niektorých materiáloch je, naopak, prítomnosť Al4C3 nežiaduca, pretože napomáha ich 

degradácii. Takými sú napríklad systémy SiC-Al alebo kompozity obsahujúce uhlíkové vlákna 

[4]. Al4C3 sa v týchto prípadoch tvorí ako neželaný produkt buď degradáciou samotného 

materiálu alebo pri jeho výrobe. Častým problémom býva jeho tvorba v Hall-Héroultovom 

procese výroby hliníka. 

Al4C3 ako súčasť materiálov môže podliehať rôznym procesom. Za prítomnosti H2O 

alebo vo vodných roztokoch kyselín podlieha hydrolýze (I.) už pri laboratórnej teplote, avšak 

so zvyšujúcou sa teplotou prebieha hydrolýza podstatne rýchlejšie [5]: 

 
43234 3)(412 CHOHAlOHCAl +→+     (I.) 
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V prítomnosti O2 alebo CO2 za zvýšenej teploty môže dochádzať ku korozívnym reakciám 

podľa rovníc II. resp III.: 

COOAlOCAl 6492 32234 +→+     (II.) 

COOAlCOCAl 1229 32234 +→+     (III.) 

 
Cieľom predkladanej práce je overiť stabilitu Al4C3 v prítomnosti O2, H2O a CO2 za 

zvýšenej teploty. Na charakterizáciu vzoriek bola použitá prášková röntgenová difrakčná 

analýza (XRD), termická analýza, rastrovacia elektrónová mikroskopia (SEM) a energeticky-

disperzná röntgenová spektroskopia (EDS). 

 

Materiál a metódy 

Komerčný Al4C3 (Sigma Aldrich, USA; 98 %) bol podrobený ohrevu v intervale teplôt 

400 – 1200 °C v rôznych atmosférach: vzduch, CO2, vodná para. Ohrev bol zabezpečený 

laboratórnou pecou CLASIC CZ 1013L, vzorka sa nachádzala v Al2O3 trubici umiestnenej v 

peci, do ktorej bola (v prípade atmosféry inej ako vzduch) zavádzaná plynná látka. Rýchlosť 

ohrevu bola 10 °C/min a doba ohrevu pri uvádzanej teplote 2 h. Práškové röntgenové 

difrakčné záznamy boli merané difrakrometrom Philips PW 1050 s CuKα röntgenovým 

žiarením. Meralo sa v rozsahu uhlov 2θ: 20 – 70°. Na termickú analýzu bol použitý prístroj 

TA Instruments SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA. Rýchlosť ohrevu bola 10 °C/min 

a meralo sa v intervale 25 – 1200 °C na vzduchu. Rastrovacia elektrónová mikroskopia 

a energeticky-disperzná röntgenová spektroskopia boli merané na prístroji JEOL JSM 7600F. 

Použité bolo napätie 15 kV. 

 

Výsledky a diskusia 

Z difrakčného záznamu komerčnej vzorky Al4C3 (obr. 1) vidieť, že obsahuje aj malé 

množstvo kovového Al. Prítomnosť hliníka potvrdzuje aj termická analýza Al4C3 ohrievaného 

v atmosfére vzduchu (obr. 2). V intervale teplôt 25 °C – 500 °C dochádza k cca. 9 % 

hmotnostnému úbytku, kedy zo vzorky uniká naadsorbovaná H2O. Tomuto hmotnostnému 

úbytku zodpovedá viacstupňový endotermický pík s maximom pri cca 225 °C. Keďže úbytok 

je pomerne veľký a viacstupňový, je pravdepodobné, že istú časť tvorí aj úbytok H2O z 

Al(OH)3 ktorý sa vytvoril hydrolýzou Al4C3 v dôsledku vzdušnej vlhkosti. Následne dochádza 

v teplotnom intervale 500 °C – 1200 °C k hmotnostnému prírastku do cca. 105 % pôvodnej 

hmotnosti vzorky. Prírastok hmotnosti je spôsobený oxidáciou časti Al4C3 na Al2O3. Tento 
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dej je sprevádzaný exotermickým efektom. Exotermický efekt je v intervale od 500 °C 

viacstupňový, pretože dochádza aj k rekryštalizácii fáz Al2O3. Endotermický pík s maximom 

pri 660 °C zodpovedá teplote topenia hliníka, čo potvrdzuje prítomnosť elementárneho 

hliníka vo vzorke Al4C3. Exotermický efekt s maximom píku pri 880 °C je pravdepodobne 

spojený s oxidáciou kovového Al.  

 

 
 

Obr. 1. Difrakčný záznam komerčného Al4C3 
Al = kovový hliník, ostatné difrakcie prislúchajú Al4C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomnosť fáz z XDR záznamov vo vzorkách sumarizuje tab. 1. Al4C3 po ohreve vo 

všetkých skúmaných atmosférach do 600 °C nevykazuje žiadne zmeny. XRD záznamy vzorky 

Obr. 2. Záznam termickej analýzy neupravovanej vzorky Al4C3 
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Al4C3 podrobenej ohrevu v atmosfére vzduchu, H2O a CO2 je zobrazený na obr. 3.  

 
 

Obr. 3. XRD záznamy vzoriek Al4C3 podrobených ohrevu v atmosfére vzduchu pri rôznych teplotách 

 

V atmosfére vzduchu dochádza pri teplote 800 °C k tvorbe prechodných fáz Al2O3, pri 

950 °C sa tvorí α-Al2O3. Intenzita difrakcíí prislúchajúcich Al4C3 sa pri 950 °C výrazne 

znižuje, čo indikuje jeho oxidáciu na Al2O3. V atmosfére H2O dochádza ku kryštalizácii 

prechodných fáz Al2O3 pri teplote 700 °C, α-Al2O3 sa tvorí od 900 °C. Intenzita série difrakcií 

prislúchajúcich Al4C3 je v intervale 700 – 1100 °C nižšia v porovnaní so vzorkou ohrievanou 

v atmosfére vzduchu.  
 

Tab. 1. Prítomnosť fáz vo vzorkách po ohreve pri rôznych teplotách v rôznych atmosférach. 
 

 400 – 600 °C 700 °C 800 °C 900 °C 950 °C 1000 °C 1100 °C 1200 °C 

vzduch Al4C3 
Al 

Al4C3 
Al 

t-Al2O3 

Al4C3 
t-Al2O3 

Al4C3 
α-Al2O3 
t-Al2O3 

Al4C3 
α-Al2O3 

H2O Al4C3 
Al 

Al4C3 
Al 

t-Al2O3 

Al4C3 
α-Al2O3 
t-Al2O3 

Al4C3 
α-Al2O3 
t-Al2O3 

α-Al2O3 
t-Al2O3 

Al4C3 
α-Al2O3 

CO2 
Al4C3 

Al 

Al4C3 
Al 

t-Al2O3 

Al4C3 
t-Al2O3 

- Al4C3 
t-Al2O3 

Al4C3 
α-Al2O3 

„-“ = údaj nebol zisťovaný 

 

Prítomnosť fáz u vzorky podrobenej ohrevu v CO2 je podobná ako u vzorky 

podrobenej ohrevu na vzduchu. Vo všetkých vzorkách vidieť difrakcie prislúchajúce Al4C3 
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s nízkou intenzitou aj po ohreve pri 1200 °C, čo indikuje prítomnosť malého množstva Al4C3. 

Tento jav môže byť spôsobený tvorbou vrstiev Al2O3, ktoré zabraňujú úplnej oxidácii Al4C3. 

Snímky SEM komerčnej vzorky pred ohrevom a po ohreve vo vzduchu pri 1200 °C 

sú zobrazené na obr. 4 a 5. Vrstevnatá štruktúra Al4C3 ostáva zachovaná aj po ohreve. 

Výsledky EDS analýzy (tab. 2, 3) ukazujú prítomnosť Al, O a C u komerčnej vzorky, aj 

u vzorky po ohreve na vzduchu pri 1200 °C. Po ohreve dochádza k výraznému zníženiu 

obsahu C a k nárastu obsahu O, čo tiež potvrdzuje oxidáciu Al4C3. 

 
Tab. 2. EDS vzorky Al4C3 pred ohrevom.  

Element Weight% Atomic% 

        

C  20.40 30.58 

O  35.59 40.05 

Al  44.01 29.37 

   

Totals 100.00  

 
 

Obr. 4. SEM vzorky Al4C3 pred ohrevom 

Tab. 3. EDS vzorky Al4C3 po ohreve  
vo vzduchu pri 1200 °C. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 5. SEM vzorky Al4C3 po ohreve vo vzduchu pri 1200 °C 

 
Záver 

Element Weight% Atomic% 

        

C  4.50 7.18 

O  51.36 61.49 

Al  44.13 31.33 

   

Totals 100.00  
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Al4C3 podlieha v procese ohrevu v intervale 400 – 1200 °C v atmosférach vzduchu, 

H2O a CO2 degradácii, čo bolo potvrdené práškovou XRD analýzou, termickou analýzou 

a EDS analýzou. Atmosféra H2O mala za následok najväčšiu mieru degradácie Al4C3. Počas 

ohrevu v týchto atmosférach dochádza k tvorbe prechodných fáz Al2O3 a α-modifikácie 

Al2O3. Iba malá časť Al4C3 ostáva prítomná po ohreve vo všetkých skúmaných atmosférach 

až do 1200 °C. Vrstevnatá štruktúra Al4C3 ostáva zachovaná aj po ohreve v atmosfére 

vzduchu. 
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Abstract 
Plant uptake and translocation of hydroxyapatite nanoparticles labelled with 223Ra.  
The study of plant uptake and translocation of hydroxyapatite nanoparticles labelled with 223Ra in plant 

Zea mays was performed. The plants were grown in Murashige and Skoog medium in a culture room at 25 °C 
and a daily cycle of 16 hours light and 8 hours darkness for 14 days. The plant uptake and translocation of 
[223Ra]nanohydroxyapatite was studied on the set of 10 plants by phytoextraction. One sample (3 mg) was 
prepared with a specific activity 25.0 kcps/mg. Labelled nanoparticles were applied to each plant with activity 
approximately 500 cps. After 7 days of cultivation of the plants the distribution of accumulated activity in the 
plant was monitored with electronic autoradiography of dried plant. The results revealed that the plants 
accumulated (19-47) % of applied activity and main part of the accumulated activity was accumulated in roots 
(77-96) % and the significant part of the activity was translocated to upper parts of the plants (4-23) %. 

 

Keywords: nanoparticles, uptake, hydroxyapatite, 223Ra, Zea mays. 

 

Úvod a formulace cíle 

Nanočástice vznikají například v těžkém průmyslu při těžbě a zpracování nerostných 

surovin, popřípadě spalování fosilních paliv [1] nebo jsou cíleně produkované. Tyto 

nanočástice jsou využívány v průmyslu, zdravotnictví, vědě a armádě. Produkce nanočástic a 

jejich využívání vede k jejich uvádění do životního prostředí [2] (pedosféry, hydrosféry, 

biosféry), s kterým vzájemně interagují a to pozitivně, ale i negativně. 

V případě negativní interakce je třeba nanočástice z prostředí odstranit. Jako jedna 

z možných metod jsou studovány fytoremediace, tedy využití rostlin k přeměně, akumulaci 

nebo odstranění polutantů (např.: kovů, pesticidů, výbušnin, chlorovaných rozpouštědel, 

barviv, léčiv, radionuklidů a nanočástic) z životního prostředí [3]. 

Fytoremediační metody se dělí na hyperakumulace, využívající rostliny hromadící 

kontaminanty v nadzemní části v množství, které významně převyšuje koncentraci 

kontaminantů v půdě [4]. Dále na fytostabilizace využívající rostliny k zamezení šíření 

kontaminantu do okolí jeho stabilizací v orgánech rostliny nebo v matrici půdy [5]. Jako 

nejširší skupina se vymezují fytodekontaminace, které se dále dělí na čtyři podskupiny: 
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fytodegradace, fytovolatilizace, rhizofiltrace a fytoextrakce. Fytodegradace využívají rostlin 

k přeměně kontaminantů na méně fytotoxické látky [3]. Při fytovolatilizacích dochází 

prostřednictvím transpirace k převedení kontaminantů na těkavé látky, které jsou uvolňovány 

do atmosféry [6]. Rhizofiltracemi jsou kontaminanty odstraňovány z povrchových, odpadních 

nebo podzemních vod prostřednictvím adsorpce, srážení nebo absorpce kořeny rostlin [7]. Při 

fytoextrakčních metodách rostliny hromadí kontaminanty ve svých tkáních a posléze jsou 

sklízeny a transportovány na bezpečné uložiště pro chemické, termální nebo mikrobiální 

zpracování [3]. 

V této práci byly připravovány nanočástice [223Ra]-hydroxyapatitu ([223Ra]HA). Byly 

zkoumány fytoextrakční metody pro studii záchytu a transportu [223Ra]HA na Zea mays 

(kukuřici kultivované) in vitro v souvislosti s jejich aplikačním potenciálem v nukleární 

medicíně a možným souvisejícím uvolňováním do životního prostředí. 

Materiály a metody 

Příprava rostlinných kultur probíhala v laminárním boxu FBB 120. Sterilizace 

kultivačních nádob byla prováděna teplem v parním sterilizátoru. Aktivity kultivačních 

roztoků byly měřeny na scintilačním studňovém detektoru NaI(Tl) a měřící soupravě 

Strahlungmessgerät 2046 (Robotron). Výsledky fytoextrakcí byly stanoveny a vyhodnoceny 

elektronickou autoradiografií na přístroji INSTANTIMAGER (Packard) s argon-methanovou 

směsí P10 (Linde a.s.). 

Pro měření gama-spekter byl využit HPGe spektrometr s koaxiálním polovodičovým 

detektorem a spektra byla vyhodnocena programem MAESTRO (Ortec). 

Aktivity vzorků ([223Ra]HA, eluátu 223Ra(NO3)2) byly měřeny na studňovém 

scintilačním detektoru a v ionizační komoře typu CII CRC-55tW (CAPINTEC) Capintec, 

CRC®-R. Dále byly použity tyto přístroje: laminární box Air Cyt 150 od ESI Flufrance, mikro 

centrifuga 320a. 

Dusičnan radnatý byl získáván z 227Ac/227Th/223Ra generátoru elucí 0,7M kyselinou 

dusičnou v 80% methanolu. Eluát byl odpařen na rotační vakuové odparce a rekonstituován 

v ultračisté vodě. Po upravení pH přídavkem 25% vodného roztoku hydroxidu amonného na 

hodnotu 9-12, byl dusičnan radnatý připraven ke značení nanočástic hydroxyapatitu. 

Pro studie fytoextrakcí byl připraven vzorek s měrnou aktivitou 25,0 kcps/mg o 

hmotnosti 3 mg. Vzorek byl připravován tak, že k 48mM (0,37%) vodnému roztoku 

dimethylsulfoxidu byl přidán 1,2M vodného roztoku hydrogenfosforečnanu amonného, 

1094



k čemuž byl přidán 0,8M vodný roztok dusičnanu vápenatého, s dusičnanem radnatým, 

s upraveným pH na hodnotu 9-12. Po hodině míchání byla sraženina centrifugována 

a promývána vodou. Po promytí byl ke sraženině přidán 1 ml vody a sraženina byla 

dispergována. Takto připravený vzorek mohl být aplikován rostlinám do živného média. 

Semena rostlin byla sterilizována v 70% ethanolu po dobu 1 min, v 0,6% roztoku 

chlornanu sodného, po dobu 10 min, a v 0,3% roztoku chlornanu sodného, po dobu 20 min. 

Semena byla poté ve sterilním prostředí přenesena do sterilních Erlenmeyerových baněk 

s živným médiem připraveným podle Murashiga a Skooga po 3-4 kusech a byla uzavřena 

hliníkovou fólií, viz obr. 1. Rostliny byly umístěny do kultivační místnosti, kde byly ve 

světelném režimu 16 h světlo, 8 h tma při 25 °C po dobu 14 dnů. Osvětlení bylo realizováno 

fluorescenčními trubicemi Cool-White, 36 W/m2 ze vzdálenosti 40 cm.  Po této době byly 

přeneseny do kultivačních boxů po 1 rostlině a do každé kultivace bylo přidáno 100 ml 

sterilizované vodovodní vody, viz obr. 1. Ke každé rostlině byly přidány [223Ra]HA (cca 500 

cps na 100 g média). Kultivační nádoby byly uzavřeny a ponechány za výše uvedených 

podmínek v kultivační místnosti na dobu 7 dnů. Po této době byly rostliny opláchnuty ve 

vodě, usušeny, fixovány na papírovou podložku a obaleny fólií. Takto připravené vzorky 

rostlin se měřily na InstantImageru. 

 

 
Obr. 1. Čerstvě zasazená semena Zea mays a přesazené rostliny do kultivačních Boxů 

 
Výsledky a diskuse 

Distribuci [223Ra]HA, odpovídající aktivity u jednotlivých rostlin zasazených 

v kultivačních boxech, uvádí Tab. 1. Rostlinám byly aplikovány [223Ra]HA s měrnou 

aktivitou 25,0 kcps/mg. Ke každé rostlině byly aplikovány [223Ra]HA s aktivitou přibližně 

500 cps, které byly dispergovány v destilované vodě. V Tab. 1. jsou rovněž uvedena procenta 

aktivity adsorbované či absorbované rostlinou vzhledem k výchozí aktivitě vnesené do 

experimentu. Aktivita může pocházet jak z [223Ra]HA, tak i z 223Ra2+ iontů, které se mohly 

v roztoku nacházet z důvodu hydrolýzy, či metabolismu studovaného materiálu.  
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Tab. 1. Aktivita přidaných [223Ra]HA k rostlinám do polypropylenových kultivačních boxů. A1 je vložená 
aktivita, A2 je celková aktivita po sedmi dnech, A3 je aktivita média po 7 denní kultivaci rostlin. 

 

Vzorek A1 [kcpm] A2 [kcpm] A3 [kcpm] % akumulované 
Aktivity 

1 34,3 22,4 16,1 28 
2 22,3 14,6 10,9 25 
3 32,4 21,2 17,2 19 
4 32,4 21,2 14,7 31 
5 23,6 15,4 11,0 28 
6 30,4 19,9 14,1 29 
7 36,0 23,6 15,1 36 
8 33,0 21,6 12,6 42 
9 34,5 22,6 16,0 29 

10 36,7 24,0 12,6 47 
  

 
 

Obr. 2. Naměřená akumulace aktivity, ve vybraných rostlinách, elektronickou autoradiografií 

Na obr. 2. Je znázorněna distribuce akumulovaných [223Ra]HA nebo 223Ra2+ iontů 

v rostlinách s označením 2, 4, 8. Jak je z obrázku vidět, větší část z celkové aktivity obsažené 

v rostlině je akumulována v kořenech, a významná část je transportována do nadzemních částí 

rostliny. V tab. 2. jsou vypočtena procenta akumulovaných [223Ra]HA nebo 223Ra2+ iontů 

v kořenech a transportovaných do nadzemních částí rostlin, z celkově akumulovaných 

[223Ra]HA nebo 223Ra2+ iontů v rostlinách. 

 V dalších studiích je třeba se zaměřit na to, zdali rostliny akumulují v kořenech, 

a transportují do nadzemních částí, opravdu [223Ra]HA, nebo pouze radnaté ionty, které se do 

média mohou dostávat hydrolýzou [223Ra]HA. K těmto studiím by mohly být využity 

například metody TEM (transmisní elektronová mikroskopie) nebo SEM (skenovací 

elektronová mikroskopie.  
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Tab. 2. Záchyt a transport [223Ra]HA, nebo 223Ra2+ iontů v rostlinách měřený elektronickou 
autoradiografií. Ak je aktivita v kořenech a Az je aktivita ve zbytku rostliny. 

 
Rostlina Ak [kcpm] Az [kcpm] % Ak % Az 

1 2,5 0,6 81 19 
2 3,5 0,6 85 15 
3 3,4 0,5 87 13 
4 1,6 0,5 77 23 
5 4,2 0,8 83 17 
6 2,8 0,3 89 11 
7 2,3 0,3 90 10 
8 6,3 0,2 96 4 
9 3,2 0,8 81 19 

10 1,4 0,3 81 19 
 

Závěr  

Ze studií fytoremediačních metod na Zea mays s [223Ra]HA (25,0 kcps/mg, kde 

rostlinám byly aplikovány [223Ra]HA s aktivitou přibližně 500 cps) lze vyvodit, že větší část 

aktivity, jež byla rostlinami vychytána, je akumulována v/na kořenech, a významná část 

aktivity je transportována do nadzemních částí rostlin. Rostliny s označením 8, 10 vykazovaly 

největší adsorpci/absorpci [223Ra]HA, nebo 223Ra2+ iontů, a to více jak 40 % z aplikované 

aktivity. Rostliny s označením 1, 2, 4, 5, 9, 10 transportovaly významnou část akumulované 

aktivity rostlinami do nadzemních částí rostlin a to více jak 15 %. 

Dále je třeba provést studie, které ukáží, zdali rostliny akumulují v kořenech, 

a transportují do nadzemních částí, opravdu [223Ra]HA, nebo pouze radnaté ionty, které se do 

média mohou dostávat hydrolýzou [223Ra]HA.  
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Abstract 

Human serum transferrin is considered as a biomarker for Congenital Disorders of Glycosylation, as it is 
bearing two N-glycosylation sites and occurs in plasma in relatively high conentrations. Isoelectric focusing of 
transferrin is a traditional screening method for detection of N-glycosylation disorders. However, this method can 
not distinguish the concrete enzymatic defect and sensitive analytical approaches, such as MALDI TOF/TOF 
mass spectrometry, should be utilized. In this study we present the affinity isolation of serum transferrin with 
quality control by SDS-PAGE, proceeded by tryptic digestion, LC-MS analysis of peptides and glyco-peptides, 
as well as its complete deglycosylation. The isolated N-glycans were fractionated and analyzed in both CDG- 
suspected patient as well as healthy control. Unexpected pathological hybrid N-glycan structures were found in 
CDG- suspected sample, in contrast with healthy control. Mass spectrometry based findings confirmed and 
contributed to the CDG diagnosis. 
 

Keywords: transferrin, isolation, N-glycans. 

 

Introduction 

Human serum transferrin is a plasmatic 79 kDa glycoprotein, consisted of 679 amino 

acids [1]. It has two N-glycosylation sites (Asn413 and Asn611), each bearing a complex N-

glycan structures, usually terminated by sialic acids. The concentration of transferrin in 

plasma is relatively high (2,8 g/l), what makes this glycoprotein an appropiate biomarker for 

determination of potential disorders in N-glycosylation metabolism.  

Defects in glycosylation metabolism were firstly described in 1980 by Dr. Jaak Jaeken 

et al. [2]. Later, an umbrella term for a rapidly expanding group of rare genetic metabolic 

disorders due to defects in glycosylation, was determined as Congenital Disorders of 

Glycosylation (CDG). The characteristic biochemical abnormality of CDG was discovered 

serendipitously by Stibler and Jaeken[3] in the isoelectric focusing of serum transferrin  

(IEF Tf), a test originally devised to screen for alcohol abuse in normal adults[4]. Serum 

transferrin from affected individuals showed a consistent increase of isoforms with higher 

isoelectric points than normal. To determine the concrete deficiencies in N-glycan structures, 
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the more accurate and precise analysis is required. 

In 2012, Centre of Inherrited Metabolic Diseases of Children’s Faculty Hospital 

established the IEF Tf method as the only laboratory in Slovakia. Up to August 2015, 956 

suspicious samples were tested and 3 of them were found to be abnormal. This method can 

detect the transferrin isoforms according to its charge (number of terminal sialic acids), but 

can not provide any information about the concrete enzymatic defect. For further personal 

diagnostics and determination of oligosaccharidic structures, „high-tech“ methods such as 

MALDI TOF/TOF mass spectrometry, are required.  

The main goal of this study was to describe the transferrin structure at its protein and 

N-glycan level from CDG- suspected patient, in contrast to healthy control.  

 

Material and methods 

IEF Tf was performed by Centre of Inherrited Metabolic Diseases of Children’s 

Faculty Hospital as described previously [5]. 

Transferrin was isolated and analysed from CDG- suspected patient as well as in 

healthy control (reference human serum, Sigma Aldrich, USA). Immunoafinity column for 

transferrin isolation was prepared according to manufacturer´s instructions. Briefly, rabbit 

polyclonal anti-human transferrin antibodies were desalted and concentrated. HiTrap NHS-

activated HP column was activated by 1 mM HCl and antibodies were coupled to column 

during the 60 min incubation at room temperature. Free NHS groups were deactivated by 

ethanolamine and the column was washed with PBS. After eqvilibration, diluted and sterile- 

filtrated serum was applied to the column and column was washed with PBS. Transferrin was 

eluted by 0,1 M glycine-HCl, pH 2,7 into tubes containing neutralization buffer (1 M Tris-

HCl, pH 8,5). Every 1 ml fraction was collected for further analysis and described by protein 

concentration, MALDI TOF and SDS-PAGE analyses.  

 For N-glycan analysis, pooled and concentrated transferrin eluates were denatured and 

mixed with ammonium bicarbonate pH 8,5; CaCl2 and thermolysine (enzyme:substrate = 1:20 

(w/w)). Reaction mixture was incubated at 37°C overnight. N-glycans were isolated and 

fractionated as described previously [6, 7].  

For analysis of peptides and glyco-peptides, pooled eluates were concentrated and 

dissolved in ammonium bicarbonate pH 8,5. After the reduction of disulphide bonds by 

dithiothreitol and alkylation by iodacetamide; CaCl2 and trypsin sequencing grade 

(enzyme:substrate = 1:25 (w/w)) were added. The mixture was incubated at 37°C overnight. 
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Glycopeptides were concentrated by HILIC SPE and respective eluates were analyzed by 

reverse phase nanoLC-MS (Acclaim PepMap 100, C18 LC-Column, Thermo Scientific, 

USA). All spectra were acquired by UltrafleXtreme MALDI TOF/TOF mass spectrometer 

(Bruker Daltonics, USA) in both reflectron and linear ion modes. MS/MS analyses were 

performed by LIFT positive method. 

 

Results and discussion 

 

 IEF Tf was performed by Centre of Inherrited Metabolic Diseases of Children’s 

Faculty Hospital (Fig. 1). IEF Tf profile of CDG- suspected patient (position 4) shown 

decreased levels of tetrasialo Tf, increased amounts of trisialo, disialo and monosialo Tf, 

when compared to healthy controls. Higher than tetrasialylated Tf structures were completely 

absent. 

 
 

Fig.1. Isoelectric focusing of serum transferrin – IEF Tf profile of CDG- suspected patient (sample of interest) 
is shown in position 4. 

Positions 1,2,7,8 – healthy individuals without CDG; position 3 – patient with previously confirmed CDG Ia; 
position 4 – CDG- suspected patient with unknown CDGII subtype; position 5 – patient with combined N- and 

O- glycosylation defect; position 6 – commercially available isolated transferrin (Sigma Aldrich, USA). 
 

The quality control for transferrin isolation was performed by SDS-PAGE (Fig. 2). 

Image was analyzed in ImageLab software (Biorad, USA). Pooled eluates 1-3 are shown at 

positions 7-9. SDS-PAGE gel has proven the purity of isolated transferrin.  
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Fig. 2. SDS-PAGE of single fractions from transferrin isolation (CDG- suspected patient)– pooled eluates 
are represented by positions 7-9. 3D image allowed more visible quantification of single fractions. 

Position 1- protein standard mixture; position 2 – diluted serum (input); position 3 – flowthrought; positions 4 – 
6 - wash fractions; positions 7 – 10 – eluate fraction. 

 
N-glycans, isolated from CDG- suspected transferrin, were compared to the ones 

isolated from reference serum as well as the literature[8]. C18- desalted N-glycan fractions 

differed predominantly in the presence of hybrid asialo as well as monosialo 

NeuAc1Hex3HexNAc1(Hex3HexNAc2) and NeuAc1Hex2HexNAc1(Hex3HexNAc2) structures. 

Structures were confirmed by MS/MS (LIFT) analyses (representative LIFT spectrum is 

shown in Fig. 3.). In addition to hybrid N-glycans, the other most abundant structures were 

monosialo NeuAc1Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2) and disialo 

NeuAc1Hex2HexNAc2(Hex3HexNAc2), which were observed as well in healthy individuals. 

 

 
 

Fig.3 MS/MS (LIFT) spectrum of hybrid N-glycan (m/z 1910,6), found in transferrin isolated from CDG- 
suspected patient – fragmentation confirmed the expected NeuAc1Hex3HexNAc1(Hex3HexNAc2) hybrid 

structure, which is not present in healthy transferrin. 
Legend: blue square – N-Acetylglucosamine; green circle – mannose; yellow circle – galactose; purple diamond 

– sialic acid. 
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 Representative MS/MS (LIFT) spectrum of single transferrin-derived tryptic peptide, 

bearing hybrid NeuAc1Hex3HexNAc1(Hex3HexNAc2) N-glycan, is shown in Fig. 4. 

 
 

Fig.4. MS/MS (LIFT) spectrum of glycopeptide, bearing hybrid N-glycan (m/z 3339,8), obtained by tryptic 
digest of transferrin isolated from CDG- suspected patient – fragmentation pattern confirmed the 

NeuAc1Hex3HexNAc1(Hex3HexNAc2) hybrid structure attached to tryptic peptide (CGL VPV LAE NYN K), 
which is not present in healthy transferrin. m/z 1459.6 represents the peptide structure after the loss of ammonia 

(calculated as loss of 17 Da). 
Legend: blue square – N-Acetylglucosamine; green circle – mannose; yellow circle – galactose; purple diamond 

– sialic acid; wave – peptide sequence; red star – N-glycosylation site. 
 

Conclusions 

IEF Tf is a widely-used method for CDG screening. For further and more accurate 

analysis, robust methods, such as MALDI TOF/TOF mass spectrometry are required. In the 

case of CDG- suspected patient, structural analysis of transferrin N-glycans and N-

glycopeptides led to revelation of abnormal hybrid monosialylated structures. Obtained results 

from transferrin N-glycosylation analysis are in the full agreement with previously published 

literature [9, 10], where the investigated CDG subtypes are marked as still unknown CDG-IIx.   
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Abstract 
Substrate specificity of sterol transport proteins Aus1 and Pdr11 
In yeast Saccharomyces cerevisiae, sterols can be imported from media by two plasma membrane ABC 

transporters, Aus1 and Pdr11. It was shown, that their deletion completely abolishes sterol utilization from 
media. In conditions, where cells are not able to synthesize ergosterol, i.e. in anaerobiosis, this results in lethal 
phenotype. We found, that Pdr11 has higher stability than Aus1 protein, which affects levels of uptake of various 
sterols.   We showed that partial impairment of the putative sterol importer significantly reduces utilisation of 
non-yeast sterols while its effect on yeast natural sterol ergosterol utilisation is much less pronounced. 

 
Keywords: sterol uptake, substrate specificity. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Získavanie živín z prostredia je jednou z dôležitých bunkových funkcii. Do tohto 

procesu sú u prokaryotov často zapojené ABC transportéry.  Na druhej strane je známych len 

málo prípadov, kde eukarytické ABC transportéry plnia úlohu importérov materiálu do buniek 

(Aus1, Pdr11 v S.cerevisiae ; TgABCG107 v Arabidopsis, Toxoplasma) [1 - 2], naopak väčšina 

je spájaná s efluxom rozmanitých látok. Ergosterol je esenciálnou zložkou kvasinky 

S.cerevisiae a musí byť prijímaný z prostredia v prípade, že je narušená syntéza ergosterolu, 

napr. v anaeróbnych podmienkach [3]. Príjem sterolov je závislý od dvoch ABC transportérov 

v plazmatickej membráne, Aus1 a Pdr11 [1]. Sú to homologické kompletné transportéry, 

ktorých súčasná delécia úplne zastaví import sterolov. Aus1 a Pdr11 sú členmi podrodiny 

PDR, zahŕňajúca dobre charakterizované proteíny Pdr5 a Snq2, ktorých nadexpresia 

spôsobuje rezistenciu voči mnohým antimykotikám. 

Zistilo sa, že zámena histidínu za alanín (H1068A) v jednom z katalytických miest 

nukleotid-viažucej domény v proteíne Pdr5 má za následok selektívne zastavenie transportu 

jedného z mnohých substrátov [4]. Hoci majú Aus1 a Pdr11 opačný predpokladaný smer 

transport, sú homologické s Pdr5 majú podobné vlastnosti v nukleotid-viažucich doménach. V 

tejto práci sa zaoberáme vplyvom mutácie (H935A) v Aus1 a Pdr11, ktorá je ekvivalentom 

spomínanej mutácie v Pdr5, na anaeróbny transport kvasinkového ergosterolu, živočíšneho 

cholesterol a zmesi rastlinných sterolov (sitosterol, kampesterol and dihydrobrassicasterol). 
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Materiál a metódy 

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, ergosterol, zmes rastlinných sterolov (sitosterol, kampasterol, 

dihydrobrassicasterol). 

Izolácia sterolov: Štandardný kmeň S.cerevisiae a kmene s mutovaným Aus1 alebo 

Pdr11 (H935A) boli kultivované v anaeróbnych médiách 20 hodín pri 28°C. Po zozberaní 

alikvót 1x109 buniek, boli bunky rozbité a vzniknutý homogenát bol inkubovaný s 

metanolickým KOH (60% KOH, 50% MetOH) 2 hodiny pri teplote 70°C. Následne boli 

celkové steroly extrahované do 5 ml hexánu a po odparení rozpustené v 300 µl acetónu. 

Množstvo sterolov vo vzorkách bolo zmerané pomocou HPLC. 

Western blot analýza: His-tag značené proteíny rozdelené pomocou SDS-PAGE boli 

vystavené protilátke anti-HisG (1:5000) a sekundárnej protilátke konjugovanej s chrenovou 

peroxidázou (1:7500). Proteíny boli vizualizované chemiluminiscenciou na film (ECL Plus 

kit, GE Healthcare). 

 

Výsledky a diskusia 

Zatiaľ čo súčasné vyradenie génov AUS1 a PDR11 má za následok zastavenie príjmu 

sterolov, delécia iba jedného z nich je funkčne kompenzovaná tým druhým. Vyradenie Pdr11 

v štandardnom kmeni S. cerevisiae má minimálny vplyv na mieru importu sterolov, no delécia 

Aus1 spôsobuje už signifikantný pokles v príjme [1]. Keď sme však merali mieru importu 

v kmeňoch, kde Aus1 alebo Pdr11 boli exprimované spod promótora PDR5, pozorovali sme 

opačný trend. V kmeni s Aus1 bol príjem ergosterolu a cholesterolu polovičný v porovnaní 

s kmeňom s Pdr11 (obr. 1.). Tieto hodnoty reflektujú rozdielne hladiny týchto proteínov 

v bunkách (obr. 2.). Ak sú totiž Aus1 a Pdr11 exprimované spod rovnakého promótora, ktorý 

nie je ovplyvnený prítomnosťou sterolu, množstvo proteínu Aus1 je približne polovičné oproti 

Pdr11. Táto skutočnosť pravdepodobne vypovedá o vyššej stabilite proteínu Pdr11. V prípade 

rastlinných sterolov nedochádza v kmeni s Aus1 k tak výraznému poklesu miery importu, čo 

môže byť spôsobené tým, že už v kmeni s Pdr11 je dosiahnutá maximálna miera príjmu pre 
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rastlinné steroly a aj polovičné množstvo importéra Aus1 je dostatočné na pomerne vysokú 

mieru príjmu. Tiež to však môže znamenať, že Aus1 importuje rastlinné steroly vo vyššej 

miere než Pdr11 a teda majú pre tieto steroly rôznu špecifitu. 

 

 
 

Obr. 1. Porovnanie príjmu sterolov transportérmi Aus1 a Pdr11 exprimovaných spod promótora PDR5 
 

 
 

Obr. 2. Western blot analýza množstva proteínov Aus1 a Pdr11 exprimovaných z rovnakého promótora 
(PDR5) 

 

V kmeňoch exprimujúcich štadardné formy Aus1 a Pdr11 sme pozorovali vysokú 

mieru príjmu cholesterolu a rastlinných sterolov a normálne hodnoty príjmu ergosterolu. V 

kvasinke S. cerevisiae je zvýšená miera utilizácie cholesterolu a rastlinných sterolov typická a 

je dôsledkom silnej esterifikácie týchto substrátov [5]. Ich miera importu bola však značne 

znížená v kmeňoch s mutovanou verziou importéra (obr. 3.).   
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Obr. 3. Miera príjmu rôznych sterolov pre štandardné a mutované transportéry Aus1 a Pdr11 
 

V mutantovi Aus1_H935A poklesol príjem cholesterolu na 16% a rastlinných sterolov 

na 9% v porovnaní s nemutovaným variantom. Avšak v prípade ergosterolu nedošlo k poklesu 

príjmu pod 50%. Podobné rozdiely medzi ergosterolom a nekvasinkovými sterolmi sme 

pozorovali aj u mutanta Pdr11_H935A – zatiaľ čo miera príjmu cholesterolu a rastlinných 

steolov sa znížila na 25% a 32%, import ergosterolu dosiahol 75% oproti nemutovanému 

Pdr11. Tieto výsledky naznačujú, že čiastočné znefunkčnenie sterolových importérov, výrazne 

zredukuje príjem nekvasinkových sterolov, zatiaľ čo na import kvasinkového ergosterolu má 

oveľa menší dopad. 

Jedným z možných vysvetlení pozorovaného javu je, podobne ako u Pdr5, zmena 

substrátovej špecifity ako dôsledok mutácie v nukleotid-viažucej doméne. Na druhej strane 

však rôzna miera esterifikácie môže vysvetľovať rozdiely v poklese príjmu rôznych sterolov. 

V súčasnosti ostáva nejasné, či transport cez plazmatickú membránu, esterifikácia alebo iný 

mechanizmus zohráva úlohu kontrolného bodu v regulácii efektivity importu rôznych 

sterolov. 

 

Záver 

Meraním miery importu rôznych sterolov proteínmi Aus1 a Pdr11 v anaeróbnych 

podmienkach sme zistili, že ak sú tieto proteíny rovnako exprimované, tak Aus1 zabezpečuje 

približne polovičný import ergosterolu a cholesterolu v porovnaní s Pdr11. Táto skutočnosť 

pravdepodobne súvisí s rýchlejšou degradáciou Aus1. Tento rozdiel sme pozorovali v oveľa 

nižšej miere v prípade rastlinných sterolov, čo môže naznačovať rôznu špecifitu dvoch 

transportérov pre tento typ sterolov. 
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Tiež sme ukázali, že špecifická mutácia v motíve H-slučky v Aus1 a Pdr11 spôsobuje 

výrazný pokles v príjme nekvasinkových sterolov a len mierne zníženie príjmu ergosterolu. 

Tento jav môže byť dôsledkom rôznej substrátovej špecifity pre tieto steroly, no 

pravdepodobne je tiež ovplyvnený rôznou mierou esterifikácie ergosterolu a nekvasinkových 

sterolov. 
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Abstract 
 Charakterization of steel materials by Mössbauer spectrometry 
 Mössbauer spectrometry (MS) is particularly suited method for characterization of iron properties in 
steel materials. This technique can determine iron oxidation state as well as arrangement of iron lattice (bcc – 
body-centred cubic, fcc – face-centred cubic). In the current work, we focus on characterization corrosion 
resistant LC200N steel by MS. We have investigated three samples of steel with different thermal history: non-
hardened (1), hardened (2), and hardened with rapid quenching in liquid nitrogen (3).  Differences in the 
parameters of the Mössbauer spectra were revealed in the as-cut and polished samples and by these parameters 
we were able to identify variations in the microstructure of steel samples. The original non-hardened steel shows 
notable contribution of magnetically soft ferritic phases. The rapid quenching in liquid nitrogen had not 
influenced properties of steel as shown in MS parameters. 
 
Keywords: Mössbauer spectrometry; steel materials; iron; corrosion. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Železo (lat. Ferrum) má protónové číslo 26, značku Fe a jeho relatívna atómová 

hmotnosť je 55,84. V periodickej tabuľke prvkov sa nachádza v skupine prechodných prvkov. 

Je to striebrolesklý kov, pomerne mäkký a jeden z najrozšírenejších prvkov na Zemi (5 hm. 

%). V termojadrových reakciách vo hviezdach je najťažším prvkom, ktorý v nich vzniká 

nukleosyntézou a považuje sa za „toxický“ pre hviezdy. Jeho výskyt smerom do stredu Zeme 

narastá, jadro je tvorené zliatinou železa a niklu. V zemskej kôre sa vyskytuje v horninách, 

mineráloch a rudách. Najvýznamnejšie železo-obsahujúce rudy sú magnetit, siderit a limonit 

[1].  

 Čisté železo sa vyrába z rúd vo vysokých peciach pomocou redoxných reakcií  s 

uhlíkom alebo oxidom uhoľnatým. Používa sa ako konštrukčný materiál v rôznych zliatinách, 

oceliach, ktoré sa môžu modifikovať mnohými prímesami na dosiahnutie žiaducich 

mechanických vlastností podľa ich predpokladaného použitia. Cieľom je identifikovať vzorky 

ocele LC200N s rôznou termálnou históriou a porovnať tento vplyv na výsledné vlastnosti  a 

štruktúrne modifikácie danej ocele. Zároveň určiť vplyv procesu získavania vzorky odrezaním 

a nečistôt z neho, na výsledné MS spektrum. 
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Materiál a metódy 

 Mössbauerova spektrometria (MS) bola vyvinutá Rudolfom L. Mössbauerom v roku 

1958 počas jeho práce na doktorandskej téme. Je to nedeštruktívna metóda a dokáže 

zaregistrovať veľmi jemné zmeny v energetických stavoch jadier tzv. mössbauerovských 

atómov. Je založená na využití bezodrazovej jadrovej rezonančnej fluorescencie γ-fotónov, 

známej ako Mössbauerov efekt [2 - 4].  Zdrojom γ-fotónov je žiarič 57Co zabudovaný napr. v 

ródiovej matrici, ktorý sa elektrónovým záchytom premieňa na 57Fe a počas tejto premeny 

vyžiari aj fotóny o energii 14,4 keV, ktoré sa využívajú pri MS. 

 Oceľ LC200N je zliatina odolná voči korózií s vysokým obsahom dusíka a vyrobená 

firmou Zapp Materials Engineering GmbH. Vzroky boli odrezané z pôvodných oceľových 

tyčí s priemerom 25 milimetrov pomocou elektroiskrového obrábania (EDM) a hrúbkou 0,5 

milimetra. Boli odobraté tri typy vzoriek z rôznou termálnou históriou: nekalené (1), kalené 

(2) a kalené s následným rýchlym ochladením v tekutom dusíku (3) [5 - 6]. Prvková 

charakteristika bola vykonaná pomocou μXRF a porovnaná s deklarovanými hodnotami od 

výrobcu (tab. 1.). 

 

Tab. 1. Prvková charakteristika ocele LC200N pomocou μXRF [5] 
hm% - hmotnostné percentá; Min.% - minimálny obsah deklarovaný výrobcom;  Max.% - maximálny obsah 

deklarovaný výrobcom. 
 

Prvok Fe Cr Si Mo Al Mn Ni P V Cu Poznámka 
hm% 79,4 16,1 1 1,4 0,7 0,8 0,2 0,2 0,13 0,1 XRF 

Min.% - 14 - 0,85 - - - - - - výrobca 
Max.% - 16 1 1,1 - 1 0,5 - - - 

 

Výsledky a diskusia 

 Oceľový materiál LC200N pri parametroch mössbauerovej spektrometrie vykazuje  

austenitický nemagnetický singletový signál po procese kalenia a aj kalenia s následným 

rýchlym ochladením v tekutom dusíku (obr. 2. a obr. 3.). V týchto vzorkách sa rovnako 

pozorovali podobné pomery singletových signálov ku sexetovým (tab. 2.). Sextetové signály 

predstavujú magnetické fázy. Nekalená oceľ nevykazovala singletový signál, ale dubletový, 

čo znamená prítomnosť magnetickej zložky s náhodne usporiadanými magnetickými 

momentami (obr. 1.). Bol pozorovaný rozdielny pomer singletov ku sextetom vrámci jedného 

typu vzorky pri leštenej a neleštenej strane. Môžu to spôsobovať nečistoty z drôtu po rezaní, 

prítomné na neleštenej strane.  
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Obr. 1. Mössbauerové spektrum vzorky 1 (nekalená) 

Leštená (vľavo) a neleštená (vpravo) strana 
 

 
Obr. 2. Mössbauerové spektrum vzorky 2 (kalená) 

Leštená (vľavo) a neleštená (vpravo) strana 
 

 
Obr. 3. Mössbauerové spektrum vzorky 3 (kalená a rýchlo ochladená) 

Leštená (vľavo) a neleštená (vpravo) strana 
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Tab.2. Parametre mössbauerovho spektra. 
 

Typ spracovania/ 
úprava vzorky 

Nekalená Kalená Kalená rýchlo chladená 
Leštená Neleštená Leštená Neleštená Leštená Neleštená 

Singlety % - 34 31 60 38 62 
Dublety % 2 - - - - - 
Sextety % 98 66 69 40 63 37 

 

Záver 

 Pomocou MS sa získali informácie o vlastnostiach ocele LC200N pri rôznych typoch 

spracovania. Najvýraznejší vplyv malo či daná vzorka bola kalená. Následné ochladenie v 

tekutom dusíku nemalo žiadny signifikantný vplyv na charakter spektra a vlastnosti ocele. Po 

preleštení povrchu vzorky sa odstránili reziduá drôtu nenesené odrezávaním, čím sa zmenil 

podiel obsahu singletových (nemagnetických) fáz voči sextetovým (magnetickým), v 

prospech nárastu obsahu sextetov v spektre.  
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Abstract 
Hydrogen bond catalysis in the synthesis of spirocyclic oxindoles – preparation of a biologically active 

precursors 
Organocatalytic three-component cascade reaction via 1,3-proton shift and [3+2] cycloaddition is an 

efficient strategy for synthesis of oxindole derivatives – compounds with potential biologically activity. Several 
new compounds of spirocyclic oxindoles were prepared in the yield of 23−65 % with poor ee % but with good 
diastereoselectivity. Reaction of isatins, benzylamines and esters is catalysed by hydrogen bonding with quinine 
squaramides or chiral thioureas. 
 
Keywords: hydrogen bond catalysis; spirocyclic oxindole; squaramide; thiourea 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Spirocyklické oxindoly tvoria významnú skupinu prírodných alkaloidov ale aj 

potenciálnych liečiv, ktoré vykazujú napr. antitumorovú, antibakteriálnu, antituberkulárnu a 

protizápalovú aktivitu (obr. 1) [1, 2]. 
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Obr. 1. Biologicky aktívne spirocyklické oxindoly 

 

Tian a kol. pripravili sériu takýchto zlúčenín reakciou benzylizatínov, benzylamínov 

a nitrostyrénov, ktorá bola katalyzovaná chinínovým skvaramidovým katalyzátorom tvorbou 

vodíkových interakcií so substrátmi. Ide o organokatalytickú asymetrickú kaskádovú reakciu, 

ktorá prebieha cez 1,3-protónový prešmyk, po ktorom nasleduje [3+2] cykloadícia. 
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Skvaramidový katalyzátor má duálnu funkciu – aktivuje substráty tvorbou vodíkových väzieb 

a zároveň je aj bázou, ktorá je dôležitá pri tvorbe kľúčového intermediátu – ylidu [1]. 

Tento typ katalýzy bol inšpiráciou aj pre náš výskum. Naším cieľom je pripraviť sériu 

nových látok – spirocyklických oxindolov trojkomponentovou kaskádovou reakciou rôznych 

derivátov izatínu, benzylamínu a esterov kyseliny škoricovej, dialkyl-2-benzylidénmalonátov, 

príp. 2-benzylidénmalónnitrilu (obr. 2). 

Keďže spomínané katalyzátory nie sú komerčne dostupné, časť projektu je zameraná 

na ich prípravu a skríning účinnosti v študovanej reakcii. Výhodou tohto konceptu je príprava 

polysubstituovaných molekúl s viacerými stereogénnymi centrami z jednoduchých 

východiskových látok s čo najmenším počtom reakčných krokov, bez nutnosti izolovať a 

purifikovať jednotlivé medziprodukty. 
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Z1 = H, COOMe, CN
Z2 = COOMe, CN

* *
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Obr. 2. Návrh syntézy nových spirocyklických oxindolov 
 

Materiál a metódy 

Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (fy. 

Aldrich, Merck, Acros, Fluka). Rozpúšťadlá boli čistené a sušené bežnými metódami (DCM 

destiláciou z CaH2, THF destiláciou z Na/benzofenón). Priebeh reakcií, čistota 

východiskových látok a produktov bola sledovaná metódou TLC (silikagél 60 F254, Merck). 

Na vizualizáciu bezfarebných látok sa používal UV detektor (254 nm). Na stĺpcovú 

chromatografiu sa používal silikagél 65/40 (Merck). Reakcie citlivé na vzdušnú vlhkosť, 

alebo kyslík sa vykonali v atmosfére Ar alebo N2. Mikrovlnným žiarením urýchľované 

reakcie boli uskutočnené v mikrovlnnom reaktore Anton Paar Monowave 300 (max. výkon 

850 W). NMR spektrá vzoriek boli namerané na prístroji Varian NMR SystemTM 300 

(300 MHz pre 1H, 75 MHz pre 13C). Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán 

(TMS) a rozpúšťadlo CDCl3 alebo DMSO. 
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Výsledky a diskusia 

Príprava východiskového materiálu 

Pre štúdium kaskádovej trojkomponentovej reakcie sme použili komerčne dostupný 

východiskový materiál, ale niektoré východiskové zlúčeniny sme aj pripravovali. 

 Esterifikáciou kyseliny škoricovej sme vo výťažku 99 % nasyntetizovali jej 

metylester. Dimetyl-2-benzylidénmalonát a 2-benzylidénmalónnitril sme pripravili 

Knoevenagelovou kondenzáciou benzaldehydu a dimetylmalonátu (43 %), resp. 

benzaldehydu a dinitrilu kyseliny malónovej (71 %) (obr. 3) [3, 4, 5]. 
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Obr. 3. Príprava východiskových kyselín 

 

 Benzylizatín bol pripravený reakciou izatínu s benzylbromidom vo výťažku 88 %.  

5-Brómizatín bol pripravený vo výťažku 84 % a následnou metyláciou, ktorá prebiehala 

takmer kvantitatívne, sme získali N-metyl-5-brómizatín (obr. 4) [6, 7, 8]. 
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Obr. 4. Príprava izatínov 
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Pri skríningu katalyzátorov boli použité skvaramidové a tiomočovinové katalyzátory, 

ktoré sme pripravili v našom laboratóriu (obr. 5).  
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Obr. 5. Skvaramidové a tiomočovinové katalyzátory 

 

Testovanie katalyzátorov 

 Účinnosť katalyzátorov sme testovali na reakcii N-metylizatínu, benzylamínu 

a metylesteru kyseliny škoricovej. Reakciu sme zahrievali pri teplote varu rozpúšťadla (DCM, 

40 °C) po dobu 24 h v prítomnosti sušidla (MgSO4). Výsledky získané pri jednotlivých 

katalyzátorov sú uvedené v tab. 1. Na základe HPLC meraní sme zistili, že reakcia nie je síce 

enantioselektívna, ale vzniká ňou len jeden diastereoizomér, čo sme sledovali 1H NMR 

spektroskopiou. Výťažky reakcií dosahovali hodnotu 20−50 %, najlepšie výsledky boli 

dosiahnuté s katalyzátormi K4, K5 a K9. Keďže aj v literatúre opísaná reakcia 

s nitrostyrénom prebiehala najlepšie so skvaramidových katalyzátorom s chinínovým 

fragmentom (K9), rozhodli sme sa tento katalyzátor použiť pri príprave ďalších 

spirocyklických oxindolov. 
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Tab. 1. Skríning katalyzátorov. 
 

N

O

O

Me

Ph NH2 Ph
COOMe

N
Me

O
Ph

COOCH3
Ph

1 ekv.
1 ekv. 1,5 ekv.

DCM, MgSO4

katalyzátor 
(10 mol %)
reflux, 24 h

+ +

 
 katalyzátor výťažok (%)  katalyzátor výťažok (%) 
1 K1 25 6 K6 20 
2 K2 39 7 K7 37 
3 K3 35 8 K8 39 
4 K4 50 9 K9 50 
5 K5 50 10 Et3N 35 
 
Trojkomponentová kaskádová reakcia – príprava cieľových zlúčenín 

 S katalyzátorom K9, ktorý sa ukázal v testovaní ako najvýhodnejsší z hľadiska 

výťažku a diastereoselektivity, sme následne uskutočnili sériu reakcií s rôznymi izatínmi 

a s estermi kyseliny škoricovej. 

Najlepšie výsledky boli dosiahnuté keď sa použil N-metylizatín a reakcia sa zahrievala 

24 h na teplotu varu rozpúšťadla. V prípade monoesteru (tab. 2., riadok 1) bol dosiahnutý 

výťažok 50 %, pri diestere (riadok 8) až 65 %. Reakcia monoesteru prebiehala horšie 

s benzylizatínom (riadky 2, 3), a  výťažok nezvýšil ani prídavok trifluóretanolu (riadok 3). 

Reakcia N-metylizatínu s monoesteromv guľovom mlyne prebiehala s rovnakým výsledkom 

ako reakcia v rozpúšťadle. Zníženie reakčnej teploty nemalo vplyv na selektivitu (riadky 

4−6). Diester reakciou s N-metyl- aj N-benzyl izatínom poskytol nové zlúčeniny vo výťažku 

23 a 39 % (riadky 7 a 9). Výťažky sa nepodarilo zvýšiť zmenou reakčných podmienok (riadky 

10−11). 

 
Tab. 2. Príprava nových spirocyklickýcho xindolov.  

 

N

HN

R1

O
Ph

R2Ph

N

O

O

R1

Ph NH2 Ph+ + R2

R3

R3K9 (10 mol%)
DCM, MgSO4

reflux, 24 h

 
 Pozn. R1 R2 R3 výťažok (%) 

1  Me COOMe H 50 
2  Bn COOMe H 30 
3 a Bn COOMe H - 
4 b Me COOMe H 50 
5 c Me COOMe H - 
6 d Me COOMe H - 
7 e H COOMe COOMe 23 
8  Me COOMe COOMe 65 
9  Bn COOMe COOMe 39 
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10 f Bn COOMe COOMe 44 
11 e Me COOMe COOMe 48 

aprídavok CF3CH2OH; breakcia v guľovom mlyne; c-5 °C; dSchreinerov katalyzátor + trietylamín; ert, 5 dni; 
fkatalyzátor K2 

 

Záver 

 Pomocou trojkomponentovej tandemovej reakcie izatínov, benzylamínu,  

α,β-nenasýtených esterov bolo zatiaľ pripravených 5 nových spirocyklických oxindolových 

zlúčenín vo výťažkoch 23 − 65 %. Reakcia katalyzovaná chinínovým skvaramidom nie je 

enantioselektívna, ale prebieha v prospech jedného diastereoizoméru. V ďalšom výskume 

máme v pláne pripraviť väčšiu sériu nových zlúčenín a optimalizovať reakčné podmienky.  
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Abstract 
Biosorbents for separation of radionuclides 
Nowadays, the widely used sorption methods are which use organic ion exchangers and inorganic 

sorbents. Regardless of the fact that 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. In recent years 
use of biosorbents comes to the fore, among which we can include the compounds based on natural materials. 
Fungi have in their structure a number of functional groups and have high sorption capacity.  To increase the 
sorption capacity of natural materials - mushrooms, it needed a suitable modification. The work was focused on 
the preparation of biosorbent with a future aim to characterize its sorption properties for determination of 
anthropogenic radionuclides. 
 

Keywords: fungi; biosorbent; radionuclides. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou zo sľubných oblastí takzvanej „ zelenej chémie“ je vývoj procesov s využitím 

obnoviteľných surovín. Veľké množstvo biologického materiálu dostáva stále rastúcu 

pozornosť vzhľadom na ich nízku cenu a k faktu, že je ich k dispozícii veľké množstvo. 

Prírodné biopolyméry rastlín a húb majú rad cenných vlastností, vďaka ktorým sú zaujímavé 

v mnohých priemyselných odvetviach. Zvlášť zaujímavá je možnosť využitia obnoviteľných 

surovín pri výrobe materiálov a výrobkov určených na zlepšenie ekológie životného 

prostredia a riešenie problémov týkajúcich sa umelého znečistenia vôd rôznymi toxickými 

kovmi vrátane rádionuklidov. Biosorbent na rozdiel od ionovýmenných živíc obsahujú rad 

funkčných skupín (kyboxylové, karbonylové, amino, sulfátové, tioéterové, hydroxylové, 

fosfátové, fenolové...). Biosorbenty sú lacnejšia a účinnejšia alternatíva na odstránenie 

kovových elementov a najmä ťažkých kovov z vodných roztokov. Je potrebný neustály vývoj, 

výskum, spracovanie a úprava nových biosorbentov s cieľom zlepšiť ich sorpčnú schopnosť 

s potenciálom aplikácie do budúcnosti [1, 2]. Nové biologické metódy ponúkajú nové 

možnosti efektívnej eliminácie a selektívneho odstraňovania kontaminantov, pričom 

nepredstavujú hrozbu pre životné prostredie. 
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Cieľom práce bola príprava biosorbentu z drevokazných nelupenatých húb 

s nasledovnou modifikáciou pre prípravu sorbenta vhodného na separáciu rádionuklidov. 

Príprava povrchovo modifikovaného sorbentu sa realizovala v otvorenom systéme. Základné 

vlastnosti pripraveného sorbentu boli sledované a vyhodnotené v statických a dynamických 

podmienkach.  

Vlastnosti pripraveného sorbentu sa sledovali na modelových roztokoch s 

prítomnosťou vhodného jednomocného a dvojmocného rádionuklidu (137Cs, 60Co) a  

konkurenčných katiónov. Meranie aktivity sa uskutočnilo pomocou  gama spektrometrie.   

 

Materiál a metódy 

Biosorbenty na báze micelí húb vykazujú špecifické vlastnosti, ktoré sa môžu odvodiť 

od chemických štruktúr, stavebných jednotiek micelí a od ich pevnosti. V tomto zmysle sa 

môžu vlastnosti výsledného sorbentu modifikovať. Celkový charakter sorpčných vlastností 

závisí od funkčných skupín biosorbentu po vhodnej modifikácii. Selektivita biosorbentu ako 

celku je daná zložkami ako sú proteíny a polysacharidy, ovplyvňujú mechanické i retenčné 

vlastnosti [3]. 

Cieľom práce bolo pripraviť kompozitný biosorbent obsahujúci zlúčeniny 

prechodných kovov na pórovitom nosiči. Ako biosorbent bola použitá drevokazná huba, ktorá 

bola odobratá z lesa na západnom Slovensku. Prvá chemická modifikácia vysušenej a na 

elektrickom mlynčeku rozomletej huby sa uskutočnila pomocou zmesi roztoku chloridu 

železitého a síranu meďnatého. Po vysušený pri izbovej teplote sa uskutočnila druhá 

modifikácia pomocou roztoku hexakyanoželeznatanu draselného. Zmes bola v kontakte po 

dobu dvoch dní. Výsledný produkt bol prefiltrovaný a sušený v sušiarni pri 40°C po dobu 24 

hodín [4] – obrázok 1. Takto pripravený modifikovaný biosorbent bol následne použitý na 

charakterizáciu sorpčných vlastností vybraných rádionuklidov. 

 

 
 

Obr. 1. Drevokazná huba a jej úprava 
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Výsledky a diskusia 

Po úprave prírodného materiálu drevokaznej huby sme pomocou jednoduchého 

experimentu sledovali v dynamických podmienkach časovú závislosť sorpcie zvolených 

rádionuklidov. Odobralo sa 0,05 g modifikovaného biosorbentu do centrifugačnej skúmavky, 

následne sa pridalo 10 ml destilovanej vody a 200 uL 137Cs a 60Co. Sledovala sa časová 

závislosť adsorpcie vybraných rádionuklidov od doby premiešavania so sorbentom. Následne 

sa odobralo na gama spektrometrické meranie 10 ml roztoku a stanovilo sa percento 

adsorpcie. Časová závislosť percenta adsorpcie je zobrazená na obrázku 2. Z obrázku je 

zrejmé, že k sorpcii dochádza pomerne rýchlo, už v prvých minútach kontaktu. Z obrázku 2 je 

zrejmé, že 137Cs je sorbované vo väčšej miere ako 60Co. Až 90 % 137Cs sa sorbovalo na 

pripravenom sorbente. 

 

  
 

Obr. 2. Percento adsorpcie 137Cs a 60Co na sorbente v závislosti od doby kontaktovania 
 

Na základe výsledkov (viď. obrázok 2) sa zistilo, že k sorpcii rádionuklidov dochádza 

v prvých minútach  a pristúpili sme k testovaniu sorpčných vlastností sorbentu na kolóne 

v rôznom prostredí. 0,3 g pripraveného sorbentu sa pridalo do chromatografickej kolóny, 

ktorý bol kondiciovaný 20 ml deionizovanej vody. Testovala sa možnosť adsorpcie 137Cs 

a 60Co. Ako prvé sa testovalo vhodné prostredie pre adsorpciu v poradí deionizovaná voda a 

následne  prostredie kyselina chlorovodíková a kyselina dusičná o  koncentrácii v rozsahu               

(0,01-9) mol.dm-3. Na obrázku 3 je znázornené percento v pretečenej frakcii po nanesení 

rádionuklidov na sorbent, ktorá bola zberaná do vialky a následne meraná na gama 

spektrometri. Gama spektrometrickým meraním sa zistilo, že je až 92 % 137Cs a 85 % 60Co je 

adsorbované na pripravenom sorbente v širokom rozsahu pri pH (1 - 9). Mierna desorpcia 
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60Co nastala pri použití HCl s koncentráciou nižšou ako 1 mol.dm-3. Kompozitný sorbent 

vykazoval vysokú schopnosť adsorpcie 137Cs aj pri vyšších koncentráciách HCl. 

 

 
 

Obr. 3. Percento desorpcie 137Cs a 60Co závislosti od koncentrácie HCl 
   

Rovnako bol testovaný vplyv  kyseliny dusičnej na adsorpciu 137Cs a 60Co na 

pripravenom sorbente. Obrázok 4 predstavuje percento desorpcie137Cs a 60Co po nanesení 

testovaného roztoku na sorbent Z výsledkov vyplýva, že koncentrácia HNO3 má väčší vplyv 

na desorpciu  rádionuklidov vo ako HCl. V prostredí kyseliny dusičnej sa cézium vymýva vo 

väčšej miere ako kobalt najmä v rozsahu koncentrácie kyseliny (1-2) mol·dm-3. 

 

 
Obr. 4. Percento desorpcie 137Cs a 60Co v závislosti od koncentrácie HNO3 
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V ďalšom experimente sa študovala možnosť adsorpcie nielen Cs+ a Co2+, ale aj 

ďalších dvojmocných katiónov Ba2+ a Sr2+ . Na sledovanie výťažku boli do roztoku pridané aj 

stopovacie rádionuklidy 133Ba a 85Sr. Pripravilo sa 25 ml roztoku, pričom po pridaní všetkých 

rádionuklidov sa zmeralo pH naneseného roztoku. Zistilo sa, že pH roztoku je slabo kyslé  

(pH = 3). Pri nanesení vzorky na sorbent došlo k adsorpcii len 137Cs a čiastočnej adsorpcii 
60Co. Preto sa sledoval vplyv pH na adsorpciu vybraných rádionuklidov. Zvolilo sa pH 

v rozsahu (1 - 10). Takto pripravené roztoky sa naniesli na pripravený sorbent, pričom sa 

merala pretečená frakcia. Výsledky sorpcií sú uvedené na obrázku 5. Zistilo sa, že pri pH 

v rozsahu (4 - 9) došlo k účinnej adsorpcii všetkých testovaných rádionuklidov. Sorbent bol 

následne premytý deionizovanou vodou, gama spektrometrickým meraním sa zistilo, že 

nedošlo ani v tomto kroku k desorbcii rádionuklidov z impregnovaného biosorbentu. K 

desorpcii 85Sr a 133Ba došlo pri použití slabo kyslých roztokov s pH (1 - 2,5). V kyslých 

roztokoch sa sorbovalo len 137Cs. Pri pH 9,8 sa desorbovalo 25 % 133Ba a 50 % 137Cs.  

Z výsledkov vyplýva, že pripravený impregnovaný sorbent z drevokaznej huby je vhodný na 

sorpciu 133Ba, 85Sr, 137Cs a 60Co v širokej oblasti pH 4 - 9. V kyslých roztokoch sa 85Sr a 133Ba 

nesorbuje, ale dochádza k čiastočnej sorpcii 60Co a úplnej sorpcii 137Cs.  

 

 

 
 

Obr. 5. Vplyv pH na desorpciu 137Cs, 60Co, 133Ba a 85Sr  
 

Záver 

V práci bol pripravený a následne testovaný impregnovaný biosorbent z drevokaznej 

huby. Modifikovaný biosorbent pripravený z huby vykazuje vysokú selektivitu pre 133Ba, 

 85Sr, 137Cs a 60Co v prostredí s pH v rozsahu (4 - 9). Testovala sa možnosť sorpcie 137Cs a 
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60Co v prostredí HNO3 a HCl. Po pridaní 133Ba a 85Sr sa pozorovala nižšia afinitu k sorbentu 

a pomerne ľahké vymývanie v kyslých roztokoch. V ďalšej časti práce sa budú sledovať 

vplyv množstva katiónov na percento sorpcie na biosorbent, vplyv iónovej sily a tiež vhodná 

modifikácia biosorbentu pre možnosť sorpcie trojmocných a štvormocných rádionuklidov.  
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Abstract 

Electrochemical synthesis of Ag7O8NO3 and study of its catalytic properties in Rhodamine B 
degradation. 

 Ag7O8NO3 is a compound that contains silver in high oxidation states. This material can be easily 
prepared by electrolysis of a silver nitrate solution. After electrochemical synthesis, several morphologies of 
Ag7O8NO3 can be obtained and in this work, Ag7O8NO3 needles were synthesized and subsequently crushed into 
powder. The phase stability at 20 °C was studied and its catalytic properties in the presence of Rhodamine B was 
investigated. After storage for 20 and 180 days, Ag7O8NO3 partially decomposed to silver oxide (AgO) as it was 
confirmed by powder X-ray diffraction (XRD). Ag7O8NO3 exhibited a good stability under simulated solar light 
in a Rhodamine B solution where Ag7O8NO3 acted as a catalyst and showed excellent oxidative properties both 
under irradiation and in the dark. The microstructure of the material was also investigated by scanning electron 
microscopy (SEM). 

 
Keywords: electrochemistry; stability; Ag7O8NO3; XRD; catalytic properties; Rhodamine B. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zlúčenina Ag7O8NO3  bola po vyše storočie mylne považovaná za peroxid strieborný 

Ag2O2. Už v roku 1896 elektrolýzou neutrálneho roztoku AgNO3 zrealizovali syntézu na 

platinovej elektróde, ktorej výsledkom nebol oxid strieborný, ale zložitejšia zlúčenina. 

Ag7O8NO3 je prvá zlúčenina so striebrom, ktorá obsahuje Ag ióny vo forme Ag(I), Ag(II) 

a Ag(III) [1,2,3]. Ag7O8NO3 je nestabilná látka a rozpadá sa pri laboratórnej teplote na 

AgNO3, AgO a O2 [3,4]. Avšak pri vyššej teplote sa táto zlúčenina rozkladá na AgNO3, Ag2O 

a O2[4, 5].   

Kryštálová štruktúra je zložená s 26 bokých polyédrov Ag6O8, ktoré sú navzájom 

pospájané stranami, kde v centre ležia NO3
- anióny [3, 5, 6, 7]. Ag7O8NO3 majú 

pri laboratórnej teplote kubickú plošne centrovanú kryštálovú mriežku, ale pri teplote nižšej 

ako 180 K sa kryštálová mriežka mení na tetragonálne plošne centovanú [3, 5, 6, 7]. 

Ag7O8NO3 môže byť pripravené elektrolytickou oxidáciou Ag+ vo vodnom roztoku AgNO3  

[3, 5, 6]. Produkt môže byť buď lesklý čierny prášok alebo centimeter dlhé ihlice tiež čierno 

lesklej farby, v závislosti či bol roztok elektrolyzovaný pri nízkej prúdovej hustote, alebo 

vysokej prúdovej hustote [6]. Ag7O8NO3 môže byť pripravovaný aj chemicky bez elektrolýzy, 

používaním oxidačných činidiel [4, 5]. Iná metóda na prípravu Ag7O8NO3 je fotokatalýza 
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AgNO3 pomocou TiO2  ako oxidačný fotokatalyzátor pod UV lampou [2].  

Ag7O8NO3 vykazuje kovovú vodivosť a tiež podlieha supravodivej tranzitnej teplote 

Tc 1.04K [6, 7]. Ag7O8NO3 tiež vykazuje veľmi silné antimikrobiálne vlastnosti proti gram-

positívnym baktériám, gram-negatívnym baktériám a tiež proti plesniam [4]. 

Cieľom tejto práce je pripraviť Ag7O8NO3 elektrolýzou roztoku AgNO3 a sledovať 

zmenu jeho stability v závislosti na čase pri laboratórnych podmienkach. Cieľom je tiež 

sledovať degradáciu rodamínu B v prítomnosti Ag7O8NO3 používaný ako katalyzátor pod 

metalhalogenidovov výbojkov  ale aj v tme. Ag7O8NO3 bol charakterizovaný skenovacím 

elektrónovým mikroskopom (SEM) a rӧntgenovou práškovou difrakciou (XRD).   

 

Materiál a metódy 

Na prípravu Ag7O8NO3 bol použitý 0,1 M vodný roztok AgNO3 (chemický čistý). 

Roztok bol elektrolyzovaný s dvomi uhlíkovými elektródami vzdialenými od seba 3 cm, 

použité bolo napätie 3,5 V a prúd 0,3 A (Manson NP -9615). Elektrolýza roztoku trvala 

30 min, pri ktorej prebehlo anodické vylučovanie Ag7O8NO3 a katodické vylučovanie 

kovového Ag. Následne bol produkt jemne oškrabaný z elektródy a premytý destilovanou 

vodou. 

Získané ihlice Ag7O8NO3 boli podrvené v trecej miske a rozdelené na štyri časti. Prvá 

časť vzorky bola skladovaná pri teplote 6–7°C  v tme. Druhá a tretia časť vzorky Ag7O8NO3  

boli skladované za normálnych podmienok v laboratóriu počas 20 a 180 dní. Štvrtá časť 

vzorky Ag7O8NO3 bola ožarovaná svetlom po dobu 60 min s metalhalogenidovou výbojkou  

s UV filtrom pri 430 nm (HQI TS-OSRAM 400W, λmax = 525 nm) v roztoku rodamínu B. 

Toto organické farbivo je používané ako modelová znečisťujúca látka. 50 mg Ag7O8NO3 bolo 

použitých ako katalyzátor  pri degradácii 100 ml roztoku rodamínu B s koncentráciou 10-5 M. 

Katalytické vlastnosti Ag7O8NO3 pri degradácii rodamínu B boli sledované cez znižovanie 

intenzity jeho charakteristickej absorpcii pri 554 nm cez UV˗VIS spektrofotometriu (Jasco V- 

530). 

Vplyv starnutia a účinkov svetla na rozklad Ag7O8NO3 bol skúmaný pomocou 

röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy na difraktometry Philips PW 1050 s CuKα 

röntgenovým žiarením v uhlovom rozsahu 20–70 °2θ. Morfológia produktu bola skúmaná 

pomocou skenovacej elektrónovej mikroskpie (SEM), prístrojom Tesca Lyra III (napätie 10 

kV). 
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Výsledky a diskusia 

Na obrázku č. 1 (A a B) vidíme prítomnosť fázy Ag7O8NO3. Podľa porovnania 

difraktorgamov A a B môžeme povedať, že hodinové ožarovanie v roztoku rodamínu B 

neovplyvnilo stabilitu Ag7O8NO3. V difraktogramoch vzoriek C a D pozorujeme difrakcie 

patriace AgO (obr. 1.). Ukazuje sa, že vzorky v normálnych podmienkach sa s časom 

rozkladajú na AgO, čo nám potvrdzuje aj literatúra [3, 4], na základe ktorej sa Ag7O8NO3 

rozkladá podľa reakcie [Ig]. Prostredníctvom intenzity AgO difrakcií na difraktogramoch C 

a D vieme povedať, že čas ovplyvňuje starnutie a rozklad vzorky, pretože čím je vzorka 

staršia tým má intenzívnejšie AgO difrakcie. 

 

 
 

Obr. 1. XRD záznam Ag7O8NO3 
A- Ag7O8NO3 hneď po elektrolýze, B- po ožarovaní v roztoku, C- po 180 dňoch, D- po 20 dňoch skladovania 

 

Ag7O8NO3 → AgNO3 + 6 AgO + O2 [I.] 

 

Vzorky boli ďalej charakterizované pomocou SEM. Každá vzorka mala podobnú 

mikroštruktúru, ako je to vidieť v obrázku 2.A (hneď po syntéze). Vo vzorkách po skladovaní 

20 a 180 dní, sme pozorovali lokálne zmeny v morfológií, ako je to vidieť v obrázku 2.B (po 

180 dní), pravdepodobne kvôli rozkladaniu sa Ag7O8NO3 na AgO.  
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Obr. 2. SEM vzoriek Ag7O8NO3 po ožiarení svetlom a v závislosti od času 
A- Ag7O8NO3 hneď po elektrolýze, B- po 180 dňoch 

 

Na obrázku č. 3 vidieť, že pri ožarovaní roztoku bez katalyzátoru, organické farbivo sa 

skoro vôbec nedegraduje. Katalyzátor Ag7O8NO3 degradoval rodamín B po dobu 60 min pri 

ožarovaní, ale aj v tme. Pri ožarovaní roztoku s Ag7O8NO3 reakcia prebehla rýchlejšie ako 

v tme, kvôli väčšej dodanej energií na katalyzátor. Toto je dôkazom oxidačných vlastností 

tohto materiálu, ktorý je tým použiteľný za svetla aj tmy. 

 

 
 

Obr. 3. Katalytická degradácia rodamínu B v prítomnosti Ag7O8NO3 
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Záver 

Pomocou elektrolýzy AgNO3 bol pripravený Ag7O8NO3. Tento materiál vykazoval 

dobrú fázovú stabilitu pod ožarovaním metalhalogenidovou výbojkou v roztoku rodamínu B. 

Toto organické farbivo bolo úspešne degradované v tme aj pod lampou, čo nám dokazuje, že 

Ag7O8NO3 je výborný oxidačný katalyzátor. Napriek tomu materiál Ag7O8NO3 vykazoval zlú 

fázovú stabilitu v závislosti na čase,  pretože s časom sa rozkladá na AgO.  
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Abstract 
Innovation of thin layer chromatography to determination residues of Kryptofix - 2,2,2 in 

radiopharmaceutical 18F-FDG  
2-[18F]Fluoro-deoxy-D-glucose is by far the most used radiopharm. for clinic PET investigation. The 

increasing demand for FDG requires high yield and short synthesis times, followed by a fast quality control 
(qc.). One of the improvements in the qc. is the replacement of the time consuming TLC detection of K-2.2.2. 
with the color spot test, which only takes a few minutes. When K-2.2.2. is applied as a droplet to precoated TLC 
sheets or filter paper, the unreacted reagent is washed aside by the aq. solvent leaving a pink ring around a white 
circle of silica gel. The K-2.2.2. spot appear as a smaller dark circle in the center. The advantages of this method 
are: the minimal time required to complete this qc. test, the ability to measure the approximate concentration of 
K-2.2.2. present (if any), independent of the droplet size spotted. The results indicate that K-2.2.2. gives the 
same color reaction intensity whether dissolved in pure water, saline or FDG solution. 
 

Keywords: 2-[18F]Fluoro-deoxy-D-glucose; test; phase-transfer catalyst; Kryptofix 2.2.2. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rakovina je najčastejšou príčinou úmrtnosti v Európe, ale napriek závažnosti tohto 

ochorenia stále úspešnosť liečby závisí zväčša na včasnej diagnóze. Anatomické zmeny sú 

zvyčajne rozpoznateľné až v pokročilom štádiu ochorenia. Preto sa ukazuje vhodné sledovať  

metabolické procesy na bunkovej úrovni. Existuje viacero diagnostických metód, 

používaných v klinickej praxi, ktoré umožňujú neinvazívne vyšetrenie. Väčšina týchto metód 

poskytuje informácie o anatómii a prípadne aj o niektorých fyziologických procesoch. Medzi 

tieto metódy patrí röntgen, počítačová tomografia, ale aj v súčasnosti často preferovaná 

magnetická rezonancia. V rannom štádiu ochorenia je ale možné pozorovať iba zvýšenú 

aktivitu napadnutého tkaniva. To sa prejaví nadmernou látkovou výmenou, ktorú je možné 

sledovať  pomocou rádionuklidov naviazaných na tieto biomolekuly. Pozitrónová emisná 

tomografia (PET) je zobrazovacia technika nukleárnej medicíny, ktorá umožňuje 

kvantitatívne určenie distribúcie rôznych farmaceutík in vivo. PET má nezastupiteľnú úlohu 

aj pri štúdiu procesov prebiehajúcich v ľudskom tele. Vďaka tomu sme schopní analyzovať 

aktivitu v ľudskom  mozgu ako aj v iných orgánoch, ktoré sú bežnými diagnostickými 

zariadeniami nesledovateľné. Na to, aby mohlo byť uskutočnené takéto vyšetrenie, pacientovi 

sa musí podať rádiofarmakum, čo je rádioaktívna látka používaná na diagnostické alebo 
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liečebné účely. S aplikáciou PET súvisí aj potreba vhodných rádiofarmák tzv. pozitrónovo-

emisných rádiofarmák [1]. Sú to liečivá, ktoré obsahujú izotop prvku, ktorý emituje 

pozitróny. Na výrobu  takýchto látok sú kladené vysoké nároky. Na Slovensku jediným 

takýmto pracoviskom je spoločnosť BIONT, a.s., ktorá je súčasťou Cyklotrónového centra 

SR.  PET rádiofarmaká sa vyznačujú krátkou dobou životnosti, preto kontrola ich kvality 

musí prebehnúť dostatočne rýchlo. V kontrole kvality sa aplikujú najmodernejšie metódy, 

avšak stále aktuálnou metódou je chromatografia na tenkej vrstve (TLC) [3]. Hlavným cieľom 

práce bolo oboznámiť sa s problematikou výroby a kontroly kvality rádiofarmák, so 

zameraním na pozitrónovo-emisné rádionuklidy [2]. Na stanovenie zvyškov rozpúšťadiel vo 

vyrábanom liečive sa aplikuje plynová chromatografia, kým na stanovenie chemickej a 

rádiochemickej čistoty sa používa vysokoúčinná  kvapalinová chromatografia v 

iónovýmennom móde v spojení s RID, RAD a ECD detektormi. Pri skúšaní prítomnosti 

prímesi katalyzátora fázového presnou – Kryptofixu 2.2.2 sa využíva tenkovrstvová 

chromatografia s vizuálnym vyhodnocovaním. Dostupnosť týchto techník pre všetky 

kontrolné laboratóriá je neobmedzená. Avšak aplikácia všetkých metód samostatne sa javí 

finančne a časovo náročným. Pri optimalizácii postupov je možné rozšíriť HPLC metódu v 

spojení so spomínanými detektormi aj na stanovenie zvyškových rozpúšťadiel a katalyzátora. 

Pri dodržaní liekopismi predpísaných skúšok, vyvstáva myšlienka inovácie aplikovanej TLC 

metódy. Ďalším dôležitým cieľom práce bolo štúdium tejto TLC metódy, testovanie jej 

výkonnosti a vhodnosti pre kontrolu prítomnosti Kryptofixu 2.2.2, pričom sa veľký dôraz 

kládol na získanie zručnosti pre manipuláciu s TLC súpravami. Z tohto cieľa vyplýva ďalší, a 

to inovácia existujúcej metódy a vykonanie meraní na reálnych vzorkách rádiofarmaka 18F-

FDG, za súčasného použitia dvoch typov analytických metód: TLC s jódovými parami a 

„spot-test“.  Tento čiastkový cieľ priamo súvisí s demonštráciou operačnej nenáročnosti 

„spot-test“ metódy v bežnej praxi. 

 

Materiál a metódy 

 Pri práci sme použili chemikálie: etanol, amoniak 26% roztok p.a., štandard Kryptofix 

2.2.2, jodid draselný p.a., kyselina chlorovodíková 37% p.a., hexachloroplatičitan draselný 

p.a., jód p.a., chlorid sodný p.a.. 

 

TLC analýza. Nadávkuje sa 5 µl štandardných roztokov K-222 v rozsahu od 0,0 µg/ml 

do 500 µg/ml a rovnako sa nanesie aj vzorka rádiofarmaka. Škvrny sa vysušia fénom po dobu 

0,5 min. Pripravené platnička sa vloží do nasýtenej chromatografickej komôrky. Platnička sa 
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vyberie z komôrky a v digestóriu sa vysuší fénom. Chromatogram sa vloží do komôrky s 

jódovými parami, kde dôjde k zviditeľneniu. Jednotlivé škvrny cieľového analytu sa 

vyhodnotia, (intenzita zafarbenia a Rf hodnota) [4]. 

Pri výskume sme použili štyri mobilné fázy a to: 

1. Etanol + amoniak (9:1) 

2. Acetón + chloroform (1:2) + amoniak  

3. Etylacetát/chloroform (7:3) + amoniak  

4. Heptán/etylacetát (1:2) + amoniak  

 

Inovatívny “spot-test”na tenkej vrstve  

1. Príprava reagencií  

Roztok A - 0,125 g hexachloroplatičitanu draselného suspenduj v malom množstve vody, 

miešaj po dobu cca 10 min; pridaj 2,5 g jodidu draselného, po rozpustení doplň v odmernej 

banke do 25 ml.  

 Roztok B - 1 ml roztoku A zmiešaj s 1 ml acetónu  (roztok sa pripravuje vždy čerstvý)   

 

 Pri výskume sme použili štyri druhy roztokov C (tenzidov) :  

- C1 – TWEEN 80 (POLYSORBATRUM 80)  

- C2 – SPAN 85  

- C3 – BRYJ 35  

- C4 – TRITON X   

TWEEN 80 (POLYSORBATUM 80) - Neionogénny detergent používa na extrakciu 

proteínov a selektívnu izoláciu jadier z cicavčích bunkových línií. 

SPAN 85 - bol použitý v štúdii na vytvorenie procesu na vytvorenie nanočastíc obsahujúcich 

proteín a peptid pre suspenziu v hydrofluoroalkánových pohonných hmôt.  Taktiež bol 

použitý v štúdii na analýzu využitia kvapalinovej chromatografie v polymérových 

bezionových antistatických prísadách.  

BRYJ 35 - sa používa pre izoláciu bunkových membrán funkčných komplexov  

TRITON X - Široko používaná neionogénna povrchovo aktívna látka na obnovu 

membránových  komponentov za mierne nedenaturovaných podmienok. 

Roztok C - zmiešaním 22,5 ml acetónu s 2,5 ml etanolu a pridaním 0,75 g ( TWEEN 80, 

SPAN 85, BRYJ 35, TRITON X ) a premiešame. 

 

Príprava tenkých vrstiev na kvapkovú skúšku  
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Na platničku silikagélu s rozmerom 20x20 cm mäkkou ceruzkou sa vyznačia štvorce s 

rozmerom 2x2 cm, štvorce sa vystrihne. Na mikroskopické podložné sklíčko sa nalepí štvorec 

vystihnutý z obojstrannej lepiacej pásky s rozmerom 1x1 cm. Na podložné sklíčko s lepiacou 

páskou sa umiestni štvorec vystrihnutý zo silikagélovej platničky, jemne sa pritlačí s pinzetou. 

Do stredu pripravenej platničky sa nadávkuje 5 µl roztoku B, nechá sa vsiaknuť a rovnomerne 

rozplynúť. Do stredu škvrny sa nadávkuje 5 µl vzorky; ihneď dôjde k reakcii a vytvorí sa 

farebná škvrna. Pre zvýšenie citlivosti sa prikvapne 10 µl roztoku C do stredu škvrny, dôjde k 

vymytiu nezreagovaného činidla. 

 

Výsledky a diskusia 

Inovatívnou metódou na silufolovej vrstve sme dosiahli veľmi dobré výsledky. Už 

koncentrácia 5,0 µg/ml Kryptofixu poskytovala rozoznateľne zafarbenú škvrnu. Citlivosť 

testu sa zvyšuje s vymývaním nadbytočného činidla z vrstvy. Podobne dobré výsledky sme 

dosiahli aj pri aplikácii celulózy – filtračného papiera ako nosiča. Na filtračnom papieri boli 

získané škvrny s väčším priemerom, čo je dôsledok „chromatografie“ na papieri. Aj v tomto 

prípade bola rozoznateľná už koncentrácia 5,0 µg/ml Kryptofixu. Taktiež sa nám podarilo 

znížiť čas analýzy ako aj náklady a bezpečnosť pri kontrole kvality. Naša metóda „inovatívny 

spot-test“ je rýchlejšia, presnejšia, citlivejšia a bezpečnejšia ako TLC analýza.  

 
Záver 

V tejto práci sme navrhli aplikáciu inovatívnej „spot-test“ metódy. Táto metóda je 

veľmi jednoduchá, málo prácna a v porovnaní s klasickou metódou citlivá. Klasická metóda 

dosahuje hodnotu limitu detekcie 50,0 µg/ml, kým inovatívna metóda o desaťkrát menej t.j. 

5,0 µg/ml. Princípom testu je in situ reakcia Kryptofixu s jodoplatičitanom, ktorý je naviazaný 

na chromatografický materiál (tenká vrstva silikagélu alebo celulózy). Nami vytvorená 

metóda bola testovaná aj na reálnych vzorkách rádiofarmaka biontFDG. Predtým však boli 

testované štandardné roztoky s podobnou matricou ako vyrábané rádiofarmakum. V 

analyzovaných vzorkách/šaržách nebola zistená prítomnosť Kryptofixu, čiže všetky hodnoty 

boli  5,0 µg/ml.  

Na základe informácií získaných štúdiom odbornej literatúry a vykonaním 

experimentov môžeme konštatovať, že nami vytýčené ciele boli splnené. 
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Abstract 

Synthesis and structural characterization of (NH4)2[Co(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O and 
(NH4)2[Ni(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O 

Decavanadates with complex cations, (NH4)2[Co(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (I) and 
(NH4)2[Ni(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (II), have been prepared and characterized by IR 
spectroscopy and X-ray structure analysis. The X-ray structure determination showed that both I and  II are iso-
structural. The structure consists of V10O28

6– anion, two [M(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2+ complex cations (M = 
Co, Ni), two NH4

+ cations and four water molecules per formula unit. The β-alanine is monodentately bonded to 
M via one of carboxylate oxygen atoms and all the molecules in the unit cell are involved in extensive hydrogen 
bonding network. 
 
Keywords: decavanadate; β-alanine; IR spectrum; crystal structure. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Polyoxometaláty obsahujúce komplexy prechodných kovov s biogénnymi ligandami 

majú význam kvôli ich štruktúrnej rozmanitosti, možnostiam ich aplikácie v mnohých 

oblastiach ako je katalýza, iónová výmena, adsorpcia, príprava magnetických materiálov 

a pod [1].  

Na Katedre anorganickej chémie PRIF UK boli v minulosti pripravené 

dekavanadičnany s komplexnými katiónmi Zn2+; Mn2+, Cu2+: 

(NH4)2[Zn(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (III), 

(NH4)2[Mn(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·2H2O (IV), 

(NH4)2[Cu2(NH3CH2CH2COO)]4V10O28·10H2O (V),  

pričom vo všetkých prípadoch bola vyriešená štruktúra týchto zlúčenín a zlúčeniny III – 

V boli charakterizované pomocou vibračných spektier (IČ, Raman). [1, 2, 3] Pokusy 

o prípravu zlúčeniny I v čistej forme neboli úspešné, nakoľko kryštalizovala spolu s prímesou 

dekavanadičnanu amónneho všeobecného zloženia (NH4)xH(6–x)V10O28·yH2O (látka bola v 

práci [1] identifikovaná iba RTG štruktúrnou analýzou z manuálne vyseparovaných kryštálov 

na základe rozdielnych optických vlastností). 

 Cieľom našej práce bolo určiť podmienky prípravy čistej látky I a pripraviť nové 

zlúčeniny všeobecného zloženia (NH4)2[M(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·xH2O (M – 
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dvojmocné ióny kovov) a pripravené látky charakterizovať pomocou RTG štruktúrnej analýzy 

a vibračnej spektroskopie. 

 

Materiál a metódy 

Všetky použité chemikálie boli komerčne dostupné látky čistoty p.a. 

Na charakterizáciu komplexov boli použité metódy:  

− infračervená spektroskopia (Nicolet 6700 FT-IR spektrometer),  

− RTG štruktúrna analýza (Kuma KM-4 CCD, žiarenie MoKα, λ = 0,71073 Å).  

 

Výsledky a diskusia 

Zlúčenina I bola izolovaná z reakčného systému β-alanín – CoCl2.6H2O – NH4VO3 – 

H2O – etanol za podmienok n(β-alanín) : n(NH4VO3) : n(CoCl2) = 2 : 2 : 1, pH = 4, t = 4 °C.  

Zlúčenina II bola izolovaná z reakčného systému β-alanín – NiSO4.6H2O – NH4VO3 – 

H2O – etanol za podmienok n(β-alanín) : n(NH4VO3) : n(NiSO4) = 2 : 2 : 1, pH = 4, t = 4 °C. 

Z reakčného systému β-alanín – NiCl2.6H2O – NH4VO3 – H2O - etanol za podmienok n(β-

alanín) : n(NH4VO3) : n(NiCl2) = 2 : 2 : 1, pH = 4, t = 4 °C kryštalizovala zlúčenina II 

s rôznymi prímesami. Oranžovo-červené kryštáliky (I) a zeleno-hnedé kryštáliky (II) v tvare 

hranolu vypadli z reakčnej zmesi po 24 hodinách. Pripravené látky je možné skladovať pri 

laboratórnej teplote bez rozkladu niekoľko dní. 

Pri pokuse o reprodukciu syntézneho postupu na prípravu látky I [1] sme zistili, že 

v pracovnom postupe neboli presne definované všetky parametre, ktoré ovplyvňovali 

výsledný produkt. Látka I kryštalizovala bez prímesí len v prípade, že sme v reakčnom 

systéme nastavili presnú hodnotu pH, konštantnú dobu miešania roztokov (t) a 

rovnaké množstvo vody a etanolu. Spôsob prípravy látky II bol analogický z hľadiska 

definovania parametrov (pH, t, množstvo vody a etanolu).  

V IČ spektrách komplexov I, II sa v oblasti 400 cm–1 – 1800 cm–1 nachádzajú 

absorpčné pásy všetkých charakteristických skupín typických pre dekavanadičnanový anión, 

koordinovaný β-alanín a amónny katión. Charakteristické pásy priradené vibráciám 

jednotlivých skupín sú zobrazené v tab. 1.  

Relatívne veľký rozdiel medzi vlnočtami vas (COO–) a νs (COO–) v IČ spektrách 

obidvoch komplexov (pre I rozdiel 231 cm–1; pre II rozdiel 226 cm–1) je typický pre 

monodentátny spôsob väzby karboxylovej skupiny. 
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Tab. 1. Charakteristické pásy vibračného spektra v komplexe I. 
 

IČ  [cm–1] Priradenie* 
(Co) (Ni)  

944 vs 945 vs ν (V=O) 
955 vs 956 vs  
980 vs 979 vs  

1047 m 1047 m νas (CCN) 
1099 m 1101 m  

1126 w 1128 w ρr (NH3
+) 

1258 w 1257 w  

1296 w 1298 w ρt (CH2) 

1325 m 1326 m νs (COO–) 

1400 m 1401 m ν (NH4
+) 

1427 m 1427 m δ (CH2) 

1556 s 1552 s vas (COO–) 

1596 m 1597 m δs (NH3
+) 

1642 m 1646 m δd (NH3
+) + δ (H2O) 

* Priradenie podľa Nakamoto et al. [4] 
 

Látky I, II sú izoštruktúrne s komplexom (NH4)2[Zn(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2-

V10O28·4H2O (III). V ich štruktúre sa nachádza katión predstavujúci oktaedrický komplex 

kobaltu resp. niklu. Na centrálny atóm sa koordinuje monodentátne cez atóm kyslíka 

karboxylovej skupiny jedna molekula ß-alanínu s protonizovanou aminoskupinou a päť 

molekúl vody. Aniónovú časť predstavuje dekavanadičnanový ión. Vo vzorcovej jednotke sa 

okrem dvoch uvedených komplexných katiónov nachádzajú aj dva amónne katióny a štyri 

molekuly kryštálovej vody (obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Vzorcová jednotka (NH4)2[Ni(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (II) 
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Medzimolekulové interakcie sú realizované predovšetkým rozsiahlou sieťou 

vodíkových väzieb (obr. 2). Konformácia komplexného katiónu je daná intramolekulárnymi 

vodíkovými väzbami –NH3
+ skupiny a jednej z koordinovaných molekúl H2O 

s nekoordinovaným atómom kyslíka karboxylovej skupiny a je rovnaká pre všetky tri 

izoštruktúrne zlúčeniny I, II a III. 

 

 
 

Obr. 2. Zobrazenie základnej bunky (NH4)2[Ni(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (II) 
v smere kryštalografickej osi a 

 

Záver 

Podarilo sa nám vypracovať reprodukovateľný syntézny postup na prípravu (NH4)2-

[Co(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (I) a izolovaný komplex charakterizovať 

pomocou IČ spektroskopie. Z reakčného systému β-alanín – NiSO4·6H2O – NH4VO3 – H2O – 

etanol sme izolovali nový dekavanadičnan (NH4)2[Ni(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2-

V10O28·4H2O (II), ktorý sme charakterizovali pomocou IČ spektroskopie a RTG štruktúrnej 

analýzy. Oba komplexy sú izoštruktúrne a stabilné pri laboratórnej teplote.  
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Abstract 
Preparation of TiO2 - phosphonate composites and their labelling with 99mTc and 223Ra. 
This work is focused on the preparation of selected composite nanoparticles composed of titanium dio-

xide and phosphonic ligands and their consecutive labelling by 99mTc and 223Ra. Phosphonic ligands including 
ethylenediamine tetra(methylene phosphonic), 1,3-prophylenediamine tetra(methylenephosphonic), 1,2-
cyklohexylenediamine tetra(methylene phosphonic) and phenylendiamine tetra(methylene phosphonic) acid were 
synthetised. Besides mentioned ligands, etidronic and methylendifosfonic acid were used in the labelling experi-
ments. Considering the 99mTc labelling, the best results were obtained with PDTMP-TiO2 and PhDTMP-TiO2 
composites (labelling yields over 95 %). Considering the 223Ra labelling, the best result were achieved with 
the PDTMP-TiO2 and PhDTMP-TiO2 composite nanomaterials (labelling yields over 95 %).  
 

Keywords: nanoparticles, phosphonic ligands, TiO2, composite nanoparticles, 223Ra, 99mTc. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V posledných rokoch je zvýšený záujem o použitie rádionuklidov v medicíne 

na diagnostiku (napr.: 99mTc, 68Ga, 18F) a terapiu nádorových ochorení (napr.: 89Sr, 153Sm, 
223Ra). Pri terapii nádorov je kladený vysoký dôraz na použitie prípravkov, ktoré by dokázali 

čo najpresnejšie zacieliť nádor či prípadné metastázy, a pritom čo najmenej poškodiť okolité 

tkanivo. Veľmi dobre výsledky v tomto smere vykazuje cielená alfa terapia (TAT) a to vďaka 

krátkemu dosahu α častíc v tkanive (40-100 μm) a vysokému LET (lineárny prenos energie) 

s priemerným ukladaním 100 keV/μm. Pre TAT je za vhodný rádionuklid považované aj 223Ra 

(T = 11,4 d), ktoré je používané v preparáte Xofigo® ako 223RaCl2 [1 - 3]. Rádionuklid 99mTc 

(T = 6,04 h) je najvyužívanejším diagnostickým rádionuklidom v nukleárnej medicíne vo 

forme komplexov s rôznymi ligandami [2].  

Ako nosiče rádionuklidov pre diagnostiku a terapiu sú využívané rôzne chelatačné 

činidlá, často aj na báze polyfosfonátových ligandov najmä pri zacielení osteotropných 

rádiofarmák, z dôvodu vysokej afinity fosfonátov k vápniku/hydroxyapatitu v kostnom 

tkanive so zvýšeným metabolizmom. Syntézy fosfonátových ligandov prebiehajú 

Mannichovou kondenzáciou v prostredí kyseliny chlorovodíkovej [4, 5]. 

Oxid titaničitý nachádza široké uplatnenie vo viacerých odvetviach a to od kozmetiky 

(zložka krémov) až po využitie v medicíne, napríklad ako sorbent v 68Ge/ 68Ga generátore. 
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Kvôli jeho jednoduchej príprave a vysokej stabilite je v niekoľkých prípadoch študovaný aj 

ako nosič rádionuklidov s potenciálnym využitím v nukleárnej medicíne. [6]. 

V tejto štúdii bola pozornosť venovaná príprave a značeniu kompozitných nosičov 

oxidu titaničitého s fosfonátovými ligandami. Príprava takýchto nanokompozitných 

materiálov TiO2 s povrchovou modifikáciou fosfonátovými ligandami môže mať za následok 

zvýšenie stability prípravku a tiež zvýšenie vychytávania v cieľovom tkanive - v kostiach, kde 

vďaka afinite fosfonátových ligandov na kostný vápnik dochádza k ich zvýšenej retencii [7, 

8]. 

 

Materiál a metódy 

 Rádionuklid 99mTc bol získaný elúciou fyziologickým roztokom z 99Mo/99mTc 

generátora DRYTECTM (GE Healtcare, Ltd.). K redukcii 99mTc do nižších oxidačných stavov 

bol použitý roztok SnCl2×2H2O. Izotop rádia 223Ra bol získaný z generátoru 227Ac/227Th/223Ra 

pripraveného sorpciou roztoku 227Ac na kolónku iónomeniča Dowex-1 a následnou elúciou 

roztokom metanolu a kyseliny dusičnej (0,7 M) v pomere 8 : 2.  

 Aktivita pripravených vzoriek s 99mTc bola meraná na ionizačnej komore a aktivita 
223Ra bola stanovená na studňovom scintilačnom detektore CRC-55tW (CAPINTEC). 

Pri spracovávaní reakcie boli vzorky miešane na vibračnej miešačke VELP SCIENTIFICA, a 

následne boli centrifugované 10 minút pri 5000 rpm na centrifúge MPW-350 (MPW Med 

Instruments ). 

Fosfonátové ligandy 1 - 4 na obr. 1. boli pripravené Mannichovou kondenzáciou 

korešpondujúcich diamínov ( 4 g, 67 mmol) s formaldehydom (740 mmol, 4 ekv.) a kyselinou 

fosforitou (260 mmol, 4 ekv.)  v prostredí 37% HCl  (900 mmol, 5 ekv.). Týmto spôsobom 

boli postupne pripravené kyseliny etylendiamin tetra(metylénfosfonová) (1, EDTMP, 52,2 %); 

1,3-propylendiamin tetra(metylénfosfonová) (2, PDTMP, 60 %); 1,2-cyklohexandiamin 

tetra(metylénfosfonová) (3, CDTMP, 93%) a 1,2-fenylendiamin tetra(metylénfosfonová) (4,  

PhDTMP, 95%). Ďalšie používane fosfonátové ligandy kyselina metylendifosfonová (5, 

MDP) a kyselina etidronová (6, HEDP) boli dodané z komerčných zdrojov (Sigma-Aldrich). 
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Obr. 1. Použité fosfonátové ligandy 
 

 Zrážanie nanočastíc TiO2 s fosfonátovými ligandami prebiehalo nasledujúcim postu-

pom: Určité množstvo fosfonátového ligandu (tab.1) bolo rozpustené v 355 μl ultračistej vody 

a 355 μl etanolu. Z tejto zmesi bolo odobrané 355 μl roztoku, ktorý bol pridaný k 20 ml vody. 

Vo vialke bol zmiešaný roztok 900 μl izopropanolu a 250 μl tetrabutyl-ortotitanátu a zmes 

bola postupne po kvapkách pridaná k roztoku fosfonátu vo vode. Kadička s roztokom bola 

umiestnená na ultrazvukovom kúpeli po dobu 1 hodiny. Následne bola zrazenina oddelená na 

centrifúge pri 5000 rpm, po dobu 10 minút. Získaná zrazenina bola trikrát premývaná destilo-

vanou vodou a etanolom (1-3 ml). Prítomnosť ligandov spoluzrazených s nanočasticami TiO2 

bola overená pomocou papierovej chromatografie na papieri W-3. Ako mobilná fáza bola po-

užitá zmes voda-metanol-25% vodný roztok amoniaku v pomere 4:2:0,2. Približne 2 mg zra-

zeniny i použitého fosfonátového ligandu boli rozpustené v 250-500 μl 0,1M EDTA. Detekcia 

PO3
2- skupiny na papieri bola uskutočnená pomocou 1% roztoku KMnO4. 
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Tab.5. Príprava kompozitných nosičov, m [mg] - hmotnosť fosfonátoveho ligandu použitého pre zrážanie, n 
[mmol] je látkove množstvo použitého ligandu, V [μl] je objem roztoku ligandu použitého pre zrážanie. 

 

# Kompozit Ligand m [mg] n [mmol] V [μl] 

7 EDTMP-TiO2 1 30 0,069 355 
8 PDTMP-TiO2 2 30 0,067 355 
9 CDTMP-TiO2 3 30 0,061 355 

10 PhDTMP-TiO2 4 30 0,062 355 
11 MDP-TiO2 5 30 0,17 355 
12 HEDP-TiO2 6 30 0,15 355 

 
Výsledky a diskusia 

Výsledky značenia pripravených kompozitných zlúčenín TiO2 a pripravených 

fosfonátových ligandov s 99mTc sú uvedene v tab. 2. a s 223Ra v tab. 3. 

 
Tab. 2. Výsledky značenia pripravených kompozitných zlúčenín s 99mTc, kde Avstupná [MBq] je aktivita 

99mTc použitá do reakcie, Akompozitu [MBq] je aktivita 99mTc izolovaných kompozitov korigovaná na rozpad. 
 

# Kompozit Avstupná [MBq] Akompozitu [MBq] 
Výťažok značenia 

% 

13 EDTMP- TiO2 
71 45 96 
85 54 95 

14 PDTMP- TiO2 
68 43 75 
81 51 91 

15 CDTMP- TiO2 
74 47 96 
83 52 88 

16 PhDTMP- TiO2 
75 47 91 
79 50 94 

17 MDP- TiO2 
73 46 95 
86 54 96 

18 HEDP- TiO2 
77 49 80 
71 45 85 

 
Pri pohľade na tab. 2. je vidieť, že u väčšiny značených zlúčenín sú výťažky značenia 

nad 90 %. Najväčšie výťažky vykazujú zlúčeniny 99mTc-EDTMP-TiO2  a 99mTc-MDP-TiO2 

a to až nad 95 %, pričom vymývane aktivity pri spracovaní reakcie nepresahujú viac ako 2%. 
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Tab. 3. Výsledky značenia pripravených kompozitných zlúčenín s 223Ra. 
 

# Kompozit Avstupní    [cps] Výťažok 
% 

19 EDTMP- TiO2 
3000 88 
2900 91 
2900 91 

20 PDTMP- TiO2 
3000 97 
2900 97 
3000 97 

21 CDTMP- TiO2 
2900 95 
2900 95 
3000 92 

22 PhDTMP- TiO2 
3000 97 
3100 97 
3100 97 

23 MDP- TiO2 
3000 86 
3000 90 
3000 90 

24 HEDP- TiO2 
4900 95 
5200 97 
 

Rovnako ako pri značení s 99mTc tak aj pri značení s 223Ra boli dosiahnuté výťažky vo 

väčšine prípadov nad 90 %. Vysoké až 97% výťažky boli zistene pri zlúčeninách                
223Ra-PDTMP-TiO2 a rovnako aj pri 223Ra-PhDTMP-TiO2 a 223Ra-HEDP-TiO2. Uvoľňovaná 

aktivita pri premývaní reakčnej zmesi fyziologickým roztokom v týchto prípadoch 

nepresahovala hodnoty 2 %.  

 

Záver 

Postupne boli pripravené kompozitné zlúčeniny TiO2 so syntetizovanými fosfonáto-

vými ligandami 1 - 4, ktorých čistota bola zisťovaná pomocou spektrálnych metód (FT-IR, 

MS-ESI, NMR), a komerčne dodanými ligandami 5 a 6. Pripravené kompozity 7 - 12 boli 

označené rádionuklidmi 99mTc a 223Ra. Výťažok značenia kompozitov 13 - 24 bol vo väčšine 

prípadov nad 90 % a uvoľňované aktivity pri premývaní zrazeniny fyziologickým roztokom 

nepresahovali 5 %.  Pripravené materiály budú naďalej študované z hľadiska stability v krvnej 

plazme a sére in vitro a takisto in vivo.  
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Abstract 
Isatin N2-nitrophenylhydrazones as molecular switches 
In this study, the photochromic properties of isatin N2-nitrophenylhydrazones as molecular switches 

were investigated. Isatin presence in the structure shifts their absorption to the Vis-region of the electromagnetic 
spectrum, and the isomerization around the C=N double bond bestows a simple On-Off photochromic character. 
However, their E-Z isomerization was observed only in non-polar solvents. In polar solvents, light absorption 
leads to excited state intramolecular proton transfer (ESIPT) with excellent absorption band separation of the 
corresponding azo- and hydrazo- forms. The process is reversible and switching cycles can be repeated in both 
directions. This photochromic behaviour with the stable azo- and hydrazo- forms could lead to several interesting 
photochromic applications that request the absence of UV light. The important advantages of the studied 
photochromic compounds are their easy synthesis, their insensitivity to ambient light, Vis-Vis photoswitching 
character and reversibility of the photochromic process. 

 

Keywords: photochromism; Vis-Vis photoswitches; hydrazones; ESIPT. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fotochromizmus 

Fotochromizmus je definovaný ako reverzibilná zmena farby zlúčeniny, indukovaná v 

jednom alebo v oboch smeroch absorpciou elektromagnetického žiarenia (obr. 1) [1]. Spätná 

reakcia tak môže byť riadená termicky (fotochromizmus typu T) alebo fotochemicky 

(fotochromizmus typu P). V posledných dvoch dekádach bol dosiahnutý významný pokrok v 

oblasti komerčných UV žiarením indukovaných fotochrómnych farbív typu T (spiropyrány, 

spirooxazíny, naftopyrány) čo sa týka možností výberu farebnej škály, kontroly rýchlosti 

spätnej reakcie a zvýšenia odolnosti [2]. Najväčší objem komerčných UV žiarením 

indukovaných fotochrómnych farbív typu T dnes spotrebováva výroba fotochrómnych 

šošoviek do okuliarov, predovšetkým pre vodičov áut a motocyklistov (obr. 1) [3]. Okrem 

estetického použitia (farbivá do lakov na nechty,...) našla schopnosť meniť farbu oveľa 

funkčnejšie aplikácie ako je napríklad bezpečnostná tlač opticky meniacich sa znakov, ktoré 

dovoľujú overiť pravosť dokumentov (fotochrómny materiál sa dnes využíva aj v amerických 

pasoch) [4]. Niekoľko nových zaujímavých materiálov pre oblasť informačných technológií bolo 

vytvorených kovalentným naviazaním fotochrómnych molekúl typu P na nefotochrómne systémy, 

ktorých vlastnosti (ako je napríklad fluorescencia) je možné regulovať pomocou svetla.  
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Obr. 1. Základná schéma fotochromizmu - reverzibilná zmena farby zlúčeniny v dôsledku zmeny 

rovnováhy medzi dvoma formami A a B tej istej zlúčeniny (vľavo) [1] 
Komerčné využitie UV žiarením indukovaných fotochrómnych farbív typu T: výroba fotochrómnych šošoviek do 

okuliarov a efekt substituenta na vlastnosti komerčných naftopyránov (vpravo) [3] 
 

V posledných dvoch rokoch sa výskum v oblasti fotochrómnych zlúčenín zameral 

predovšetkým na biologické aplikácie, hoci niekoľko štúdií sa venovalo aj technologickým 

aplikáciám molekulových prepínačov. Princíp dvojstavového fotochrómneho prepínania bol 

použitý na fotoreguláciu množstva zaujímavých biologických procesov, ako napríklad pri 

regulovaní enzýmovej aktivity a transportu cez bunkovú membránu zahrňujúc aj signalizáciu 

[5 - 8]. Čo sa týka technologických aplikácií, nemožno opomenúť možnosť produkcie opticky 

regulovaných tranzistorov jednoduchým zabudovaním fotochrómnych systémov do 

nízkomolekulových polovodičových matríc, ktorá je vysoko atraktívna pre vývoj 

vysokovýkonných svetlom regulovaných elektronických zariadení pre potenciálne aplikácie v 

pamätiach, logických obvodoch a všeobecne v optoelektronike a optických senzoroch [9]. 

Naše posledné dve práce boli venované štúdiu fotochrómnych vlastností základných 

izatín N2-fenylhydrazónov a izatín N2-difenylhydrazónov ako nového typu molekulových 

prepínačov [10, 11]. Prítomnosť izatínu v štruktúre posúva ich absorpciu do Vis oblasti 

elektromagnetického spektra (absencia UV žiarenia je nevyhnutná pre praktické aplikácie v 

oblasti biomedicíny i pre technologické aplikácie) a izomerizácia okolo C=N im zabezpečuje 

jednoduchý On-Off fotochrómny charakter. Výhodou oboch skupín izatínhydrazónových 

fotochrómnych derivátov je ich jednoduchá syntéza, jednoduché zaobchádzanie vďaka ich 

stabilite pri izbovom osvetlení, jednoduchá ďalšia modifikácia ich štruktúry a ich reverzibilita. 

Dostatočne citlivá odozva na vonkajší stimul z nich robí vhodných kandidátov pre využitie v 

oblasti molekulových fotoprepínačov. 

Cieľom tohto projektu bola príprava nových izatín N2-fenylhydrazónov ako 

molekulových prepínačov a následné štúdium ich fotochemických a fotofyzikálnych vlastností 
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(obr.2). Zavedenie vhodného substituenta (v tomto prípade silne elektrón-akceptornej NO2 

skupiny) totiž môže významne ovplyvniť fotochromizmus týchto molekúl.  

 

 
 

Obr.2. Nové izatín N2-fenylhydrazóny 

 

Materiál a metódy 

Použité reaktanty a reakčné činidlá sú komerčne dostupné (Acros, Aldrich, Merck). 

Produkty sa čistili na stĺpci silikagélu (Merck 65/40). 1H NMR spektrá produktov boli 

namerané na prístroji Varian VNMRS (300 MHz) v DMSO. Syntéza zlúčenín prebiehala 

procedúrou popísanou Vinem a kol. z roku 2007 [12]. Absorbčné spektrá boli merané na 

spektrofotometri Agilent 8453 (Agilent USA). 

 

Výsledky a diskusia 

Veľkou výhodou tohto typu zlúčenín je ich ľahká syntéza, jednoduchá štruktúrna 

modifikácia a bezproblémové zaobchádzanie (vzhľadom na ich necitlivosť voči okolitému 

štandardnému izbovému osvetleniu). Východiskovou látkou je komerčne dostupný izatín 1 a 

p-nitrofenylhydrazín 2. Syntéza spočíva v kondenzácii týchto dvoch východiskových látok, z 

ktorých E izomér produktu získame miešaním pri laboratórnej teplote (kineticky riadená 

reakcia) a Z izomér produktu získame zahrievaním reakčnej zmesi (termodynamicky riadená 

reakcia) (obr.2). 
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Fotochémia izatínnitrofenylhydrazónov 

  Fotochemickú reaktivitu E a Z izomérov 1-metyl, resp. 1-H-3-izatin-4-

nitrofenylhydrazónu 3, 4 v podstatnej miere ovplyvňuje reakčné prostredie (schopnosť 

rozpúšťadla stabilizovať azo formu hydrazónov). V nepolárnom prostredí sme študované 

hydrazóny 3, 4 v azo forme nepozorovali. Pri ožarovaní E izomérov v nepolárnom prostredí 

dochádza ku E-Z izomerizácii podobne ako u rôznych iných zlúčenín s C=N väzbou. V 

polárnejších rozpúšťadlách sa E a Z izoméry 1-metyl, resp. 1-H-3-izatin-4-

nitrofenylhydrazónu 3, 4 nachádzajú aj v hydrazo aj v azo forme (hydrazo–azo tautomérna 

rovnováha).  
 

     
 

Obr.3. Zmena UV-Vis spektra Z a E izomérov 1-metyl, resp. 1-H-3-izatin-4-nitrofenylhydrazónu počas 
ožarovania v DMF (c = 1x10-5M,; l = 1 cm) 

 

         
 
 

Obr.4. Zmena absorbancie u Z a E izomérov 1-metyl, resp. 1-H-3-izatin-4-nitrofenylhydrazónu počas 
fotochrómneho prepínania v DMF (c = 1x10-5M) 
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Pri ožarovaní Z izomérov 3, 4 v DMF svetlom s vlnovou dĺžkou 405 nm nedochádza k 

Z-E izomerizácii, ale naopak k fotochemicky iniciovanému vnútromolekulovému prenosu 

protónu v excitovanom stave (ESIPT), za vzniku príslušnej Z- azo formy (obr.3 a 4). U E 

izomérov vedie excitácia najprv k vytvoreniu Z- azo formy a následné fotochrómne prepínanie 

je možno pozorovať medzi Z- azo formou a príslušnou Z- hydrazo formou (obr.3 a 4). Celý 

proces fotochemického správania sa 1-metyl, resp. 1-H-3-izatin-4-nitrofenylhydrazónu, 

môžeme znázorniť nasledovne (obr. 5). 

 

 
 

Obr. 5. Fotochemického správanie sa 1-metyl, resp. 1-H-3-izatin-4-nitrofenylhydrazónu 

 

Záver  

Skúmané E a Z izoméry 1-metyl, resp. 1-H-3-izatin-4-nitrofenylhydrazónu 3, 4 je 

možno pripraviť jednoduchou kondenzačnou reakciou, kde termodynamicky menej stabilné E 

izoméry vznikajú ako kinetické produkty pri nižšej teplote a termodynamicky stabilnejšie Z 

izoméry (kvôli silnej vnútromolekulovej vodíkovej väzbe) vznikajú ako termodynamické 

produkty pri vyššej teplote.  

Na rozdiel od izatín N2-difenylhydrazónov, kde malá zmena absorbancie pri prepínaní 

u príslušných izatín N2-fenylhydrazónov (s približne 20-30% konverziou vo fotostacionárnom 

stave) bránila ich využitiu vo fotochrómnych aplikáciách a až prídavok silne bázického aniónu 

viedol k deprotonizácií hydrazínovej NH skupiny a vytvoreniu nového diazénového Vis 

fotochrómneho systému typu T (s dostatočnou separáciou absorpčných maxím príslušných 

foriem A a B), zavedenie NO2 skupiny do para- polohy fenylu v študovaných derivátoch 

vedie k excelentnej separácii absorpčných maxím príslušných azo- a hydrazo- foriem. Obe 

formy sú fotochemicky stabilné pri izbovom osvetlení, a ich ožarovaním silnejšími LED 

zdrojmi vedie k fotochemicky vyvolanému vnútromolekulovému prenosu protónu v 
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excitovanom stave (ESIPT). Proces je reverzibilný a prepínacie cykly je možno opakovať v 

oboch smeroch (obr. 4). Takéto fotochemické správanie sa by mohlo viesť k niekoľkým 

zaujímavým fotochrómnym aplikáciám. 
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Abstract  

 The paper describes a new sequential method employing anion exchange resin which are commercially 
available from Eichrom Technologies, Inc. for determination of 99Tc and 126Sn in nuclear waste samples. The 
method is suitable for the separation of these radionuclides from acidic solutions. Samples after digestion were 
directly loaded in 2 mol L−1 HCl acid on cation exchange resin and then on anion exchange. Eluted fractions 
were measured either by gamma spectrometry on an HPGe detector or liquid scintillation counter with high 
chemical recoveries during short period of time. 
 

Keywords: Sn-126 separation; Tc-99 separation; anion exchange; radioactive concentrate. 

 

Introduction and goal 

In the last 20 years, separation methods using liquid extraction had been successfully 

tested. Shengdong at al. [1] isolated 126Sn by dissolution of fission product precipitates and 

applied liquid-liquid extraction with N-benzoyl-N-phenyl-hydroxylamine (BPHA) for tin 

extraction from nuclear fuel reprocessing waste. The abundance of 126Sn atoms together with 

the absence of interfering species in the analyzed solutions made it possible to measure both 

mass concentration and nuclide activity with high precision and accuracy.  Catlow et al. [2] 

analyzed 126Sn in the samples from Hanford spent nuclear fuel reprocessing chemical waste. 

The predominant radionuclides in this type of waste were the fission products 137Cs and 90Sr, 

which interfere at beta or gamma measurements of 126Sn. Bio-Rad chloride form AG-1 or AG 

MP-1, 100 to 200 mesh anion exchange resin and 113Sn in 2 to 4 mol L-1 HCl were used and 
126Sn was quantitatively eluted with 2 mol L-1 HNO3. The resulting solution was measured by 

either gamma-spectroscopy or mass spectrometry. The tracer recoveries based on 113Sn were 

from 90 % to 98 %.  

For determination of non-actinide radionuclides in radioactive wastes, a few methods 

have been introduced recently. Lee et al. [3] systemized a simple and rapid separation 

procedure for the determination of 99Tc, 90Sr, 94Nb, 55Fe and 59,63Ni in low and intermediate 

level radioactive wastes. The integrated procedure involves precipitation, anion exchange and 

extraction chromatography for the separation and purification of individual radionuclide from 

sample matrix elements and from other radionuclides.  
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99Tc and 126Sn belong to a group of 19 limited radionuclides for long-term storage in 

the National Radioactive waste Repository at Mochovce in the Slovak Republic. In this paper 

a new method for sequential separation of 99Tc and 126Sn on cation exchange resin and anion 

exchange resin from samples of nuclear waste originating from NPP Mochovce was proposed.  
  
Materials and Methods 

Cation exchanger H+ form, 50 W × 8, 100–200 mesh size and anion exchanger - 

chloride form, 1 × 8, 100–200 mesh size were supplied by Eichrom Technologies, Inc. All 

other chemicals used were commonly available analytical grade acids and chemicals. 

 

 Influence of hydrochloric acid concentration on Sn separation 

 

      10 mL of HCl acid of different concentrations (from 0.1 to 11.3 mol L-1) was traced with 
113Sn and 5 mg of stable tin carrier was added. Then, the solution was loaded onto 1 g of anion 

exchange resin preconditioned with 10 mL of HCl (the same concentration as the acid used 

for each sample). The column was washed twice with 10 mL of HCl. 113Sn was eluted from 

the column with 20 mL of 2 mol L-1 HNO3. The eluted fraction was counted on a gamma 

detector at 391.6 keV energy line. 

 

Optimization of separation method (anion exchange resin) 

 

10 mL of 0.5 mol L-1 HCl were traced with 113Sn and 99mTc. The model sample was 

loaded onto 1 g of cation exchanger conditioned with 10 mL 1 mol L-1 HCl. The column was 

rinsed twice with 2 mL of 1 mol L-1 HCl, eluates were collected in a vial and loaded onto 1 g 

of anion exchange resin preconditioned with 2 mol L-1 HCl. The column was rinsed twice 

with 10 mL of 2 mol L-1 HCl. 113Sn was eluted with 20 mL of  2 mol L-1 HNO3  [4] and  

technetium was finally eluted with 20 mL of 14.35 mol L-1 HNO3. Each fraction was counted 

on a gamma detector to check the Sn and Tc behaviour on the column.   

 

Sequential determination of 99Tc and 126Sn in radioactive concentrate 
 

Approximately 7 Bq of 113Sn tracer and 5 mg of stable tin carrier were added to 20 mL of 

evaporator concentrate from the nuclear power plant Mochovce. The sample was neutralized 

with 11.3 mol L-1 HCl and acidity of concentrate was adjusted to approximately 1-2 mol L-1. 

This solution was loaded onto 2 g of cation exchanger H+ form, 100-200 mesh size 
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(conditioned with 10 mL of 1 mol L-1 HCl) to remove 60Co and the rest of 137Cs. Column was 

washed with 2 mL of 1 mol L-1 HCl and effluents were collected in a vial, acidity was 

adjusted with concentrated HCl to 2 mol L-1 HCl and loaded onto 1 g of anion exchanger, 

conditioned with 2 mol L-1 HCl. The column was washed with 20 mL of 2 mol L-1 HCl and 

Sn was eluted with 20 mL of 2 mol L-1  HNO3 and technetium was finally eluted with 20 mL 

of 14.35 mol L-1 HNO3.  The eluted fractions were counted on HPGe gamma detector.    

  

Measurement of  126Sn 

 

           After elution of tin, samples were directly counted using HPGe detector (ORTEC, 

20 % relative efficiency) at 391.6 keV line of 113Sn for tin chemical recovery determination. 

Activity of 126Sn was determined by measuring of gamma activity of 126Sn daughter isotope 
126mSb in radioactive equilibrium at 666.3 and 695 keV lines.  

 

Measurement of  99Tc 

 

 Final fractions were heated near to dryness and dissolved in 5 mL of 0.05 mol L-1 

HNO3. Final fractions were measured on an HPGe detector for 99mTc recoveries at 140 keV 

line. The samples were left for one week to allow 99mTc decay and subsequently counted on 

TRI-CARB 3100 TR by adding 15 mL of scintillation cocktail ULTIMA GOLD AB to 

determine 99Tc activity.  
 

Results and discussion 

The main focus of our work was to develop suitable sequential analytical separation 

procedure for determination of 126Sn and 99Tc from radioactive waste.  

Tetravalent tin is adsorbed on anion exchange resin Sn4+ forms a very stable anionic 

SnCl42- complex at HCl concentration higher than 0.7 mol L-1. The recovery of 113Sn was 

higher than 80 % at lower acid concentration in the region of 0.7 to 7 mol L-1 HCl.   

Hydrochloric acid with concentration 2 mol L-1 was chosen as the complexing reagent 

for the separation of tin and technetium. Sorption of tetravalent tin and technetium on anion 

exchange from 2 mol L-1 of HCl and sequential elution of tin and technetium was tested. 113Sn 

was eluted with 20 mL of 2 mol L-1 HNO3. At those acid concentrations the retention factor k’ 

for TcO4
- is around 500. Finally technetium was eluted with 20 mL of 12 mol L-1 HNO3. 
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Activity concentrations of 126Sn and 99Tc determined by using anion exchange resin are 

presented in Table 1. 

 
Tab. .1 Activity concentrations of selected radionuclides in evaporator concentrate samples (Bq⋅dm-3 for 

concentrate). 
 

Sample          
(Lab.Numb.) 

99Tc 
A ± U / Bq.L-1 

 

99mTc 
R ± U (%) 

126Sn 
A ± U / Bq.L-1 

 

113Sn            
R ± U (%) 

Concentrate 5281 3,9 ± 0,7 82 ± 8 < 9,1 74 ± 7 

Concentrate 5282 4,0 ± 0,8 88 ± 8 < 8,4 80 ± 8 

Concentrate 4842 4,9 ± 0,9 85 ± 8 < 4,1 66 ± 5 

Concentrate 4196 6,0 ± 1,0 85 ± 8 < 3,2 83 ± 6 

Note:  U – expanded uncertainty, U (A, R) = k⋅u (A, R), k = 2, R – recovery 
 

It was found out that 113Sn recovery was higher than 65 % for both tested resins. On 

anion exchange resin technetium shows higher than 80 %. Activity concentrations of 126Sn 

were below minimum detectable activity (MDA) for each experiment. The advantages of the 

method were the simplicity of the sample preparation, cheap and quick one column separation 

of 99Tc and 126Sn radionuclides. 

 

Conclusion 

A new radioanalytical method for the sequential determination of 99Tc and 126Sn 

radioactive concentrate has been developed and successfully applied. Anion exchange resin 

was used to determine 126Sn and 99Tc activity concentrations in samples originating from 

Slovak NPP Mochovce and NPP A1 Jaslovské Bohunice in one column separation. The 

method was optimized by using model samples and tracer nuclides. The main advantage of 

the method was the time required for the separation of radionuclides which was only 5 hours 

and single column used for the determination of these radionuclides makes the method very 

effective and cheap. 
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Abstract 

Microwave synthesis of Al4C3 
The present work contains information about microwave synthesis of Al4C3. Aluminium carbide was 

prepared from the mixture of powder graphite and aluminium. Different excess of aluminium powder in the 
reaction mixture was used (w = 10%, 20%, 30%, 40% and 50%). Results of microwave synthesis were compared 
with the results of the Al4C3 synthesis in the laboratory furnace. During the microwave synthesis, the 
evaporation of aluminium from the reaction mixture was observed. Except for Al4C3, the formation of monoxid-
carbide aluminium was observed, too. For the characterization of the products X-ray powder diffraction analysis 
was used. 
 

Keywords: microwave synthesis, aluminium carbide, aluminium, XRD analysis. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Al4C3 (karbid hlinitý) sa považuje v oblasti keramiky a metalurgii za dôležitú 

zlúčeninu, ktorá má významný negatívny aj pozitívny vplyv na fyzikálne vlastnosti rôznych 

materiálov (štruktúra a tvrdosť materiálu). Bolo preukázané, že prítomnosť Al4C3 negatívne 

vplýva na vlastnosti systému SiC-Al a na kompozity obsahujúce uhlíkové vlákna [1]. Naopak 

karbid hlinitý má pozitívny efekt na vlastnosti kompozitov Al-SiC-Al4C3 či Al-Al3Ti-

Al4C3 [2, 3]. Homogénne rozložené častice Al4C3 v zliatinách hliníka významne zvyšujú 

tvrdosť a povrchovú odolnosť daného materiálu [4 - 6]. Zrná karbidu hlinitého sa používajú 

ako iniciačné zárodky pre prípravu kompozitov s podobnou štruktúrou alebo na prípravu 

materiálov so štruktúrou odvodenou od diamantu (systém Al2O3-Al4C3-AlN) [7]. 

Najväčšia z nevýhod komerčne dostupných práškov Al4C3 je v obsahu amorfného 

Al(OH)3 a grafitu. Karbid hlinitý možno pripraviť zlučovaním prvkov v teplotnom rozsahu 

1250  ̶ 1500°C (rovnica I.), alebo reakciou α-Al2O3 s práškovým uhlíkom pri teplote 1900°C 

(rovnica II.). Obe reakcie prebiehajú v argónovej atmosfére po dobu niekoľkých hodín [8,9].  

 

( ) ( ) ( )sCAls C3s Al4 34→+      [I.] 

( ) ( ) ( ) ( )g CO6sCAls C9sOAl2 3432 +→+     [II.] 
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Ako alternatívna metóda syntézy Al4C3 sa ukazuje mikrovlnná syntéza. Oproti 

komerčnému spôsobu prípravy Al4C3 je mikrovlnná syntéza časovo, energeticky i 

materiálovo úspornejšia [10]. 

V rámci vedeckej činnosti bolo hlavným cieľom využiť mikrovlnné syntézy 

a výsledky porovnať so syntézou v bežných laboratórnych peciach.  

 

Materiály a metódy 

Na syntézu Al4C3 bol použitý práškový hliník (Centralchem s.r.o.) a práškový grafit 

(SGL CARBON). Pomer látkových množstiev hliníka a grafitu pri miešaní reaktantov bol 4:3, 

pričom výpočty hmotnosti reaktantov boli robené na 5 g prášku karbidu hlinitého. Boli 

pripravené sady práškov s rôznymi nadbytkami hliníka (w = 5%, 10%, 20%, 30%, 40% 

a 50%). Pre lepšiu homogenitu pripravovaného prášku sa reaktanty miešali v trecej miske 

spolu s acetónom. Po vysušení tuhej zmesi sa z práškov vytvorili tablety lisovaním (sila 

pôsobiaca na prášok bola 70 kN po dobu 10 min). Vyhotovené cca 1 g tablety boli ďalej 

použité na syntézu. Syntéza sa realizovala v mikrovlnnom reaktore pri výkone magnetrónu 

1000 W. Tablety boli umiestnené v kremennej kadičke, pričom pre dosiahnutie lepšej tepelnej 

izolácie, boli tablety sendvičovito obklopené izolačným, vysokoteplotne odolným materiálom 

(keramická vata). Taktiež celá kremenná kadička bola obalená keramickou vatou. Ako 

výhrevné médium (mikrovlnný absorbér) tabliet bol použitý práškový grafit (SGL 

CARBON). Homogenita mikrovlnného žiarenia bola zabezpečovaná rotujúcou hliníkovou 

vrtuľou. Mikrovlnný ohrev prebiehal v prostredí argónu (Argón 4.6, Messer Tatragas) 

po dobu 30 min. Inertná atmosféra chránila grafit a hliník pred nežiaducou oxidáciou 

so vzdušným kyslíkom. Schému aparatúry zobrazuje obrázok 1.  

 

 

 
 

Obr. 1. Schéma aparatúry pre mikrovlnnú syntézu Al4C3. 1. Tableta obsahujúca Al + C, 2. Práškový grafit, 3. 
Izolačný materiál, 4. Kremenná kadička, 5. Hliníková vrtuľa, 6. Prívod argónu, 7. Mikrovlnný reaktor. 
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Ako ďalší spôsob prípravy Al4C3 sme realizovali vysokoteplotnú syntézu v 

laboratórnej peci Clasic 1013L. Pri príprave tabliet sa postupovalo analogicky ako 

v predošlom prípade. Syntéza prebiehala pri teplote 1200°C po dobu 120 min v argónovej 

atmosfére.  

 Na charakterizáciu vzniknutého produktu sme v prípade mikrovlnnej aj 

vysokoteplotnej syntézy použili práškovú difrakčnú analýzu.  

 

Výsledky a diskusia 

V rámci prvej časti experimentu sa overovali výsledky syntéz skupiny  Kennedy et. 

al.. [10]. Hlavný rozdiel v podmienkach syntézy bol v použitej atmosfére. V experimente 

Kennedy et al. boli tablety počas syntézy v evakuovanej kapsule, pričom my sme zvolili 

argónovú atmosféru (z technických aj praktických dôvodov). Po analýze difrakčných 

záznamov sme dospeli k záveru, že Al4C3 vieme pripraviť aj pomocou našej aparatúry 

a v argónovej atmosfére. Pripravené prášky Al4C3 obsahovali nezreagovaný grafit. 

Za účelom znížiť obsah grafitu sa pripravovali tablety s 5%, 10%, 20%, 30%, 40% 

a 50% (w) nadbytkom hliníka. Povrchová úprava sa realizovala za účelom dokázania, či 

mikrovlnný absorbér (práškový grafit) nezostáva po vychladený tablety súčasťou povrchu 

tablety. Úprava pozostávala v jemnom šmyrglovaní povrchu tablety, čím sa odstránila 

povrchová vrstva.  

Difrakčné záznamy prvej a druhej sady tabliet sú znázornené na obrázku 2 a 3. 

Záznamy obsahujú difrakcie prislúchajúce Al4C3, grafitu a hliníku. Pri interpretácií 

difrakčných záznamov (porovnanie intenzít difrakcie pre grafit a vybranú difrakciu pre 

karbid) sme došli k záveru, že povrchová úprava tabliet má efekt na zníženie obsahu grafitu 

v karbide hlinitom. V difrakčných záznamoch sme pozorovali difrakcie, ktoré prislúchajú 

Al2OC. Tento materiál vzniká pri teplotách nad 1400°C. Z daného pozorovania môžeme 

nepriamo odhadnúť, aké teploty sa v reakčnej sústave počas mikrovlnného ohrevu 

nachádzajú. Absencia difrakcií hliníka v záznamoch a), b) a c) znázornených na obrázku 2 

naznačuje reakciu hliníka s mikrovlnným absorbérom alebo vyparovanie hliníka z reakčnej 

sústavy. 
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Obr. 2. Difrakčné záznamy pripravených vzoriek pri rôznych nadbytkoch Al  
Tablety boli po syntéze povrchovo upravované 
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Obr. 3. Difrakčné záznamy vzoriek pripravených pri rôznych nadbytkoch Al 
Tablety boli po syntéze povrchovo upravované 
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Obr. 4. Difrakčné záznamy vzoriek pripravených pri rôznych nadbytkoch Al  
Syntéza bola realizovaná vo vysokoteplotnej peci po dobu 120 min pri teplote 1200°C v Ar atmosfére 

 

Z difrakčných záznamov vzoriek pripravených v peci (obrázok 4) sme zistili, že karbid 

hlinitý vieme pripraviť aj pomocou ohrevu reakčnej zmesi na teplotu 1200°C v laboratórnej 

peci. Konverzia reaktantov prebehla pri nižšej teplote ako je odporúčané v odbornej literatúre 

[10]. Difrakčné záznamy obsahovali difrakcie prislúchajúce nezreagovanému grafitu 

a hliníku. Analýzou difrakčných záznamov sme zistili prítomnosť α-Al2O3, ako nežiaduceho 

produktu.  

 

Záver  

 Reakciou práškového hliníka a grafitu v mikrovlnnom reaktore aj v laboratórnej peci 

sme úspešne uskutočnili syntézu Al4C3. V prípade mikrovlnnej syntézy sme optimalizáciou 

zloženia reakčnej zmesi a úpravou povrchu tabliet vzniknutého produktu eliminovali 

prítomnosť nezreagovaných reaktantov po syntéze. Pri mikrovlnnej syntéze sme taktiež 

zaznamenali vznik Al2OC, ako nežiaduceho produktu. Vzorky Al4C3 pripravené 

v laboratórnej peci obsahovali relatívne veľké množstvo nezreagovaného grafitu, aj napriek 

nadbytku hliníka v reakčnej zmesi.  

 Jedným z našich budúcich cieľov je ďalšia modifikácia mikrovlnného reaktora za 

účelom zefektívniť už spomínaný proces: zmena mikrovlnného absorbéra, použitie vlnovodu . 

Výsledky naznačujú, že pomocou mikrovlnnej syntézy je možná príprava Al2OC. Preto 

v budúcej fáze výskumu sa zameriame na cielenú mikrovlnnú syntézu karbid-oxidu hlinitého.  
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Abstract 

Electrochemical synthesis of K2FeO4 in sulphate matrix  
The topic of the present work relates to an electrochemical preparation of potassium ferrate and its 

isomorphic crystallization from the solution. Isomorphic crystallization was realised by the addition of saturated 
solution of K2SO4 to the alkaline solution of K2FeO4. The main aim of our work was to find the most suitable 
conditions of electrochemical synthesis of ferrate(VI) for isomorphic crystallization. Also we were tried to find 
the conditions of isomorphic crystallization, which lead to the highest yield of K2FeO4 in sulphate matrix. For 
this purpose, it was chosen a mechanical and turbulent mixing of reaction mixture, too. In the final part we 
characterize the quality of K2FeO4 in the sulphate matrix using metallographic microscope and X-ray powder 
diffraction analysis. Gravimetric analysis of K2FeO4 and K2SO4 isomorphic mixture led to a determination of an 
amount of K2FeO4 in sulphate matrix. Results of this work offer option for isolation and stabilization of K2FeO4. 
 

Keywords: potassium ferrate, electrochemical preparation, isomorphic crystallization. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Napriek tomu, že sú železany známe viac ako 300 rokov, len v posledných 

desaťročiach došlo vo výskume železanov k významnému pokroku. Železany patria do 

skupiny zlúčenín železa s netradičným oxidačným číslom. Medzi najštudovanejšie železany 

patrí K2FeO4 a BaFeO4. Najväčší záujem o železany vyplýva z ich oxidačných vlastností 

(pH<7, E° = 2,20V, pH>7, E° = 0,72 V) a environmentálnej nezávadnosti (produkt oxidácie je 

Fe(OH)3) [1]. Železany dokážu zoxidovanať široké spektrum organických aj anorganických 

zlúčenín, pričom zároveň vykazujú antibakteriálne účinky. Spomínané vlastnosti poukazujú 

na rôzne možnosti aplikácií v priemyselnej výrobe alebo v odpadovom hospodárstve [1, 2, 3]. 

Licht a kol. pred začiatkom 21. storočia predstavili nový druh batérií na báze FeO4
2-. 

Železanové batérie vykazujú vyššiu elektrochemickú úložnú kapacitu ako bežne dostupné 

batérie. Ďalšou výhodou je, že železanové batérie sú z environmentálneho hľadiska bezpečné. 

[3, 4].  

Napriek vyššie spomenutým aplikáciám, nie sú dodnes technológie železanu zaradené 

do komerčného života. Začlenenie technológie K2FeO4 alebo iných železanov do komerčného 

života prináša problémy týkajúce sa stability vzniknutého produktu, dlhodobého skladovania a 

ekonomicky únosnej veľkovýroby [5]. 
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Cieľom predloženej práce bola elektrochemická príprava K2FeO4 a realizácia izolácie 

K2FeO4 pomocou izomorfnej kryštalizácie. Za týmto účelom bol použitý nasýtený roztok 

K2SO4.  

 

Materiál a metódy 

 Pri elektrochemickej syntéze sme vychádzali z troch súborov podmienok. V prvom 

prípade sme použili roztok zmesi NaOH ̶ KOH o celkovej koncentrácii hydroxidu 800 g L-1, 

pričom koncentrácia KOH (Lachema s.p. Brno, obsah: min. 85 % KOH) predstavovala 440 

g·L-1. Syntéza prebiehala pri prúdovej hustote 33 mA·cm-2, pričom teplota reakčnej zmesi 

dosahovala na začiatku 50 °C [6]. V druhom prípade sme použili roztok NaOH (Mikrochem, 

obsah: min. 97 % NaOH) o koncentrácii 14 mol·L-1. Syntéza prebiehala pri laboratórnej 

teplote a prúdovej hustote 5,41 mA·cm-2 [5]. V treťom prípade sme pripravili roztok KOH o 

koncentrácii 14 mol·L-1. V tomto prípade syntéza prebiehala pri teplote 60 °C a prúdovej 

hustote 9 mA·cm-2 [5]. Syntézy sa uskutočnili v kryštalizačnej miske o objeme 200 ml. 

Priestor v kryštalizačnej miske bol predelený pomocou diafragmy. Ako katóda (záporne nabitá 

elektróda) bola použitá grafitová elektróda v tvare plátu. Ako anódu (kladne nabitú elektródu) 

sme zvolili oceľovú sieťku. Zdroj napätia pre jednosmerný prúd zabezpečoval laboratórny 

zdroj Manson NP 9615. Stálu teplotu zabezpečovalo magnetické miešadlo so zabudovaným 

termočlánkom. Aparatúru použitú pri elektrochemickej syntéze vidieť na obr. 1. 

 Za spôsob izolácie K2FeO4 sme si zvolili izomorfnú kryštalizáciu z roztoku, pomocou 

nasýteného roztoku K2SO4 (Lachema, s.p. Brno, obsah: min. 98 % K2SO4) pri 20 °C. K2SO4 

je voči K2FeO4 izomorfný a zároveň vo vytvorenom tuhom roztoku vykazuje K2FeO4 vyššiu 

stabilitu ako v čistom stave [7]. Mechanické miešanie roztoku počas izomorfnej kryštalizácie 

sa zabezpečovalo laboratórnym miešadlom MLW ER 10 a turbulentné miešanie sa 

zabezpečovalo pomocou dezintegrátora IKA T18 DIGITAL. 

 Vybrané vzorky sme ocharakterizovali pomocou svetelnej mikroskopie a práškovej 

difrakčnej analýzy. Vizuálna analýza sa konala na metalografickom mikroskope 

Olympus XJP ─6A. Snímky vykonané na optickom metalografickom mikroskope mali 400 

násobné zväčšenie. Prášková difrakčná analýza sa konala pomocou goniometra 

Phillips PW ─ 1050. Zdroj rӧntgenového žiarenia zabezpečovala medená lampa (Cu Kα) 

o pracovnom napätí 35 kV a elektrickom prúde 20 mA. 
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Obr. 1. Aparatúra použitá na elektrochemickú syntézu 
Č. 1 predstavuje laboratórny zdroj Manson NP 9615, č. 2 predstavuje jednoduchý elektrolyzér a č. 3 predstavuje 

miešadlo Heidolph, MR HEI-STANDARD 
 

Výsledky a diskusia 

 Celkovo sa uskutočnilo 10 izomorfných kryštalizácii z toho 3x z roztoku 

NaOH − KOH, 1x z roztoku NaOH a z roztokov KOH sa realizovali 2 kryštalizácie (tab. 1). 

Izomorfná kryštalizácia z roztoku NaOH nebola úspešná. V prípade roztoku NaOH ̶ KOH 

tretia kryštalizácia bola oproti predchádzajúcim dvom kryštalizáciám kvantitatívne menej 

úspešná. Spomínané pozorovanie bolo jeden z dôvodov realizácie maximálne dvoch 

izomorfných kryštalizácii z roztokov KOH. Pri viacnásobnej kryštalizácii sa alkalický roztok 

riedi a zároveň dochádza k viacnásobným teplotným zmenám roztoku. Dané procesy by mohli 

spôsobiť rozklad K2FeO4. Z praktických dôvodov je dôležité, aby prvé kryštalizácie boli čo 

najúspešnejšie a aby roztok po procese izomorfnej kryštalizácie sa mohol vrátiť do výroby. 

Tým by sa dosiahla kontinuálna výroba. 

Sledovanie vzoriek izomorfnej kryštalizácie pomocou svetelnej mikroskopie bola 

jedna z metód kvalitatívneho stanovenia prítomnosti K2FeO4 v síranovej matrici. Boli 

vytvorené snímky všetkých vzoriek. Na ukážku zloženia vzoriek sme si vybrali vzorku č. 5. 

Obr. 2 pozostáva zo štyroch zložiek, pričom ružová farba indikuje prítomnosť kryštálov 

obsahujúcich izomorfnú zmes K2FeO4 a K2SO4. 
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Tab. 1. Hodnoty obsahu K2FeO4 v síranovej matrici. 
 

Vzorka Roztok w(K2FeO4) [%] 
1 NaOH ̶KOH 1,79 
2 NaOH ̶KOH - 
3 NaOH ̶KOH - 
4 NaOH - 
5 KOH 1 4,37 
6 KOH 1 - 
7 KOH 2 4,94 
8 KOH 2 2,16 
9 KOH 3 1,04 

10 KOH 3 - 
 

V tomto prípade je zastúpenie izomorfných kryštálov väčšie ako u ostatných vzorky. 

Vzorka č. 5 pozostáva z kryštálov čistého K2SO4 (šípky s prerušovaným lemovaním), 

izomorfných kryštálov (fialové šípky) a produktov rozkladu železanu draselného (Fe(OH)3 je 

označený šípkami s červeným lemovaním).  

 

 
 

Obr. 2. Snímka vzorky č. 5 pozostávajúca zo štyroch zložiek: čistý K2SO4 (šípky s prerušovaným 
lemovaním), izomorfný kryštál (fialové šípky), čistý K2FeO4 (šípka s čiernym lemovaním), Fe(OH)3 (šípky s 

červeným lemovaním) 
Prerušovaný obrys zobrazuje habit izomorfných kryštálov. 400 násobné zväčšenie 

 
Na obr. 3 sa nachádzajú difrakčné záznamy vzoriek obsahujúcich najväčšie množstvo 

K2FeO4 v síranovej matrici. Na porovnanie sú prítomné na obr. 3 polohy najintenzívnejších 

difrakcií čistého železanu draselného a difrakčný záznam čistého K2SO4. U vzorky č. 1 vidieť 

slabé posuny difrakcií k nižším difrakčným uhlom voči difrakciám čistého K2SO4 a teda 

v štruktúre dochádza k zväčšovaniu medzirovinných vzdialeností. Paradoxne pri zvyšovaní 

množstva K2FeO4 v síranovej matrici dochádza k opačnému trendu. U vzorky č. 5 
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nepozorujeme výrazné posuny najintenzívnejších difrakcii. U vzorky č. 7 dochádza 

k posunom difrakcii k vyšším uhlom a teda v štruktúre zmesi K2FeO4 a K2SO4 dochádza 

k zmenšeniu medzirovinných vzdialeností.  

Železanový anión má väčší iónový polomer a pri substitúcii dochádza k zväčšeniu 

základnej bunky. Spomínaný scenár predpokladáme u vzorky č. 1. Izomorfná kryštalizácia 

u vzorky č. 1 sa uskutočnila v roztoku NaOH ̶ KOH a predpokladáme, že pri danom procese 

mohlo dôjsť k substitúcii Na+ za K+ (r(K+) = 0,138 nm, r(Na+) = 0,095 nm). Preto u vzorky č. 

1 predpokladáme prítomnosť zlúčeniny o zložení NaxK(2-x)XO4, pričom X predstavuje atóm Fe 

alebo S [8]. Tým by malo dochádzať k zníženiu medzirovinných vzdialeností v kryštálovej 

štruktúre. Táto hypotéza nebola potvrdená pomocou difrakčných záznamov a vyžaduje 

analýzu prvkového zloženia. U vzoriek č. 5 a 7 predpokladáme, že pri zvyšovaní množstva 

FeO4
2- v kryštálovej štruktúre K2SO4, dochádza k zväčšeniu základnej bunky. Posuny 

difrakcií k menším medzirovinným vzdialenostiam naznačuje zmenšenie základnej bunky. 

Momentálne nevieme vysvetliť trend posunov v difrakčných záznamoch. Zároveň je dôležité 

dodať, že XRD analýza so snímkami metalografického mikroskopu potvrdzujú úspešnosť 

substitúcie FeO4
2- do kryštálovej štruktúry K2SO4. 
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Obr. 3. Detail najintenzívnejších difrakcií vzoriek č. 1, 5, 7 a čistého K2FeO4 
 

Záver 

 Výsledkom práce je úspešná elektrochemická syntéza K2FeO4 pomocou 

jednoduchej aparatúry a zároveň sme úspešne realizovali izomorfnú kryštalizáciu pomocou 

nasýteného roztoku K2SO4. Snímky svetelnej mikroskopie a posuny difrakcií v difrakčných 
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záznamoch potvrdili prítomnosť FeO4
2- v štruktúre K2SO4. Použitý roztok KOH o látkovej 

koncentrácií 14 mol/L a turbulentné miešanie sme stanovili ako najvhodnejšie podmienky pre 

izomorfnú kryštalizáciu (w = 4,94%).  

 Predložená práca ponúka jednu z možností izolácie a stabilizácie elektrochemicky 

pripraveného železanu draselného. Izomorfný K2SO4 patrí medzi lacné, ľahko dostupné 

enviromentálne nezávadné chemikálie  a zároveň je prakticky nerozpustný v koncentrovanom 

roztoku KOH. Navrhnutý postup ponúka jedno z riešení kontinuálnej výroby, izolácie 

spojenej so stabilizáciou K2FeO4. Zo vzniknutých izomorfných práškov je možne pripraviť 

tablety vhodné na čistenie odpadových kalov alebo odpadových vôd.  
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Abstract 
The identification of 5-fluorocytosine and its metabolites in biological samples using HPLC-IT-TOF-

MS. 
The growing tendency of oncological diseases has increased interest in research of chemotherapeutic 

agents. High-resolution mass spectrometry is one of powerful tools for their analysis because of short analysis 
time and low detection limits. The aim of this study was to develop a rapid, sensitive and reliable HPLC-ESI-IT-
TOF-MS method for identification of 5-fluorocytosine and its main metabolites in complex biological samples 
without time-consuming sample preparation. Chromatographic separation was performed on Ascentis C18 
column (100 mm x 2.1 mm, 3 μm) using isocratic elution (10 mM formic acid:acetonitrile, 50/50, v/v) with flow 
rate 0.2 ml/min. High-resolution mass spectrometer LCMS-IT-TOFTM (Shimadzu) with electrospray ionization in 
positive and negative ionization mode was used in this work. Developed HPLC-ESI-IT-TOF-MS method was 
successfully applied in analysis of model standard mixture as well as on the real biological samples. 
 

Keywords: Chemotherapeutics; 5-fluorocytosine;Metabolites; Mass spectrometry; Complex samples 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Stúpajúca tendencia výskytu nádorových ochorení má za následok zvýšený záujem o 

výskum protinádorových liekov (chemoterapeutík, rádioterapeutík ako aj biologických liečiv). 

Patria medzi ne: alkylačné látky, antimetabolity, cytotoxické antibiotiká, alkaloidy a ich 

deriváty, hormóny a ich deriváty, enzýmy, inhibítory proteíntyrozínkináz, monoklonové 

protilátky, látky modifikujúce biologickú odpoveď a rádioaktívne izotopy. Jedným z hlavných 

problémov ich použitia je ich cytotoxický účinok nielen na nádorové bunky, ale aj na bunky 

s podobnými vlastnosťami. Táto ich vlastnosť môže mať za následok závažné vedľajšie 

účinky [1]. 

 5-Fluorouracil (5-FU) je chemoterapeutikum často podávané pri liečbe rakoviny 

prsníka, hrubého čreva a konečníka, ako aj rakoviny prostaty. Je rovnako toxické voči 

nádorovým ako aj zdravým bunkám, čo má za následok závažnú toxicitu pri systémovom 

podaní pacientom. Mechanizmus pôsobenia 5-FU je založený na jeho metabolickej premene 

a následnom poškodení RNA, DNA a blokovaní syntézy DNA. Štruktúrne patrí medzi 
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pyrimidínové analógy a zaraďuje sa do skupiny antimetabolitov. Jedným zo spôsobov ako 

znížiť jeho toxicitu na organizmus je použitie 5-fluorocytozínu (5-FC) ako jeho prekurzora. 5-

FC je bežne používané antimykotikum, ktoré je relatívne netoxické pri systémovom podaní. 

Antimykotický účinok 5-FC je založený na metabolickej premene na 5-FU pomocou enzýmu 

cytozín deamináza (CD). Tento enzým neprodukujú cicavčie bunky, čo umožňuje, aby boli 

zasiahnuté prioritne bunky plesní. Táto skutočnosť vytvára problém pri jeho podaní ako 

prekurzora pre 5-FU pri liečbe nádorových ochorení. Riešenie je použitie tzv. samovražednej 

génovej terapie. Jej mechanizmus pozostáva z doručenia vektora nesúceho gén kódujúci 

tvorbu CD do bunky, následne prepísanie génu a neskôr tvorba CD vo vnútri bunky, čo 

umožňuje systémové podanie 5-FC a jeho metabolickú premenu na 5-FU v cieľových 

bunkách. Pretože distribúcia tvorby CD môže byť kontrolovaná, zdravé bunky sú ovplyvnené 

minimálne [2-6].  

V odbornej literatúre je často na analýzu 5-FC a jeho hlavných metabolitov používaná 

kombinácia kvapalinovej chromatografie s UV detekciou [2] a najmä s tandemovou 

hmotnostnou spektrometriou (HPLC-MS/MS) [7]. Hlavným dôvodom je vysoká separačná 

účinnosť a detekčná sila tejto kombinácie. Pri analýzach vzoriek komplexného charakteru je 

vhodné použitie vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie (HRMS), ktorá umožňuje 

meranie presnej hmoty. Hlavnou výhodou je schopnosť rozlíšiť analyty aj pri veľkom počte 

izobarických interferencií [8]. Medzi hmotnostné analyzátory s vysokým rozlíšením patrí aj 

hybridný hmotnostný analyzátor kombinujúci trojdimenzionálnu iónovú pascu a analyzátor 

doby letu (IT-TOF). Toto spojenie umožňuje vykonávať citlivé a presné MS-MSn merania 

s vysokým rozlíšením iónov. Práve spojenie HPLC s HRMS vytvára predpoklady pre 

vypracovanie rýchlej, účinnej a spoľahlivej analytickej metódy na identifikáciu a stanovenie 

chemoterapeutík v komplexných biologických vzorkách. 

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť rýchlu, citlivú a spoľahlivú HPLC-ESI-IT-TOF-MS 

metódu pre identifikáciu 5-fluorocytozínu a jeho hlavných metabolitov v komplexných 

biologických vzorkách bez nutnosti zapojenia zložitej úpravy vzoriek. 

 

Materiál a metódy 

Pre všetky merania bol použitý vysoko-rozlišovací hmotnostný spektrometer LC-MS-

IT-TOF (Shimadzu, Kyoto, Japonsko). Toto prístrojové zloženie umožňovalo kombináciu 

HPLC s tandemovou (MS/MS) resp. viacstupňovou (MSn) hmotnostne-spektrometrickou 

analýzou. HPLC časť pozostávala z autosamplera (SIL-20A), vysokotlakových púmp (LC-
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20AD), termostatu (CTO-20A), DAD detektora (SPD-M20A), odplyňovača spolu 

s zmiešavacou jednotkou (DGU-20A5) a kontrolného modulu (CBM-20A). MS časť 

pozostávala z iónového zdroja, ktorým bol elektrosprej, hybridného hmotnostného analyzátora 

kombinujúceho iónovú pascu a analyzátor doby letu (IT-TOF) a mikrokanálovej doštičky 

(MCP) ako detektora. Pre ovládanie hmotnostného spektrometra, zaznamenávanie a 

vyhodnotenie dát bol použitý software LC-MS Solutions v. 3.5.1. (Shimadzu). 

Chromatografická separácia bola vykonaná na kolóne Ascentis C18 (Sigma-Aldrich) s 

rozmermi 100 mm x 2,1 mm, s veľkosťou častíc 3 µm, termostatovanej na 40 ºC. Bola 

použitá izokratická elúcia 10 mM kyselinou mravčou:acetonitrilu (50:50, v/v) s prietokovou 

rýchlosťou 0,2 ml/min. Všetky MS analýzy boli uskutočnené v pozitívnom aj negatívnom 

ionizačnom móde. Napätie na ESI kapiláre bolo +4,5 kV a -3,5 kV. Rozsah zaznamenaných 

hodnôt bol nastavený na 50-400 m/z. Teploty CDL kapiláry a výhrevného bloku boli 

nastavené na 200 °C. Dávkovaný objem bol 5 μL. Celkový čas analýzy pri DI-ESI-IT-TOF-

MS bol 3 minúty a pri HPLC-ESI-IT-TOF-MS bol 10 minút. 

Pre prípravu mobilných fáz boli použité nasledovné chemikálie: kyselina octová 

ľadová (100%), amoniak (25%), acetonitril (všetky od Merck, Darmstadt, Nemecko) a 

kyselina mravčia (98%), octan amónny (99.99%), mravčan amónny (99.99%) (všetky od 

Sigma-Aldrich, Steinheim, Nemecko). Všetky použité chemikálie boli LC-MS kvality. Na 

prípravu týchto roztokov bola použitá voda LC-MS kvality (Merck). Štandardy 5-FC, 5-FU, 

5-fluorouridín (5FURD), 5-fluoro-2-deoxyuridín monofosfát (5-FdUMP) a 5-chlorouracil (5-

ClU) boli zakúpené od firmy Sigma-Aldrich. Štandard 5-fluorouridín monofosfátu (5-FUMP) 

bol zakúpený ako vodný roztok s koncentráciou 10 mmol/l od Carbosynth, Berkshire, Veľká 

Británia. Zásobné roztoky štandardov (s výnimkou 5-FUMP) boli pripravené na koncentračnej 

úrovni 1 mg/ml a pracovné roztoky boli pripravované ich riedením. 

 

Výsledky a diskusia 

V prvej časti experimentálnej práce sme sa zamerali na optimalizáciu 

experimentálnych podmienok pre hmotnostne-spektrometrickú detekciu 5-FC a jeho hlavných 

metabolitov s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu ionizáciu predmetných analytov. Pre tieto účely 

bola zvolená technika priamej infúzie vzorky do hmotnostného analyzátora (DI-ESI-MS resp. 

DI-ESI-MSn) pri využití izokratického módu s pomerom vodnej a organickej fázy 50:50 (v/v). 

Testovali sme prídavok rôznych aditív (kyselina mravčia, kyselina octová, octan amónny, 

mravčan amónny) o rôznych koncentráciách do mobilných fáz. Vplyv zloženia mobilnej fázy 
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na ionizáciu 5-FC a jeho metabolitov je zosumarizovaný a znázornený na obrázku 1. Zo 

získaných výsledkov vyplýva, že najvhodnejším prídavkom do vodnej zložky mobilnej fázy je 

10 mM kyselina mravčia. Ako organická zložka mobilnej fázy bol použitý acetonitril (ACN). 

Za optimálnych podmienok boli zmerané DI-ESI-MS až MS4 spektrá štandardov 5-FC a jeho 

hlavných metabolitov. MS spektrá 5-FC boli namerané v pozitívnom ionizačnom móde a 

ostatných analytov v negatívnom ionizačnom móde. Ako príklad sú na obrázku 2 uvedené MS 

až MS4 spektrá štandardu 5-FdUMP. 
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Obr. 1. Vplyv zloženia mobilnej fázy na ionizáciu 5-FC a jeho metabolitov. 
 

 
 

Obr. 2. MS až MS4 spektrá získané z DI-ESI MS analýzy 5-FdUMP. 
V druhej časti experimentálnej práce sme sa zamerali na optimalizáciu podmienok 
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HPLC-ESI-IT-TOF-MS analýzy. Za optimálnych separačných (kolóna, stacionárna fáza, 

priemer častíc, zloženie mobilných fáz, prietok) a MS detekčných podmienok (podmienky 

ESI, polarita, napätie, rozsah m/z, fragmentácia pre MS2-MS4), ktoré sú uvedené v časti 

Materiál a Metódy sme analyzovali tak modelové vzorky štandardov 5-FC a jeho metabolitov 

ako aj reálne biologické vzorky. Na Obr. 3 sú MS spektrá získané z HPLC-ESI-IT-TOF 

analýzy kontrolnej vzorky (dolná časť obrázku) ako aj reálnej vzorky (horná časť obrázku). 

V MS spektrách získaných analýzou reálnej vzorky je jasne viditeľný ión s m/z 128,8912 

prislúchajúci 5-FU a ión s m/z 129, 9331 prislúchajúci 5-FC, ktoré sa v kontrolných vzorkách 

nenachádzajú. Na potvrdenie prítomnosti ostatných metabolitov 5-FC budú potrebné ďalšie 

experimentálne merania. 

 

 

 
Obr. 3. MS spektrá získané z HPLC-ESI-IT-TOF-MS analýzy. Kontrolná vzorka (spodná časť 

obrázku) a vzorka MSC/pST2 - mezenchýnové kmeňové bunky s génom CD: uracil fosforybozyltransferáza + 
1mg/mL 5-FC, 48h (horná časť obrázku). 

Záver 
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V predloženej práci bola vypracovaná rýchla, citlivá a spoľahlivá HPLC-ESI-IT-TOF-

MS metóda pre identifikáciu 5-fluorocytozínu a jeho hlavných metabolitov v modelových aj 

reálnych komplexných biologických vzorkách bez nutnosti zapojenia zložitej úpravy vzoriek. 

Ďalšia experimentálna práca bude zameraná na identifikáciu 5-FC a jeho hlavných 

metabolitov v rôznych komplexných biologických vzorkách (mezenchýnové, nádorové bunky) 

pripravených na Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV. 

 

Poďakovanie 

Táto práca vznikla za finančnej podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

(APVV-0583-11 a APVV-0052-12). 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Mirossay L., Mojžiš J., et al. (2009) Základná farmakológia a farmakoterapia. 

EQUILIBRIA, Košice, Slovenská republika, p. 309 

[2] Serve M. K., Yánez A. J., Remsberg M. C., et al. (2009) Biomed. Chromatogr. 24, p. 

556 

[3] Farquharson S., Gift A., Shende CH., et al. (2008) Molecules 13, p. 2608 

[4] Pubchem [Citované14. marec 2016] 

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3385> 

[5] Vermes A., Guchelaar H. J., Dankert J. (2000) J. Antimicrob. Chemoth. 46, p. 171 

[6] Zhang J., Kale V., Chen M. (2014) The AAPS Journal 17, p. 102. 

[7] Büchel B., Rhyn P., Schürch S., et al. (2013) Biomed. Chromatogr. 27, p. 7. 

[8] Segura P. A., Yargeau V. (2012) IJEPR. 1, p. 82 

1174

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3385
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Abstract 
Relativistic effects in low-lying electronic states of nickel and platinum 
We demonstrate the importance of relativistic effects in understanding the electron configurations of the 

Group 10 transition-metal elements, namely Ni (3F): [Ar] 3d84s2 and Pt (3D): [Xe] 5d96s1. Ground state and low-
lying excited electronic states 3F, 3D and 3P have been calculated by methods of quantum chemistry CASSCF and 
CASPT2. Calculations of relativistic effects have been carried out using Douglas-Kroll-Hess method. We show 
that the ground state of nickel is 3F. Ground state of platinum is 3D. We found that relativistic effects are quite 
significant even in relatively light atom like Ni. Reported values are in a reasonable agreement with experiment.  
 

Keywords: nickel; platinum; excitation energies; relativistic effects; CASSCF; CASPT2. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zohľadnenie relativistických efektov je dôležité pre správne pochopenie vlastností 

prvkov, nachádzajúcich sa v periodickej sústave prvkov. Tieto efekty sú prítomné vo všetkých 

prvkoch, avšak ich dôležitosť sa ukazuje najmä pri prvkoch s vysokými atómovými číslami.   

Zaujímavým príkladom štúdia relativistických efektov sú elektronické energetické 

hladiny v triáde kovov nikel, paládium a platina. Tieto prvky patria do desiatej skupiny 

periodickej tabuľky prvkov. V prípade prvého z nich, niklu, má valenčná vrstva v základnom 

stave konfiguráciu 3d84s2 a jej  prislúchajúci term je 3F.  Valenčná vrstva paládia má 

konfiguráciu „closed shell“, to znamená 4d10, a teda jej prislúcha term 1S. Paládium vzhľadom 

na veľmi vzdialený prvý excitovaný stav tej istej multiplicity je pre účely našej práce 

nezaujímavý. Konfigurácia valenčnej vrstvy platiny je v základnom stave 5d96s1 s termom 3D 

[1 - 2]. 

V prvej časti štúdii sme sa zamerali len na skalárne relativistické efekty, to znamená 

bez spin-orbitálnych efektov. Najskôr ukážeme, že prechod od nerelativistických výpočtov 

k relativistickým má výrazný vplyv na výsledné hodnoty energií jednotlivých termov. 

V ďalšej časti tejto práce ukážeme, že hodnoty energií sa so zohľadnením korelačnej energie 

zväčšovaním aktívneho priestoru výrazne menia, až dôjde k prehodeniu energeticky 

najnižších termov, v súlade s experimentom [1, 3]. 
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Materiál a metódy 

Výpočty boli urobené balíkom kvantovo-chemických programov MOLCAS [4]. Pre 

správny výpočet excitačných energií musia byť popri relativistických efektoch zahrnuté aj 

efekty elektrónovej korelácie. Takzvanú nedynamickú časť korelačných efektov nám poskytli 

CASSCF (Complete Active Space  SCF) [5] výpočty. Časť dynamickej korelácie bola získaná 

pomocou poruchovej metódy do druhého poriadku CASPT2 [6]. V aktívnom priestore 

CASSCF sa v prípade oboch prvkov postupne korelovalo 10 elektrónov, pre nikel to boli 

elektróny v orbitáloch 3d a 4s, pre platinu 5d a 6s. Využitá bola bodová grupa symetrie Ci.  

Výpočty relativistických efektov boli počítané Douglas-Kroll-Hessovou metódou [7 - 8]. 

V prvej časti práce, kde sme porovnávali nerelativistické výpočty s relativistickými, 

boli použité úplne nekontrahované gaussovské bázy atómových funkcií ANO-RCC [9]. Bázy 

boli v rozsahu (21s15p10d6f) pre nikel a (24s21p15d11f4g) pre platinu.. Aby bolo použitie 

metódy korektné, je dôležitý správny výber orbitálov obsiahnutých v aktívnom priestore. 

V ďalších relativistických výpočtoch, ktoré boli robené postupným zväčšovaním aktívneho 

priestoru sme použili bázy atómových funkcií ANO-RCC [9] v kontrakcii [7s6p4d3f2g] pre 

nikel a v kontrakcii [11s10p9d8f4g] pre platinu.   

 

Výsledky a diskusia 

Teoretické hodnoty základných a prvých excitačných energií termov atómu niklu 

s využitím bázy atómových funkcií ANO-RCC (21s15p10d6f) počítané bez zahrnutia 

relativistických efektov a s ich zahrnutím sú uvedené v tab. 1. Teoretické hodnoty základných 

a prvých excitačných energií termov atómu platiny s využitím bázy atómových funkcií ANO-

RCC (24s21p15d11f4g) počítané bez zahrnutia relativistických efektov a s ich zahrnutím sú 

uvedené v tab. 2. Porovnaním teoretických hodnôt nerelativistických výpočtov v prípade niklu 

je vidieť, že excitačné energie sa so zahrnutím relativistických efektov znížili. Tento fakt je 

oveľa výraznejší u platiny, čo je v súlade s predpokladmi. Platina má oproti niklu výrazne 

ťažšie jadro. V oboch prípadoch je teda na správny popis elektrónovej štruktúry potrebné 

zahrnúť relativistické efekty.   

Teoretické hodnoty excitačných energií najnižších tripletových termov atómu niklu 

s využitím aktívnych orbitalových priestorov 3d4s, 3d4s4p a 3d4s4p4d5s počítané so 

zahrnutím relativistických efektov, sú porovnané s experimentálnymi hodnotami v tab. 3. 

Teoretické hodnoty excitačných energií najnižších tripletových termov atómu platiny 

s využitím aktívnych priestorov 5d6s, 5d6s6p a 5d6s6p6d7s počítané so zahrnutím 
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relativistických efektov, sú porovnané s experimentálnymi hodnotami v tab. 4. 

Experimentálne hodnoty excitačných energií uvedené v Tab. 3, a Tab. 4. sú vztiahnuté pre 

najnižšiu J  hladinu daného termu. 

 
Tab. 1. Teoretické hodnoty excitačných energií pre najnižšie tripletové termy atómu niklu počítané bez 

relativistických a s relativistickými efektami počítané v báze atómových funkcií ANO-RCC (21s15p10d6f).  
 

 El. konfigurácia 
valenčnej vrstvy Term Nerelativisticky Relativisticky 

Te(cm-1) Te(cm-1) 
CASSSCF 3d8(3F)4s2 3F 0 0 

 3d9(2D)4s 3D 19 799 22 555 

 3d8(3P)4s2 3P 18 922 18 796 

CASPT2 3d8(3F)4s2 3F 5 973 4 975 

 3d9(2D)4s 3D 0 0 

 3d8(3P)4s2 3P 22 600 20 067 

 

 
Tab. 2. Teoretické hodnoty excitačných energií pre najnižšie tripletové termy atómu platiny počítané bez 

relativistických a s relativistickými efektami počítané v báze atómových funkcií ANO-RCC 
(24s21p15d11f4g). 

 

 El. konfigurácia 
valenčnej vrstvy Term Nerelativisticky Relativisticky 

Te(cm-1) Te(cm-1) 
CASSSCF 5d96s1 3D 23 356 1 228 

 5d86s2 3F 0 0 

 5d86s2 3P 36 010 13 460 

CASPT2 5d96s1 3D 28 340 4 105 

 5d86s2 3F 0 0 

 5d86s2 3P 37  576 12 960 

 
V oboch prípadoch výpočtov je možné konštatovať, že zahrnutím korelačnej energie 

hodnoty excitačných energií klesli. Zväčšením aktívneho priestoru dávame elektrónom 

„väčšiu voľnosť“ na pohyb, a tým k zaujatiu energeticky nižšieho stavu, čo sa prejavilo vo 

výsledkoch.  

Vo výpočtoch energií niklu došlo k prehodeniu základných termov na správne poradie 

porovnateľné s experimentom, až keď sme aktívny priestor dostatočne zväčšili na orbitaly 

3d4s4p4d5s. Naopak vo výpočtoch energetických termov atómu platiny bolo ich správne 

poradie už pri zohľadnení aktívneho priestoru 5d6s. V ďalšej časti výpočtov použitím 
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aktívneho priestoru 5d6s6p sa však ukázal ako základný term 3F, čo nesúhlasí 

s experimentom. Po ďalšom zväčšení aktívneho priestoru na 5d6s6p6d7s však opäť došlo 

k správnemu zoradeniu termov v súlade s experimentom. 
 

Tab. 3. Teoretické hodnoty excitačných energií pre najnižšie tripletové termy atómu niklu počítané pre 
rôzne aktívne priestory so zahrnutím relativistických efektov a porovnané s experimentálnymi hodnotami. 

 

 Term 3d4s 3d4s4p 3d4s4p4d5s Experiment 
Te(cm-1) Te(cm-1) Te(cm-1) Te(cm-1) 

CASSSCF      

3d8(3F)4s2 3F 0 0 0  

3d9(2D)4s 3D 22  991 28  665 8 733  

3d8(3P)4s2 3P 18 744 18 614 17 306  

CASPT2      

3d8(3F)4s2 3F 2 673 1 591 0 0 

3d9(2D)4s 3D 0 0 1 731 205 

3d8(3P)4s2 3P 16 666 17 018 14 239 15 610 

 
 

Tab. 4. Teoretické hodnoty excitačných energií pre najnižšie tripletové termy atómu niklu počítané pre 
rôzne aktívne priestory so zahrnutím relativistických efektov a porovnané s experimentálnymi hodnotami. 

 

 Term 5d6s 5d6s6p 5d6s6p6d7s Experiment 
Te(cm-1) Te(cm-1) Te(cm-1) Te(cm-1) 

CASSSCF      

3d8(3F)4s2 3D 0 3 974 0  

3d9(2D)4s 3F 1 228 0 344  

3d8(3P)4s2 3P 13 460 12 026 11 212  

CASPT2      

3d8(3F)4s2 3D 0 5 452 0 0 

3d9(2D)4s 3F 4 220 0 4 183 824 

3d8(3P)4s2 3P 13 232 14 042 12 705 6 568 

 

Záver 

Výpočty troch najnižších stavov atómov niklu a platiny zohľadňujúce relativistické 

efekty sa lepšie zhodujú s experimentálne stanovenými ako nerelativistické výpočty. Kvalitu 

výpočtov ovplyvňuje vhodne zvolená báza atómových funkcií ako aj veľkosť aktívneho 

CASSCF priestoru. Keďže vo výpočtoch nie sú zohľadnené spin-orbitálne efekty, 

neočakávame kvantitatívnu zhodu s experimentom.  
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Abstract 
Dimerization of Pet c 1.0201 allergen 
The allergenicity of Bet v I family is given by very similar tertial structure of included proteins and their 

ability to form dimers with a certain structure possibly stabilized with S-S bridge. One of subfamilies Api g 1 
contains izoallergens with various patients respond on their presence. In this work, the homology model of the 
mass spectrometry determined structure of Pet c 1.0201allergen was created using 2BK0 pdb structure of other 
food allergen (Api g 1.0101) from the genus Apiaceae as a 3D structure template. Model and template structure 
were protonated and optimized, solvated in water layer, charge of the model system was neutralized and various 
amounts of Na+ and Cl- counter ions were added to reach the salt concentration of 0 M, 0.1M, 0.2 M. Structures 
were equilibrated and molecular dynamic simulation were stated. Template and model showed different ability 
to dimerize in the presence of salts because of mutual positions of monomers during 200 ns long simulation. This 
could lead to various allergenicity of Api g 1.0101 and Pet c 1.0201. 
 

Keywords: Bet v I  family; dimerization; homology modelling; molecular dynamics; PR-10 family.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Proteínu, izolovanému z bunkových stien koreňov Petroselinum crispum, cv. 

Olomoucká dlouhá, bola po purifikácii kombináciou kvapalinových chromatografií 

a elektroforéz stanovená primárna štruktúra hmotnostnou spektrometriou [1]. 

Bioinformatická analýza ho priradila do rodiny 10 tzv. „pathogenesis-related“ proteínov  

[2, 3], rodiny Bet v I alergénov I. typu [4] a stanovili sa esenciálne aminokyseliny 

poukazujúce na jeho ribonukleázovú aktivitu [5, 6]. Podľa proteínov s najvyššou homológiou, 

Api g 1.0201 a Dau c 1.0201 [7, 8] mu bolo navrhnuté označenie Pet c 1.0201. Toto 

označenie súvisí s označením proteínov v SDAP (Databáza štruktúr alergénnych proteínov) 

[9] a je priradené izoalergénom s nižšou alergenicitou ako má príbuzná skupina označovaná 

ako 1.0101 [10]. Alergenicita je spájaná s terciárnou štruktúrou týchto proteínov [4, 11] a ich 

schopnosťou dimerizovať a prípadne stabilizovať takúto kvartérnu štruktúru pomocou S-S 

mostíka [12]. 

Cieľom tejto práce bolo homológne modelovanie Pet c 1.0201 a preverenie jeho 

schopnosti dimerizovať v závislosti na salinite prostredia.  
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Materiál a metódy 

Pre modelovanie terciárnej štruktúry Pet c 1.0201 sme si ako templát zvolili 

kryštalograficky stanovenú štruktúru alergénu Api g 1.0101 (2BK0 pdb) [10], ktorý má 

rovnaký pôvod ako Api g 1.0201 [7]. Homológny model sme získali pomocou programu 

Modeller9v6 [13].   

Vypracovaný model a štruktúru templátu 2BK0 sme neutralizovali a štruktúry sme 

optimalizovali použitím silového poľa Amber ff99SB v tleap ktorý je súčasťou 

AmberTools15 [14]. Optimalizované štruktúry sme solvatovali molekulami vody (TIP3P) v 

kubickom boxe s vrstvou vody hrubou 17 Å, do ktorej sme pridali ióny Na+ a Cl- tak, aby sme 

dosiahli koncetrácie solí 0 M, 0.1M, 0.2 M. Takto pripravené štruktúry sme ekvilibrovali 

v periodických limitných podmienkach na teplotu 300 K s použitím súboru NVE. 

Ekvilibrované štruktúry sme použili na vytvorenie simulácií prostredníctvom molekulovej 

dynamiky. Simulačná sekvencia prebiehajúca v limitných periodických podmienkach 

s použitím NPT súboru mala dĺžku 200 ns. Simulácie pomocou molekulovej dynamiky sme 

robili v programe Amber14. Zobrazenie trajektórie sa realizovalo pomocou programu VMD 

[15]. Získané trajektórie sme použili na analýzu vzdialeností medzi dvoma monomérmi 

pomocou cpptraj, ktoré je súčasťou AmberTools15 [14].  

 

Výsledky a diskusia 

Primárnu štruktúru alergénu Pet c 1.0201, ktorú sme získali pomocou hmotnostnej 

spektrometrie [1], sme využili na homológne modelovanie jeho terciálnej štruktúry. Ako 

templát nám slúžila kryštalografická štruktúra alergénu z celeru Api g 1.0101, 2BK0 pdb [7]. 

Kým homológia primárnej štruktúry Pet c 1.0201 s izoformou Api g 1.0201 z celeru bola až 

96% [1], homológia medzi izoformami Api g 1.0201 a zvoleným templátom Api g 1.010 je 

okolo 48%. Napriek tomu sa ukázala vysoká zhoda templátu a vytvoreného modelu pre Pet c 

1.020 (obrázok 1).  

Templát a vytvorený homológny model boli po neutralizácii a ekvilibrácii použité na 

testovanie schopnosti dimerizovať vo vodnom prostredí. Časový vývoj vzdialeností centier 

hmotnosti dvoch monomérov Api g 1.0101 alebo Pet c 1.0201 v priebehu simulácie 

molekulovou dynamikou je zobrazený na obrázku 2. Vzájomná poloha monomérov bola 

vizualizovaná programom VMD a na obrázku 2 je zobrazený počiatočný a konečný stav. 

Kým v prípade Api g 1.0101 sme žiadnu zmenu vzájomného stavu v priebehu 200 ns 

simulácie nepozorovali, konečný stav pre Pet c 1.0201 sa stabilizoval približne po 50 ns. 
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Porovnanie stabilizovaných kvartérnych štruktúr poukazuje na ich rozdiel v podobe 

výraznejšieho „údolia“, ktoré si udržujú homodiméry Api g 1.0101. 

 
 

 
 

Obr. 1. Terciárna štruktúra   (2BK0 pdb) a homológny model Pet c 1.0201 vytvorená programom 
Modeller9v6 [13] 

Templát Api g 1.0101 – modrý, homológny model Pet c 1.0201 – červený  
  

 

 
 

Obr. 2. Časový vývoj vzdialeností centier hmotnosti monomérov potravinových alergénov v priebehu 
simulácie molekulovou dynamikou so zobrazením počiatočného a konečného stavu ich vzájomnej polohy  

Horná časť obrázku - Pet c 1.0201, dolná časť - Api g 1.0101   
Simulácie pre Pet c 1.0201 sme opakovali trikrát, s dobrou reprodukovateľnosťou. 
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Prítomnosť solí (0,1 M) spôsobila destabilizáciu diméru a opakované simulácie sa líšili len 

tým, ako rýchlo k rozpadu došlo (obrázok 3).  

 

 
 

Obr. 3. Časový vývoj vzdialeností centier hmotnosti monomérov Pet c 1.0201 v priebehu opakovaných 
simulácií pomocou molekulovej dynamiky v prostredí 0,1 M NaCl 

 

Pri vyšších koncentráciách solí (0,2 M) začali vznikať prechodné stavy, kedy mohlo 

dôjsť k rozpadu, alebo sa dimér stabilizoval v inej polohe, ako tomu bolo v prípade vody 

(obrázok 4, 5). 
 

 
 

Obr. 4. Časový vývoj vzdialeností centier hmotnosti monomérov Pet c 1.0201 v priebehu opakovaných 
simulácií pomocou molekulovej dynamiky v prostredí 0,2 M NaCl 
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Obr. 5. Zobrazenie počiatočného a konečného stavu vzájomnej polohy monomérov Pet c 1.0201 

v simulácii dimerizácie molekulovou dynamikov v prostredí 0,2 M NaCl 
Vizualizované sú stavy zodpovedajúce 0 ns a 200 ns pre zelenú a červenú krivku z Obr. 4, modrá krivka 

naznačuje rozpad diméru 
 

Vzájomná poloha monomérov Pet c 1.0201v 0,2 M NaCl (obrázok 5) v homodiméroch po 

200 ns simulácii zodpovedá polohe, ktorá bola publikovaná pre štruktúru homodiméru Api g 

1 v kryštáloch [12].  

 

Záver 

Napriek tomu, že oligomerácia nie je podmienkou alergénnosti, existujú práce, ktoré 

popisujú zvýšenie schopnosti viazať IgE a v dôsledku toho silnejšiu alergickú odozvu 

organizmu spôsobenú dimerizáciou alergénov [16, 17].  

V prípade potravinových alergénov, ktoré produkujú rastliny rodiny Apiaceae, existuje 

viac izoforiem s takmer identickou terciálnou, ale len do určitej miery identickou primárnou 

štruktúrou. Nový typ alergénu z petržlenu, Pet c 1.0201, ktorým sme sa zaoberali v tejto práci, 

vytváral v idealizovanom vodnom prostredí stabilné diméry. Po prídavku solí (0,1 M) sa 

homodiméry destabilizovali. Pri vyšších koncentráciách solí (0,2 M) začali s určitou 

štatistickou pravdepodobnosťou vznikať homodiméry, v ktorých mali monoméry inú 

vzájomnú polohu ako v prostredí vody a to takú, ktorá umožňovala vznik viacerých 

nekovalentných interakcií vzhľadom na väčšiu plochu priblížených β-listov povrchov. 

Výsledky sme získali použitím simulácií molekulovej dynamiky a v prípade 0,2 M solí 

korešpondujú s experimentálnymi stanoveniami. 
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Abstract 
Analysis of the xyloglucan endotransglycosylase reaction products using mass spectrometry 
In this work, products of xyloglucan endotransglycosylase reaction were fluorescently labeled with 

sulphorhodamine using labeled xyloglucan oligosaccharide consisting of six hexoses and three pentoses as 
acceptor substrate. Dimer or trimer of similar xyloglucan unit was used instead of xyloglucan polymer as donor 
substrate or prolonged time of reaction leading to product size decrease in the case of xyloglucan was applied. 
Products were separated on TLC plates and MALDI TOF/TOF device in linear and reflectron positive and 
negative mode was used for their final m/z determination.  Both prolonged time of reaction and usage of dimer or 
trimer of xyloglucan as donor substrate were suitable when the products of the main reaction between molecules 
derived from xyloglucan were analyzed. The product analysis of potential side reactions required the usage of 
low-molecular donors. 
 

Keywords: Mass spectrometry; reaction products; transglycosylation; XET 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Transglykozylázy sú enzýmy, ktoré podľa enzýmovej nomenklatúry [1] patria medzi 

glykozyltransferázy, ale podľa CAZY [2], ktorá je založená na štrukturálnej podobnosti 

proteínov, patria jednoznačne do skupiny glykozylhydroláz. Mechanizmus reakcie týchto 

enzýmov je dvojstupňový; v prvom kroku dochádza k hydrolytickému štiepeniu polymérneho 

substrátu a v druhom k transferu polysacharidového fragmentu s pôvodným neredukujúcim 

koncom na iný poly- alebo oligosacharid.  Prvou známou transglykozylázou bola rastlinná 

xyloglukán endotransglykozyláza (XET, E.C. 2.4.1.207)  [3 – 5], ktorá primárne katalyzuje 

skracovanie/ predlžovanie xyloglukánových vlákien (XG) v bunkových stenách a tým 

umožňuje dynamické chovanie týchto rigídnych štruktúr [6]. Okrem XET sa našli aj ďalšie 

transglykozylázy, najmä v bunkových stenách húb [7 – 9]. 

Vzhľadom na to, že tieto enzýmy vyžadujú na stanovenie aktivity špeciálne metódy 

založené napr. na použití značených akceptorových substrátov, môže najmä v prípade 

stanovenia vedľajších aktivít enzýmov dochádzať k skresleniu výsledkov. Preto je v 
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opodstatnených prípadoch nutná analýza produktov reakcií, ktoré tieto enzýmy katalyzujú.  

Metóda založená na naštiepení vysokomolekulárneho značeného produktu 

hydrolytickými enzýmami, izolácii značených fragmentov a ich analýze hmotnostnou 

spektrometriou bola úspešne aplikovaná v prípadoch, kedy enzým operoval na lineárnych 

substrátoch [8, 9]. Pre vetvený XG je použitie komerčného enzýmového preparátu nevhodné, 

keďže okrem štiepenia hlavného reťazca sa môžu štiepiť aj bočné reťazce, čo by značne 

skomplikovalo interpretáciu hmotnostných spektier, ktorá je vzhľadom na komplexnosť XG 

aj tak dosť náročná. V tejto práci sme sa preto snažili metódu modifikovať tak, aby sme sa 

tomuto kroku vyhli. 

 

Materiál a metódy 

Substráty sme získali celulázovou degradáciou tamariškového XG (Dainippon 

Sumimoto Pharmaceutical), za ktorou nasledovalo delenie produktov kvapalinovou 

chromatografiou [10]. Značenie akceptora (XGO9) sulforodamínom (SR) sa urobilo podľa 

metódy vypracovanej Kosíkom a Farkašom [11]. Enzým, ktorý sme v experimentoch použili, 

bola nešpecifická XET zo semien Tropaeolum majus (TmXET6.3, V5ZEF7) homológne 

naexprimovaná v Pichia pastoris a vylúčená kvasinkou do kultivačného média. 

Podmienky transglykozylačnej reakcie: 0,3% XG alebo dimér/trimér : 27 µM XGO9-

SR : kultivačné médium s TmXET6.3 v pomere 5 : 1 : 4, 30 ⁰C. V prípade použitia XG ako 

donorového substrátu bola enzýmová reakcia sledovaná v časových intervaloch pomocou 

gélovej chromatografie produktov na kolóne TSKgel G3000SWXL (Tosoh Bioscience) 

zapojenej do UHPLC zariadenia Dionex UltiMate 3000 s fluorescenčným detektorom 

(ThermoScientific). Podmienky chromatografie: nástrek 40 mikroL vzorky, mobilná fáza – 

0,1 M octan amónny pH 5,5 s 20% acetonitrilom, prietoková rýchlosť 0,5 ml/min; nastavenie 

detektora - Ex 530 nm, Em 575 nm. Po spozorovaní degradácie vysokomolekulárnych 

značených produktov sa tieto naniesli na TLC platničky (Kieselgel 60, Merck). V prípade 

použitia diméru/triméru ako donora, sme produkty na platničky nanášali v časových 

intervaloch. Platničky sa vyvíjali v zmesi propanol : metanol : voda v pomere 2 : 1 : 1 

a značené produkty detegovali pod ÚV lampou . Zóny s produktami sme vyškrabali a zo 

silikagélu sme ich vymývali 20% etanolom. Po 3 x opakovanej centrifugácii (10 min pri 

10 000 rpm; Mikro 200, Hettich) sme vzorky zakoncentrovali na vákuovej centrifúge 

(SpeedVac, Eppendorf) a 1 µl naniesli na MALDI platničku MTP 384 target plate polished 

steel T F (Bruker) a po vyschnutí prekryli α-kyano-4-hydroxyškoricovou kyselinou (Fluka) 
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ako matricou (10 mg/ml v 50% acetonitrile).  

MALDI-TOF MS merania eluentov sme robili manuálne na zariadení UltrafleXtreme, 

ktoré bolo riadené programom FlexControl v. 3.4 (Bruker) v lineárnom a reflektrónovom 

pozitívnom móde. Zariadenie bolo kalibrované na Peptide calibration standard II (Bruker). 

Surové spektrálne údaje sa spracovali pomocou softvéru FlexAnalysis v. 3.4. 

 

Výsledky a diskusia 

Priebeh transglykozylačnej reakcie detegovaný gélovou chromatografiou, v ktorej bol 

ako donorový substrát použitý vysokomolekulárny XG, je zobrazený na obr. 1. Ako je vidieť, 

v uzavretom systéme sa v prvých fázach reakcie vyvára vysokomolekulárny značený produkt 

(0,25 hod) neskôr sa v dôsledku prebytku značeného oligomérneho akceptora molekulová 

hmotnosť produktu znižuje (25 hod). Produkty s relatívne nízkou molekulovou hmotnosťou sa 

dajú od zvyšku reakčnej zmesi oddeliť napr. tenkovrstvovou chromatografiou.  

 

   
Obr. 1. Fluorescenčne značené produkty transglykozylačnej reakcie katalyzovanej TmXET.    

Časová závislosť tvorby značených produktov zaznamenaná gélovou chromatografiou na kolóne TSKgel 
G3000SWXL.  

 

Rovnako sa dá priame delenie tenkovrstvovou chromatografiou využiť sa separáciu 

značených produktov, ktoré vznikli reakciou, v ktorej sa vysokomolekulárny XG nahradil 

dimérom alebo trimérom základných oligomérnych jednotiek XG, t.j. XGO9, XGO8 a XGO7.  
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Obr. 2. zobrazuje delenie produktov takejto reakcie. Označenie škvŕn koreluje 

s umiestnením látok, ktoré sa z nich eluovali, na MALDI platničke. 
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Obr. 2. Tenkovrstvové chromatografie produktov transglykozylačnej reakcie katalyzovanej TmXET. 
 
Neznačené donorové substráty (dimér/trimér), značený akceptorový substrát (XGO9-

SR) a značené produkty extrahované z TLC platničiek, boli analyzované hmotnostnou 

spektrometriou (obr. 3, 4).  
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Obr. 3. Hmotnostné spektrá substrátov transglykozylačnej reakcie katalyzovanej TmXET. 

A – dimér ako donor, pričom 1 – (XGO7)2, 2 – XGO7-XGO8, 3 – (XGO8)2 alebo XGO7-XGO9, 4 – 
XGO8-XGO9, 5 – (XGO9)2; B – trimér ako donor, pričom 1 – (XGO7)3, 2 – (XGO8)2-XGO7 alebo (XGO7)2-

XGO9, 3 – (XGO8)3 alebo XGO9-XGO8-XGO7, 4 - (XGO8)2-XGO9 alebo (XGO9)2-XGO7, 5 - (XGO9)2-
XGO8, 6 - (XGO9)3; C – XGO9-SR ako akceptor. 

 
Početnosť píkov súvisela s nehomogenitou donorových substrátov, ktoré okrem 

nonasacharidu (XGO9) môžu obsahovať hepta (XGO7) alebo oktasacharidy (XGO8), ako aj 

všetky ich kombinácie. Tento jav sa prejavil aj v zložení produktov (obr. 4).  
 

 

 
 

Obr. 4. Hmotnostné spektrá produktov transglykozylačnej reakcie katalyzovanej TmXET    
Spektrá látok z pozícii na MALDI patničke: A – B16-18, pričom 1 - XGO7-XGO9-SR, 2 – XGO8-XGO9-SR, 3 

- (XGO9)2-SR ; B – B19, pričom 1 – XGO7-XGO9-SR, 2 – XGO8-XGO9-SR; C – B9-B12, pričom 1 – 
neznačený XGO9-XGO8, 2 – XGO8-XGO9-SR, 3 – (XGO9)2-SR, 4 – oblasť značených trimérov; D – B9 

(fokusované na značené triméry - C4), pričom 1 – XGO7-(XGO9)2-SR alebo (XGO8)2-XGO9-SR, 2 – XGO8-
(XGO9)2-SR, 3 - (XGO9)3-SR  . 

1190



Záver 

Porovnaním teoretických a experimentálne zistených hodnôt m/z pre jednotlivé 

substráty a produkty transglykozylačnej reakcie sme zistili, že experimentálne namerané údaje 

potvrdzujú prítomnosť predpokladaných produktov v reakčných zmesiach.  

Vypracovaná metóda by mala slúžiť na získanie dôkazu o existencii 

heterotransglykozylačných reakcií na základe identifikácie produktov katalyzovaných 

nešpecifickými XET, ktoré boli zatiaľ popísané len na základe pozorovania kinetiky 

zabudovania značených akceptorov. Takéto stanovenia sú komplikované tým, že 

heterotransglykozylácia, t.j. štiepenie a zabudovanie štepu do štrukturálne odlišného 

sacharidu, prebieha ako vedľajšia reakcia hlavnej reakcie medzi molekulami XG. 
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Abstract 
Relativistic effects on halogen bonding 
We decided to study relativistic effects on halogen bonding, because it has not yet been systematically 

and adequately investigated. The Benchmark Energy & Geometry Database contains a set of noncovalent 
complexes of halogenated molecules, from which we selected some complexes with Br and I atoms involved in 
halogen bonding. Bromine, and especially Iodine are heavy atoms, meaning that (scalar) relativistic effects could 
have non-negligible impact on molecular properties. The complexes that we chose include reasonably large 
organic molecules, such as formaldehyde, benzene, methanethiol or halogenated methane, which are feasible for 
systematic computational investigation with proper coverage of correlation and scalar relativistic effects.  
 

Keywords: halogen bonding; relativistic effects; σ-hole; noncovalent interaction. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Termín ''halogénová väzba'' bol prvýkrát spomenutý v správe od Dumas et al. v roku 

1978, hoci interakcie kovalentne viazaných halogénov boli známe už dávno predtým a ich 

štúdium sa v posledných rokoch rapídne zintenzívňuje. Táto správa hovorila o detekcii donor-

akceptor komplexu tvoreného medzi tetrachlorometánom a tetrabromometánom s bázami, v 

ktorých halogénový atóm interagoval s atómami kyslíka a dusíka. [1, 2] 

Halogénová väzba je X...Y interakcia, kde X je chlór, bróm alebo jód a Y je donorom 

elektrónov (najčastejšie kyslík, dusík, síra alebo π plocha). Halogénová väzba je relatívne 

silná a vysoko smerovo špecifická, uhol väzby v komplexoch A-X...B je vždy blízky 180°. 

Táto smerovosť bráni disperzii byť hlavnou silou, hoci hrá významnú úlohu. [2, 3] 

Vzdialenosť väzby X...Y je menšia ako súčet van der Waalsových polomerov X a Y. 

 Existencia halogénovej väzby je prekvapujúca a na prvý pohľad neintuitívna. Napriek 

tomu, štúdie [4 - 7] elektrostatických potenciálov systémov s halogénovou väzbou ukazujú, že 

veľký halogénový atóm viazaný k uhlíku má tendenciu vytvárať elektropozitívnu oblasť a 

okolo neho tvoriť elektronegatívny pás. Táto elektropozitívna oblasť na povrchu halogénu sa 

označuje ako "σ-diera". 

Halogénová väzba je z hlavnej časti tvorená elektrostatickým priťahovaním medzi 

elektrónovo chudobným miestom σ-diery na halogéne a Lewisovou bázou, ako interakčným 
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partnerom, pričom významnú rolu hrajú aj disperzné efekty a polarizácia. 

Silu halogénovej väzby možno "ladiť" zahrnutím elektrón odťahujúcim substituentom 

do danej štruktúry, napríklad nahradením atómov vodíka fluórmi. σ-diera sa stáva 

pozitívnejšou pri prechode od ľahkých k ťažším halogénom, čo je odrazom zvyšujúcej sa 

polarizovateľnosti a klesajúcej elektronegativity. σ-diera má tendenciu byť pozitívnejšia, ak 

zvyšok molekuly odčerpáva z daného halogénu elektróny. [2]  

Ak je akceptor halogénovej väzby negatívny, bude nie len priťahovaný pozitívnou σ-

dierou, ale odpudzovaný pásom negatívneho elektrostatického potenciálu okolo halogénu. To 

vedie výrazne k preferencii viazania sa akceptora halogénovej väzby lineárne s halogénom. 

 Halogénová väzba vykazuje širokú škálu interakčných energií, ktorých hodnoty sa 

menia od 1.2 kcal/mol (Cl...Cl) po 43.0 kcal/mol (I3
-...I2) [8]. Toto je správanie, ktoré sa dá 

očakávať od elektrostatickej interakcie.  

 Halogénovú väzbu je možné nájsť v mnohých anorganických, organických a 

biologických systémoch. Povaha halogénových zlúčenín z nich robí široko používané 

inhibítory pre biomedicínske ciele a halogény tiež poskytujú niekoľko možností v špecifikácií 

týchto cieľov. Halogény sa tiež prirodzene vyskytujú v biologických systémoch. 

Najznámejším príkladom je pravdepodobne jódovaný hormón štítnej žľazy, tyroxín.  

 Halogénová väzba hrá dôležitú úlohu v širokom rozsahu biochemických javov ako 

napríklad tvorba komplexov proteín-ligand a je zodpovedná za mnoho vlastností nových 

materiálov. Tento typ interakcie sľubuje veľký význam v návrhu liečiv a materiálov. Veľké 

množstvo farmaceutických ligandov má halogén zakomponovaný do svojej štruktúry. [9] 

 Dôležitosť halogénovej väzby v oblastiach molekulového rozpoznávania, kryštálového 

inžinierstva a návrhu liečiv ju teda predurčuje na hlbšie teoretické a experimentálne  štúdium.   

 

Materiál a metódy 

 Rozhodli sme sa detailne študovať vplyv relativistických efektov na halogénovú 

väzbu, pretože táto oblasť doteraz nebola systematicky a primerane preskúmaná. Benchmark 

Energy & Geometry Database [10] obsahuje sadu nekovalentných komplexov 

halogénovaných molekúl, z ktorých sme vybrali niektoré komplexy s atómami Br a I 

zapojenými do halogénových väzieb.  

 Bróm, a najmä jód sú ťažké atómy, čo znamená, že (skalárne) relativistické efekty by 

mohli mať nezanedbateľný vplyv na vlastnosti týchto molekúl. Komplexy, ktoré sme si 

vybrali obsahujú organické molekuly, ako napríklad formaldehyd a halogénovaný metán, 
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ktoré sú z hľadiska výpočtových nárokov prijateľné pre systematické teoretické výpočty s 

náležitým pokrytím korelácie a skalárnych relativistických efektov. 

 Zatiaľ sme študovali komplexy formaldehydu s trifluoroiodometánom a 

trifluorobromometánom. Všetky štruktúry sme získali z literatúry [11]. Interakčné energie sme 

získali použitím programu MOLCAS [12] a GAUSSIAN09 [13]. Interakčné energie 

využívajúce supermolekulárny prístup boli upravené counterpoise korekciou a počítané 

metódou CCSD(T) (s a bez Cholesky rozkladu dvojelektrónových integrálov), s a bez 

relativistickej korekcie DKH (druhého poriadku).  

 

Výsledky a diskusia 

 Doteraz vyvodené závery by mali byť považované za predbežné, kvôli 

nedostatočnému množstvu výsledkov.  

 V tabuľkách 1 a 2 sú uvedené interakčné energie (v kcal.mol-1) pre študované systémy. 

Hodnoty CCSD(T)/CBS sú prevzaté z práce Řezáč et al. a boli získané extrapoláciou zo sady 

báz aug-cc-pVXZ. Podľa výsledkov získaných pre komplexy obsahujúce bróm, môžeme 

tvrdiť, že relativistické efekty sú celkom malé a relativistické preudopotenciály posúvajú CBS 

interakčné energie bližšie k tým, ktoré sme získali použitím ANO-RCC báz s DKH2 

Hamiltoniánu. Nedostatok difúznych funkcií ANO-RCC bázy v porovnaní s 

aug-cc-pVXZ(-PP) je badateľný pre komplexy obsahujúce jód, ale celková chyba voči CBS 

limitu je malá.  

 Tabuľky 1 a 2 zobrazujú sumár získaných výsledkov pre komplexy F3CBr...OCH2 a 

F3CI...OCH2.  Interakčné energie v sérii báz s pseudopotenciálmi (aug-cc-pVXZ-PP) sú 

pomerne rýchlo saturované, rozdiel medzi double-ζ a quadruple-ζ hodnotami je 0,34 kcal/mol 

(12%) pre komplex s brómom, resp. 0,68 kcal/mol (17%) pre komplex s jódom. Dôvodom 

podstatne rýchlejšej konvergencie s veľkosťou báz, v porovnaní s ostatnými použitými 

bázami, je vo výraznejšom zastúpení difúznych funkcií potrebných na presný popis 

nekovalentných interakcií. Najpomalšia konvergencia je badateľná v sérii nerelativistických 

báz (XZP), kde sa double-ζ a quadruple-ζ hodnoty líšia až o 1,5 kcal/mol (70 %) pre komplex 

s brómom, resp. 1,63 kcal/mol (63 %) pre komplex s jódom. 

 Výsledky získané použitím relativistických báz sú voči nerelativistickým systematicky 

atrakčnejšie. Rozdiely na jednotlivých úrovniach pre halogénovú väzbu Br...O v bázach 

XZP/XZP-DKH sú 0,12 (16 %), 0,15 (10 %) a 0,15 (7 %) kcal/mol, pričom je zrejmé, že 
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percentuálny podiel relativistických efektov v limite klesá. Analogicky, rozdiely získané pre 

komplexy obsahujúce jód sú 0,39 (29 %), 0,33 (14 %) a 0,39 (13 %) kcal/mol.  

 
Tab. 1. Celkové interakčné energie [kcal.mol-1],  F3CBr...OCH2 , použitá CCSD(T) metóda 

 
Nerelativistické 

bázy 
DZP TZP QZP 
-0,64 -1,29 -2,14 

Bázy s pseudopotenciálom aug-cc-pVDZ-PP aug-cc-pVTZ-PP aug-cc-pVQZ-PP 
-2,52 -2,68 -2,86 

Relativistické 
bázy 

DZP-DKH TZP-DKH QZP-DKH 
-0,76 -1,46 -2,29 

ANO-RCC-VDZP ANO-RCC-VTZP ANO-RCC-VQZP 
-1,70 -2,33 -2,81 

a) CCSD(T)/CBS [11]      -3,10 kcal.mol-1 
  

 

 

 
 

Obr. 1. Elektrostatický potenciál demonštrujúci pozitívnu σ-dieru na jóde v komplexe F3CBr...OCH2 
 
 
 

Tab. 2. Celkové interakčné energie [kcal.mol-1],  F3CI...OCH2 , použitá CCSD(T) metóda 
 

Nerelativistické 
bázy 

DZP TZP QZP 
-0,94 -2,05 -3,97 

Bázy s pseudopotenciálom aug-cc-pVDZ-PP aug-cc-pVTZ-PP aug-cc-pVQZ-PP 
-3,29 -3,72 -3,97 

Relativistické 
bázy 

DZP-DKH TZP-DKH QZP-DKH 
-1,33 -2,38 -2,96 

ANO-RCC-VDZP ANO-RCC-VTZP ANO-RCC-VQZP 
-2,11 -2,96 -3,64 

a) CCSD(T)/CBS [11]      -4,08 kcal.mol-1 
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Obr. 2. Elektrostatický potenciál demonštrujúci pozitívnu σ-dieru na jóde v komplexe F3CBr...OCH2 
 

Záver 

Na získanie  spoľahlivých  interakčných  energií  je  nutné  použiť  metódy  s  vysokou  

mierou zahrnutia elektrónovej korelácie, napr. CCSD(T) – metóda spriahnutých klastrov. 

Obzvlášť pre halogény s vyšším protónovým číslom ako Br a I je potrebné aj zahrnutie 

skalárnych relativistických efektov. Výsledky získané použitím báz s pseudopotenciálmi sú v 

dobrej zhode s hodnotami z literatúry a rozdiely medzi hodnotami v jednotlivých bázach sú 

pomerne malé. Pri použití menej difúznych báz je konvergencia interakčných energií 

badateľne pomalšia. Dostatočné zahrnutie difúznych funkcií má zjavne väčší vplyv na kvalitu 

získaných interakčných energií ako rigorózny popis (skalárnych) relativistických efektov.  
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Abstract 
 Determination of squalene oxidation products in textiles by GC-MS 

The aim of this work was to find out which products are produced by oxidation of squalene in a variety of 
conditions, such as UV light and sunlight. The next step was to find out the retention times of squalene oxidation 
products and their identification. The aim was also to determine the speed of degradation of squalene in order to use 
this data in criminalistics. The samples were measured by GC-MS, each of the selected ions of oxidation products 
were measured in the SIM mode. 
 
Keywords: gas chromatography; mass spectrometry; squalene, oxidation products. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Skvalén sa vytvára v pečeni cicavcov a cez artérie/ žily sa dostáva do každej časti 

ľudského tela. Je súčasťou kožného mazu, nachádza sa v odtlačkoch prstov, v potravinách, 

hlavne v rybách, v olivovom oleji, v niektorých kozmetických prípravkoch, vo vakcínach ako 

aditívum. Tento triterpén je tvorený zo šiestich izoprénových jednotiek, je prekurzorom 

cholesterolu a hrá tiež dôležitú úlohu pri syntéze signálových molekúl ako sterolov, pohlavných 

hormónov a vitamínu D [1].  

Vzorky odtlačkov prstov majú komplexné, zložité zloženie. Okrem iného obsahujú pot, 

hlavne z ekrinných žliaz, kožný maz ktorý sa dostáva do odtlačkov oterom, (predovšetkým z 

dotykov častí tela kde sa maz nachádza ako nos, čelo), ďalej obsahujú rôzne kontaminanty jedla, 

liečiv či kozmetických prípravkov [2].  

Ekrinné žľazy môžeme nájsť na každej časti tela. Pot tvorí hlavne voda, aminokyseliny, 

proteíny, polypeptidy, anorganické katióny ako Na, K, Ca, Mg, močovina, kyselina močová, 

vitamíny, kreatinín, chloridy a ďalšie anorganické a organické zložky [3].  

Kožný maz sa skladá z glyceridov a mastných kyselín, ktoré spolu tvoria až 65% mazu, 

cholesterolu (20% mazu), zo skvalénu, ktorému prislúcha 12-13%,  z voskových esterov a z 

esterov sterolov. Vymenované zložky pochádzajú z kožnej vrstvy stratum granulosum a sú 

produkované keranocytmi [2, 3].  

Zloženie odtlačkov sa mení časom v dôsledku oxidácie komponentov, degradácie 

1198



baktériami, mikroorganizmami, metabolizácie, migrácie zložiek, alebo odparenia menších 

molekúl. Na zloženie vzoriek má tiež významný vplyv teplota, vlhkosť, tlak a ďalšie faktory [4]. 

Skvalén sa na svetle (UV, VIS) ľahko oxiduje, podlieha fotodegradácii, rozklad môžu spôsobiť 

tiež mikroorganizmy, kyslík, environmentálne oxidanty ako ozón a ďalšie.  

Cieľom práce bolo identifikovať oxidačné produkty skvalénu vytvárajúcich sa pri 

rôznych podmienok ako pri slnečnom a UV svetle, určiť rýchlosť rozkladu skvalénu a popísať 

retenčné charakteristiky jeho oxidačných produktov.  

 

Materiál a metódy 

Zo štandardu skvalénu (Sigma Aldrich, Saint Louis, USA,) sa pripravil roztok 

s koncentráciou 1000 ppm (10 μl štandardu do 10 ml chloroformu). Z roztoku sa odobral 1 ml, 

ktorý sa dal na petriho misku a chloroform (Merck, Darmstadt, GER) sa na vzduchu voľne 

odparil. Takto pripravené vzorky sa zakryli ďalšou petriho miskou a boli vystavení slnečnému 

svetlu. Vzorky, vystavené UV žiareniu (365 nm) sa neprikryli. Pred analýzou sa vzniknuté 

produkty preniesli do 1 ml chloroformu do vialiek a následne analyzovali pomocou GC-MS.  

Na analýzu sa použil 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.. 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 MSD ChemStation Agilent.  

Dávkoval sa 1 µl vzorky v splitless móde(2 min). Ako nosný plyn sa použilo hélium s 

konštantným prietokom 1,5 ml/min. Teplota injektora bola 280°C, teplotný program bol od 60°C 

(1 min.) s gradientom 15°C/min. do 310°C (3 min). MS merania sa uskutočnili v móde Scan v 

rozsahu 45 – 600 amu, teplota iónového zdroja bola nastavená na 230°C. Energia ionizácie bola 

70 eV.  

 

Výsledky a diskusia 

Na obrázku 1 je zobrazený chromatogram prislúchajúci analýze rozkladných produktov 

skvalénu s koncentráciou 1000 ppm. Vzorka bola vystavená dennému svetlu 7 dní.  
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Obr. 1. GC-MS záznam analýzy rozkladných produktov skvalénu po ožarovaní svetlom 7 dní 
1- 3,7-dimetyl -2,6-oktadiénal,  2-6,10- dimetyl -5,9- undekadién-2ón, 3-3,7,11- trimetyl -2,6,10- dodekatriénal , 4-

5,9,13- trimetyl -4,8,12- tetradekatriénal, 5-4,9,13,17- tetrametyl-4,8,12,16- oktadekatetraénal , 6-2,6,10,15,18- 
pentametyl-dokoza-2,6,10,14,18- pentaén-22-al, 7- skvalén, 8-2,2- dimetyl-3-(3,7,12,16,20- pentametyl- 

3,7,11,15,19- heneikozapentaenyl)-oxirán , 9-2,6,10,15,19,23-hexametyl-1,6,10,14,18,22-tetrakozahexén-3-ol 
 

 
 

Obr. 2. Štruktúrny vzorec skvalénu 
 

 
 

Obr. 3. Štruktúrny vzorec 4,9,13,17- tetrametyl-4,8,12,16- oktadekatetraénalu 
 

 
 

Obr. 4. Štruktúrny vzorec 6,10- dimetyl -5,9- undekadién-2ónu 
 

 
 

Obr. 5. Štruktúrny vzorec 3,7,11- trimetyl -2,6,10- dodekatriénalu 
 

Identifikáciu zložiek sme vykonali pomocou porovnania nameraných hmotnostných 

spektier so spektrami uvedenými v NIST05 knižnici, pričom minimálna zhoda bola 90%. 
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Najviac zastúpenou zložkou bol skvalén. Ako je z obrázku 1 zrejmé, na svetle sa za 7 dni zo 

skvalénu vytvorilo mnoho oxidačných produktov, ktoré sú uvedené v tabuľke 1 s príslušnými 

retenčnými časmi a charakteristickými fragmentačnými iónmi z MS spektra.  

 
Tab. 1. Zoznam identifikovaných oxidačných produktov skvalénu, ich retenčné časy v podmienkach GC-MS 

a ich charakteristické ióny. 
 

Látka Oxidačné produkty Retenčný 
čas (min) Ión m/z 

1 3,7- dimetylokta-2,6-diénal 7,87 
 152, 137 

2 6,10- dimetyl -5,9- undekadién-2-ón 9,45 
 

151, 194 
 

3 3,7,11- trimetyl -2,6,10- dodekatriénal 11,78 
 

177, 159 
 

4 5,9,13- trimetyl -4,8,12- tetradekatriénal 12,45 
 

248, 136 
 

5 4,9,13,17- tetrametyl-4,8,12,16- oktadekatetraénal 15,39 
 

316, 247 
 

6 2,6,10,15,18- pentametyldokoza-2,6,10,14,18- pentaén-22-al 17,79 384, 315 
 

7 skvalén 18,06 426, 357 
 

8 2,2- dimetyl-3-(3,7,12,16,20- pentametyl- 3,7,11,15,19- 
heneikozapentaenyl)-oxirán 18,78 426, 357 

 

9 6,10,15,19,23-hexametyl-1,6,10,14,18,22-tetrakozahexén-3-ol 18,91 
 

426, 357 
 

 

Na obrázku 6 je zobrazený GC-MS chromatogram prislúchajúci analýzam 

chloroformových extraktov čistej tkaniny a tkaniny s kožným mazom. Vzorky sa pripravili 

oterom čela do čistej bavlnenej tkaniny, ktorá sa následne extrahovala 4 ml chloroformu. Extrakt 

sa prefiltroval a vzorka sa zahustila v prúde dusíka pri 60°C na 1 ml chloroformu a následne 

analyzovala  GC-MS. 

V čistej bavlnenej tkanine  sme identifikovali okrem iného aj stopy skvalénu, čo 

naznačuje, že tkanina nebola úplne čistá. Z chromatogramu oteru kože je zrejmé, že po skvaléne 

boli najviac zastúpenými zložkami voľné mastné kyseliny ako kyselina palmitoolejová, kyselina 

palmitová, kyseliny olejová a stearová. Ftalát indikuje kontamináciu vzorky plastom, ktorý môže 

mať rôzne zdroje.  
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Obr. 6. GC-MS záznam analýz oteru čela (A) a čistej bavlnenej tkaniny (B)  
1-izopropyl palmitát, 2- di-n-oktyl ftalát, 3-skvalén, 4-1-chlór dodekán, 5-kyselina laurová, 6-kyselina myristová, 7- 
kyselina pentadekánová, 8-kyselina palmitoolejová, 9-kyselina palmitová, 10-kyselina olejová, 11-kyselina stearová, 

12- cholest-5-én-3-ol 
 

 
 

Obr. 7. Vplyv UV žiarenia na skvalén 
 

Obrázok 7 znázorňuje vplyv UV žiarenia (365 nm) na skvalén. Z obrázku je zrejmé, že 

obsah skvalénu klesá v závislosti od času za pôsobenia UV svetla. 

Obrázok 7 prislúcha dvom vybraným oxidačným produktom skvalénu (2,6,10,15,19,23-

hexametyl-1,6,10,14,18,22-tetrakozahexén-3-ol a 2,2- dimetyl-3-(3,7,12,16,20- pentametyl-

3,7,11,15,19-heneikozapentaenyl)-oxirán), u ktorých sa sledovali zmeny koncentrácie v čase za 

1202



pôsobenia UV žiarenia. Na zvýšenie citlivosti GC-MS analýzy sa vzorky analyzovali v móde 

SIM, na základe charakteristických fragmentačných iónov jednotlivých oxidačných produktov.  

 
 

Obr. 8. Vplyv UV žiarenia na vybrané oxidačné produkty skvalénu  
2,6,10,15,19,23-hexametyl-1,6,10,14,18,22-tetrakozahexén-3-ol (B), 2,2- dimetyl-3-(3,7,12,16,20- pentametyl- 

3,7,11,15,19- heneikozapentaenyl)-oxirán (A) 
 

Záver 
Cieľom práce bolo identifikovať oxidačné produkty skvalénu, stanoviť ich retenčné časy 

a určiť rýchlosť rozkladu skvalénu za rôznych podmienok (UV, slnečné svetlo) za účelom 

využitia týchto dát v kriminalistike. Z výsledkov je zrejmé, že sa skvalén za deň rozloží pod UV 

svetlom (365 nm), za tmy je rozklad oveľa pomalší, aj po mesiaci sa vo vzorkách nachádza.  
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Abstract 
 Phytoremediation of radionuclides by using microalgae Dunaliella salina and Chlorella vulgaris 
 The presented work is focused on  verifying  phytoremediation applicability of microalgae Dunaliella 
salina and Chlorella vulgaris by degradation of radionuclides 137Cs and 60Co from aqueous solutions. 
Phytoremediation potential of microalgae was studied in an environment with pH 3 – 9, while the speed 
parameter of remediation was also monitored. The experiment was carried out by washing solution of the 
microalgae, and through the peristaltic pump and then measuring by HPGe detector. From the presented results it 
shows, that the biggest potential of phytoremediation for D. salina was found at pH 3 and pH 8, and for C. 
vulgaris at pH 6. 
 
Keywords: phytoremediation; radionuclides; Dunaliella salina; Chlorella vulgaris. 

 
Úvod a formulácia cieľa 
 Jadrová kontaminácia životného prostredia sa dostala do pozornosti skúškami 

jadrových zbraní, haváriami jadrových zariadení alebo činnosťami spojenými s jadrovou 

energetikou. Od Černobyľskej havárie uplynulo už 30 rokov a za ten čas sa značne zvýšila 

kvalita postupov na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti a vyvinuli sa mnohé dekontaminačné 

techniky. 

 Technika sanácie vodných roztokov, ktorú prezentujeme v tejto práci je bioremediácia 

in-situ, kedy sa dekontaminácia pomocou organizmov uskutočňuje priamo na mieste 

znečistenia [1]. Biologické systémy je možné použiť na čistenie pôdy, sedimentov, vody od 

anorganických látok, rádionuklidov, ťažkých kovov a i. [2]. Jedným z biologických systémov, 

ktorý sa používa na dekontamináciu sú rastliny (v našom prípade mikroriasy) v procese 

fytoremediácie. Fytoremediačné techniky sú definované ako sanačné postupy využívajúce 

schopnosť rastlín akumulovať, fixovať a rozkladať kontaminanty v životnom prostredí [3, 4]. 

 Jedna z mikrorias, ktorú používame v experimentoch je halofilná Dunaliella salina, 

ktorá sa vyskytuje v hypersalinnom prostredí s toleranciou 0,2 – 35 % NaCl. Obsahuje vysoké 

množstvo karotenoidov, ktoré ju chránia pred tvorbou voľných radikálov z UV žiarenia [5]. 

Bolo dokázané, že D. salina má vysoké bioakumulačné schopnosti ťažkých kovov ako 

napríklad Zn, Cu a Cd [6]. 
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 Chlorella vulgaris je zelená mikroriasa vyskytujúca sa v sladkovodnom prostredí. Ako 

mikroriasa, ktorá obsahuje najviac zdroju chlorofylu zo všetkých rastlín, sa využíva aj ako 

výživový doplnok [7]. Bola zistená jej schopnosť fytoremediácie ťažkých kovov, ako aj 

dusíka a fosforu, ktoré využíva ako nutričné prvky [8]. 

 Medzi rádionuklidy vznikajúce ako štiepne produkty v jadrových elektrárňach patrí 
137Cs, s dobou polpremeny 30 rokov. Emituje beta a gama žiarenie a najväčší problém 

predstavuje kvôli jeho rýchlej inkorporácii do biologických systémov ako analóg dusíka [9]. 

Ďalším rádionuklidom, ktorý sa dostáva do životného prostredia činnosťou jadrových 

a medicínskych zariadení je 60Co, s dobou polpremeny 5,3 roka sprevádzanou emitovaním 

beta a gama žiarenia [10]. 

 

Materiál a metódy 

 Mikroriasy boli komerčne dodané spoločnosťou CCALA (Culture Collection of 

Autotrophic Organisms), Třeboň, Česká republika. 30 cm3 CCALA 269, Chlorella vulgaris, 

BEIJERINCK/CCAP 211-11b a 30 cm3 CCALA 339, Dunaliella salina, MAINX/SAG 19-3 

spolu s 1 dm3 BBM média pre C. vulgaris a 1 dm3 Dunaliella média pre D. salinu. 

 Kultivačné médium pre C. vulgaris bolo zarobené v 1 dm3 Erlenmeyerovej banke 

podľa receptu na BBM médium [11, 12]. Médium pre D. salinu bolo zarobené podľa receptu 

na Dunaliella médium [13]. Médiá boli do Erlenmeyerových baniek s objemom 1 dm3 

s mikroriasami a pretrepávané v 48 hodinovom intervale pri izbovej teplote. 

 Pre roztoky na meranie bol použitý 0,2 cm3 roztok 137Cs s 60Co (v chloridovej forme), 

25 cm3 zásobný roztok (médium) jednotlivých mikrorias a následne ak bolo potrebné 1 

mol·dm-3 HNO3 alebo 0,05 mol·dm-3 NaOH na úpravu pH. Kontrola správnosti pH bola 

realizovaná pH metrom CyberScan pH ion 510. 

 Experimenty boli realizované využitím peristaltickej pumpy ISMATEC 

Model:ISM851 (prietok 2 cm3·min-1) a následne sa sledovala časová závislosť poklesu 

aktivity v roztokoch s mikroriasami. Na vyhodnotenie vzoriek bol použitý gama spektrometer 

s HPGe detektorom (doba merania vzoriek 600 s) od firmy ORTEC a namerané spektrá boli 

vyhodnotené softvérom GammaVision od firmy ORTEC. 

 

 

 

 

 

1205



Výsledky a diskusia 

 Cieľom práce bolo zistiť a porovnať fytoremediačné schopnosti mikrorias D. salina 

a C. vulgaris v roztoku s 137Cs a 60Co v chloridovej forme. 

 Na obr. 1 sú zaznamenané výsledky merania pre C. vulgaris (vzorka Chlo16) pri pH 6, 

čo predstavuje pH živného média pre Chlorella vulgaris. Zo zaznamenaných hodnôt vyplýva, 

že najlepšie remediačné účinky nastali pri 51. minúte, kedy bol zaznamenaný pokles aktivity 

 137Cs z počiatočnej aktivity 28,48 Bq na 25,72 Bq a pre 60Co z 100,35 Bq na 87,15 Bq. 

 

 
 

Obr. 1. Časová závislosť poklesu aktivity Chlorella vulgaris pri pH 6 
 

 V tab. 1 sú uvedené výsledky ďalších meraní pre C. vulgaris pri pH 6, keďže sa 

ukázalo, že pri tomto pH prebieha najefektívnejšia sorpcia rádionuklidov mikroriasou. 

Môžeme predpokladať, že vzhľadom na to, že pri týchto meraniach sa C. vulgaris nachádza 

vo svojom prirodzenom pH a teda nie je v stresových podmienkach, jej remediačné 

schopnosti budú najlepšie. Pri vzorke Chlo11 bola počiatočná aktivita pre 137Cs 31,09 Bq 

a najlepšie sorpčné vlastnosti boli namerané pri 163 min (3. frakcia), kde hodnota aktivity 

klesla na 24,09 Bq. Počiatočná aktivita 60Co bola 126,74 Bq a najlepší pokles bol 

zaznamenaný pri 213 min (5. frakcia) s 87,5 Bq. 
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Tab. 1. Časová závislosť poklesu aktivity Chlorella vulgaris pri pH 6. 

 
 t [min] 137Cs [Bq] 60Co [Bq] 
Chlo11 primar 0 31,09 126,74 

1. frakcia 105 28,97 101,39 
2. frakcia 132 25,55 100,69 
3. frakcia 163 24,09 98,96 
4. frakcia 188 25,88 92,01 
5. frakcia 213 26,53 87,50 
6. frakcia 240 26,53 101,39 

Chlo12 primar 0 26,53 101,39 
1. frakcia 10 27,99 97,92 
2. frakcia 38 18,39 67,01 
3. frakcia 66 21,00 62,50 
4. frakcia 94 23,27 101,39 
5. frakcia 125 24,41 95,83 
6. frakcia 156 19,21 66,67 

 

Z tab. 1 je vidieť, že vzorka Chlo12 má najlepší pokles aktivity pre 137Cs po 38 

minútach kedy klesla z hodnoty 26,53 Bq na 18,39 Bq. Pri ďalšej frakcii (66 min) bol 

zaznamenaný najvýraznejší pokles 60Co z 101,39 Bq na 62,5 Bq. Avšak pri 94. minúte 

aktivita 60Co stúpla až na hodnotu počiatočnej aktivity (primár), čo mohlo byť spôsobené 

spätným vypustením mikrorias do meraného roztoku. 

 Pri oboch mikroriasach bolo cieľom vytýčiť interval pH, pri ktorom je remediácia 

najúčinnejšia. Z výsledkov vyplýva (obr. 2 a tab. 2), že najvhodnejšie prostredie pre D. salina 

bolo v rozmedziach pH 3 - 8. Z Obr. 2 vyplýva, že najlepší pokles aktivity bol zaznamenaný 

pri 60Co a to z počiatočnej aktivity 43,75 Bq na 15,28 Bq. Oproti tomu, pokles 137Cs bol 

menej výraznejší a to z 14,32 Bq na 9,77 Bq. Toto môže byť spôsobené aj lepšími sorpčnými 

vlastnosťami 60Co v alkalickom prostredí. 
 

 
 

Obr. 2. Časová závislosť poklesu aktivity Dunaliella salina pri pH 8 
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 Určitý pokles aktivity bol zaznamenaný aj pri vzorkách Dun16 a Dun17 (tab. 2), kedy 

bolo v meranom rádioaktívnom roztoku pH 3. Namerané hodnoty v tab. 2 ukazujú, že 

počiatočná aktivita vo vzorke Dun16 bola pre 137Cs 26,86 Bq a pokles bol najlepší pri 51. 

minúte s hodnotou 23,44 Bq. Napriek tomu, že je sorpcia kobaltu lepšia v alkalickom 

prostredí, pokles aktivity 60Co bol badateľnejší ako pri 137Cs (z 105,21 Bq na 87,85 Bq). 

 
Tab. 2. Časová závislosť poklesu aktivity Dunaliella salina pri pH 3. 

 
 t [min] 137Cs [Bq] 60Co [Bq] 
Dun16 primar 0 26,86 105,21 

1. frakcia 27 25,07 88,54 
2. frakcia 51 23,44 87,85 
3. frakcia 77 24,25 90,28 
4. frakcia 101 23,60 92,36 
5. frakcia 129 24,25 89,58 
6. frakcia 154 23,93 93,40 

Dun17 primar 0 28,48 103,47 
1. frakcia 60 26,69 94,10 
2. frakcia 86 26,37 93,40 
3. frakcia 112 21,65 94,44 

 
Vzorka Dun17 vykazuje lepší pokles aktivity 137Cs ako v Dun16, hodnota poklesla pri 

112 minúte z 28,48 Bq na 21,65 Bq. Avšak pokles 60Co bol lepší v Dun16 vzhľadom na to, že 

v Dun17 sa aktivita z 103,47 Bq znížila na 93,40 Bq. 

 

Záver 

 Na základe spomenutých výsledkov je vidieť, že najlepšie fytoremediačné vlastnosti 

majú Dunaliella salina pri pH 8 a pH 3 a Chlorella vulgaris pri pH 6. Vďaka týmto 

experimentom sme mohli vytýčiť interval pH, kedy sú tieto mikroriasy schopné remediácie. 

Z nameraných hodnôt je taktiež vidieť, že spomenuté mikroriasy sú schopné bioakumulácie 

rádionuklidov a nielen ťažkých kovov. 

 V budúcnosti by sme sa chceli zamerať na vplyv iónovej sily roztoku, mechanizmus 

fytoremediácie, ako aj vyskúšať alfa rádionuklidy, ktoré sú dôležité z hľadiska ich výskytu 

v prírode. 
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Abstract 
 Carbon synthesis from Al4C3 
 The use of porous adsorbent materials is now widely spread in various technologies because their 
ability to react with gases or liquids and store energy. In this regard, carbon prepared from carbide with the help 
chlorinating agents - so called carbide derived carbon (CDC) - is very interesting. The reason for this is the fact 
that we are able to adjust the pore size range by changing the parameters of the synthesis. 
 In our work, we have tried to prepare CDC powder from aluminium carbide using chloroform as the 
chlorinating agent . The synthesis was repeated at various temperatures and the final products were analysed by 
means of X-ray diffraction. To determine the amount of carbon in the resulting samples, we used calcination at 
1200 °C. 
 

Keywords: porous, carbon, adsorbent, CDC, chlorination, carbide, X-ray diffraction. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Porézne uhlíkové materiály odvodené z karbidov- tzv. carbide derived carbons (CDCs) 

sú zaujímavé z hľadiska uskladnenia plynov [1], energie alebo v katalýze. Veľký povrch 

spôsobený chemickým alebo fyzikálnym aktivačným procesom má veľký význam v 

technológiách a umožňuje využitie v batériách alebo v superkondenzátoroch. V CDCs je 

rozsah veľkosti pórov určený štruktúrou, typom prekurzora a podmienkami, pri ktorých 

syntéza prebieha [2]. 

Najbežnejšia metóda prípravy CDC práškov využíva binárne (B4C, SiC, TiC, ZrC) 

alebo ternárne karbidy (Ti3AlC2, Ti3SiC2) s použitím plynného Cl2. Počas reakcie je kov 

transportovaný z reakčnej zmesi ako kovový chlorid zanechávajúc čistý porézny uhlík [3, 4]. 

Alternatívne spôsoby prípravy bez využitia chlóru sú vákuová dekompozícia pri vysokých 

teplotách alebo hydrotermálne reakcie karbidov [5]. 

Cieľom tejto práce bolo pripraviť porézny uhlík z karbidu hlinitého za použitia 

chloroformu ako chloračného činidla a zistiť najlepšie podmienky pre danú syntézu. 
 

 

Materiál a metódy 

Na syntézu sa využil komerčný karbid hlinitý (čistota 98%, Sigma Aldrich). Difrakčné 
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dáta boli merané na difraktometri Philips PW 1050 s CuKα röntgenovým žiarením. Kalcinácia 

na vzduchu, (teplota 1200 °C) počas dvoch hodín, bola použitá na zistenie obsahu uhlíka v 

pripravených vzorkách. Kalcinácia prebehla vo vysokoteplotnej laboratórnej peci CLASIC 

1013 L.  

 

Experimentálna časť 

Vzorky sa nechali v porcelánovej lodičke uprostred kremennej rúry v rúrovej peci 

Clasic (výrobca Česká republika) počas jednej hodiny reagovať s parami chloroformu pri 

teplotách 600 °C, 650 °C a 700 °C. Tento istý postup sa zopakoval pre každú teplotu s 

vháňaným argónom, ktorý sa k reakčnému systému dostával cez premývačku. Reakcia 

prebiehala podľa rovnice [I.]: 

4 CHCl3 (l) + Al4C3 (s) → 7 C (s) + 4 AlCl3 + 2 H2 (g) [I.] 

Oba konce kremennej rúry boli utesnené pomocou teflónovej pásky a keramickej vaty. 

Chloroform sa nachádzal v Erlenmeyerovej banke položenej na ohrievači a po destilácii bol 

opakovanie používaný. V peci dochádzalo k ohrevu na výslednú teplotu rýchlosťou 15°C/min. 

 
 

Obr. 1. Schéma aparatúry 
1-prívod argónu, 2- premývačka, 3- spojovacia hadička, 4- Erlenmayerova banka s ohrevom, 5- pec, 6- lodička 

so návažkom, 7- chladič, 8- dvojhrdlá banka na zachytenie chloroformu 
 

Výsledky a diskusia 

Z tabuľky 1 môžeme pozorovať, že rovnako v prípade syntézy bez aj s vháňaným 

argónom nám karbid zreagoval s chloroformom. Vo vzorke VTAlC6 je zo zostatku a následne 
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aj z difrakčného záznamu zrejmé, že nedošlo k reakcii, teda môžeme pokladať teplotu 600 °C 

za hraničnú. Vyššia hmotnosť tejto vzorky po reakcii mohla byť spôsobená oxidáciou. Všetky 

vzorky boli pred syntézou vo forme sivého prášku a po syntéze čierne.  

 
Tab. 1. Hodnoty návažkov karbidu hlinitého a výsledné hmotnosti vzoriek po syntéze pri rôznych 

teplotách ohrevu. 
 

číslo vz. názov teplota [°C] látky mKARBID [g] mPRODUKT [g] % zostatok 
1 VTAlC1 600 CHCl3, Al4C3 0,503 0,174 34,6 
2 VTAlC2 650 CHCl3, Al4C3 0,500 0,241 48,1 
3 VTAlC3 700 CHCl3, Al4C3 0,501 0,154 30,8 

s vháňaným Argónom 
4 VTAlC4 650 CHCl3, Al4C3 0,501 0,185 36,8 
5 VTAlC5 700 CHCl3, Al4C3 0,501 0,212 42,3 
6 VTAlC6 600 CHCl3, Al4C3 0,501 0,588 118 

 

 
 

Obr. 2. Difrakčné záznamy produktov pripravených reakciou Al4C3 s CHCl3 po ohreve na rôzne teploty  
a) vzorka syntetizovaná pri 700°C b)vzorka syntetizovaná pri 650°C c) vzorka syntetizovaná pri 600°C 
 

Z obr. 2 vidíme, že vo vzorke pri 600°C sme dostali amorfný produkt. Ohrevom na 

650 °C sme pozorovali prvé difrakcie, ktoré prislúchali najmä α- Al2O3. Okrem toho môžeme 

pozorovať slabé difrakcie prislúchajúce uhlíku v modifikácii grafit. Teplota 700 °C spôsobila 

vznik α- Al2O3 a grafitu.  
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Obr. 3. Difrakčné záznamy produktov pripravených pri rôznych teplotách ohrevu v aparatúre s 
vháňaným argónom 

 

Na obr. 3. môžeme pozorovať difrakčné záznamy produktov po syntéze, kedy sme do 

aparatúry vháňali cez premývačku argón, aby sme vytlačili z reakčného priestoru vzduch a 

zároveň zlepšili prúdenie pár chloroformu. Môžeme vidieť, že v prípade a) teplota 600 °C 

nebola dostatočná  na prebehnutie reakcie karbidu s chloroformom a z difrakcií vidíme stále 

prítomnosť karbidu. Difrakcie prislúchajúce karbidu a zároveň aj α- Al2O3 sa nachádzajú vo 

vzorke zahrievanej na 650 °C. Teplota 700 °C spôsobila, že vo vzorke už nepozorujeme 

prítomnosť karbidu. 

Na stanovenie obsahu uhlíka vo výsledných vzorkách sme použili kalcináciu. Hodnoty 

počiatočných návažkov sú uvedené v tabuľke. Po kalcinácii sme z výsledného produktu 

namerali difrakcie vzoriek pripravované zahriatím na rôzne teploty.  

 
Tab. 2. Tabuľka s hodnotami hmotností vzoriek vzniknutých syntézou Al4C3 s CHCl3 pred a po kalcinácii.  

 
číslo 

vzorky 
názov 
vzorky 

mvzorky pred 

kalc. [g] 
mvzorky po 

kalcinácii [g] 
Rozdiel 

[g] 
% obsah 

uhlíka 
1 VTAlC1 0,288   0,175 0,113 39,3 
2 VTAlC2 0,143   0,074 0,069  48,4 
3 VTAlC3  0,118   0,018 0,100  84,8 
4 VTAlC4  0,141   0,063 0,078  55,5 
5 VTAlC5  0,118   0,070 0,048  41,0 
6 VTAlC6  0,299   0,228 0,071  23,8 
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Z výsledkov v tabuľke 2 vidíme, že najviac uhlíka obsahovala vzorka 3, ktorá bola 

pripravovaná zahrievaním na teplotu 700 °C bez privádzaného argónu.  

 

 
 

 Obr. 4. Difrakčná analýza vzoriek pripravených reakciou Al4C3 s CHCl3 po kalcinácii na 1200 °C 
a) vzorka pripravená pri 700 °C, b) vzorka pripravená pri 650 °C, c) vzorka pripravená pri 600 °C 
 

Po kalcinácii sme dostali biele až bielosivé prášky. Na obr. 4. môžeme vidieť  

difrakčné záznamy vzoriek po kalcinácii, z ktorých každá bola pripravená reakciou Al4C3 s 

CHCl3 pri inej teplote. Tieto vzorky po zahriatí na 1200 °C obsahovali iba čistý α- Al2O3. 

Zaujímavosťou bolo, že korundové tégliky dofarbené chrómom do ružovej farby, v ktorých sa 

pri kalcinácii nachádzali vzorky, zmenili farbu na modrú.  

 

Záver 

Pomocou chloroformu ako chloračného činidla sme uskutočnili sériu syntéz v 

teplotnom  intervale 600-700 °C. Vzorky sme po syntéze charakterizovali pomocou práškovej 

difrakčnej analýzy. Na základe získaných údajov po kalcinácii sme zistili, že najviac uhlíka 

obsahovala vzorka pripravená pri 700 °C a toto množstvo predstavovalo 84,75 %. 
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Abstract 
The synthesis of (R,R)-4-methylpregabalin 
Derivatives of β-isobutyl-γ-aminobutyric acid are biologically active compounds with therapeutical 

properties. A stereoselective route to preparation of one of its derivatives, (R,R)-4-methylpregabalin, with 
promising properties has been proposed. The key step here is an organocatalytic Michael addition using 
activation by hydrogen bonding. Squaramide catalysts were tested in this reaction. We found out that the 
catalysts can distinguish between enantiomers of the substrate, and preferably react with one of them.  
 

Keywords: stereoselective synthesis; pregabalin; Micheal addition; hydrogen bond. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Asymetrická organokatalýza nahrádza procesy využívajúce kovy tam, kde sa tieto 

nedajú použiť, alebo v prípadoch kedy produkt nesmie byť znečistený kovom, napríklad 

v posledných stupňoch syntéz biologicky aktívnych zlúčenín pre farmaceutický priemysel. 

Z tohto dôvodu sa výskumu organokatalytických reakcií venuje čoraz väčšia pozornosť. Podľa 

typu interakcie katalyzátora so substrátom rozlišujeme kovalentnú a nekovalentnú katalýzu. 

Nekovalentné interakcie, ktoré sa využívajú v organokatalýze, sú vodíkové väzby a iónové 

interakcie. Pre katalýzu pomocou vodíkových väzieb sa využívajú chirálne donory 

vodíkových väzieb s rôznymi kyslosťami – dioly, tiomočoviny, skvaramidy alebo fosforečné 

kyseliny [1]. Organokatalytické reakcie nevyžadujú úplne bezvodé podmienky a vo 

všeobecnosti prebiehajú za miernych podmienok.  

Cieľom práce je vypracovať plán syntézy (R,R)-4-metylpregabalínu na základe 

predpokladu podobnej reaktivity so známou zlúčeninou z literatúry, pregabalínom [2]. 

Preskúmať organokatalytickú Michaelovu adíciu na prekurzore (R,R)-4-metylpregabalínu, 

optimalizovať jej podmienky.  

 

Materiál a metódy 

Rozpúšťadlá boli sušené státím nad príslušným sušidlom a čerstvo vydestilované pred 

reakciou. Reakcie boli uskutočnené v bezvodom prostredí pod argónovou atmosférou. NMR 
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spektrá boli namerané na prístroji Varian NMR System 300. Merania boli vykonané pri 20 °C. 

Ako vnútorný štandard bol použitý TMS. Priebeh reakcií a stĺpcovej chromatografie bol 

sledovaný pomocou tenkovrstvovej chromatografie na silikagélových platničkách Silica Gel 

60 F254 (Merck), a vizualizované pod UV lampou (254 nm), alebo roztokom KMnO4. 

Enantiomérne nadbytky produktov boli stanovené HPLC s kolónou Daicel Chiralpac OD-H, 

IC s UV detektorom. 

 Organokatalytická Michaelova adícia bola uskutočnená rozpustením substrátu 

v suchom rozpúšťadle, pridaním nukleofilu a katalyzátora. Reakcia sa nechala miešať tri až 

štyri dni pri laboratórnej teplote, následne sa rozpúšťadlo odparilo, a zmes bola delená na 

stĺpci SiO2, ako eluent bola použitá zmes hexán/EA 5:1. 

 

Výsledky a diskusia 

Navrhnutá syntéza obsahuje organokatalytickú Michaelovu adíciu na nitroalkén 1  

(obr. 1).  

 

NO2
O O

OO

NO2

OO

OO NH3

COOH

Raney-Ni, H2 HCl
NH2

OHOH

OO Cl
, kat.

2 3 41
 

 
Obr. 1. Organokatalytická Michaelova adícia 

 
 Nitroalkén 1 nie je komerčne dostupný, preto bola navrhnutá jeho syntéza z aldehydu 5 

podobne, ako je to opísané v literatúre (obr. 2).[2]  

 

O
MeNO2, Et3N NO2NO2

OH
CuCl, DCC

Et2O
5 6 1

 
 

Obr. 2. Syntéza nitroalkénu 1 
 

 Aldehyd 5 je možné pripraviť s použitím niekoľkých chirálnych pomocných činidiel. 

Syntéza opísaná Endersom [3] využíva SAMP (10) ako chirálnu pomocnú skupinu (obr. 3). 

Aldehyd 5 sa nepodarilo pri syntéze v menšom množstve zachytiť pre jeho prchavosť. Preto 

sme sa pokúsili pripraviť SAMP (10) vo väčšom množstve. Posledný krok syntézy, redukciu 

nitrozopyrolidínu 9 pomocou LiAlH4 sa však nepodarilo zopakovať podľa literatúry, ani po 
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viacnásobnom opakovaní reakcie, pričom výsledky neboli reprodukovateľné. Použili sme teda 

komerčne dostupný SAMP (10). 
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Obr. 3. Syntéza chirálneho pomocného činidla SAMP (10) 
 

 Aldehyd 5 bol pripravený reakciou izovaleraldehydu (11) so SAMP (10), následnou 

alkyláciou vzniknutého hydrazónu 12, a uvoľnením pomocnej stereogénnej skupiny (obr. 4). 
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Obr. 4. Príprava aldehydu 5 Endersovou metódou 
 

Nevýhodou tejto metódy je aj nutnosť destilovať všetky produkty za zníženého tlaku, 

ako aj ich horšia stabilita. Aldehyd 5 sa pomocou tejto metódy dá pripraviť s pomerne nízkou 

enantiomérnou čistotou (57 % ee), čo je spôsobené jeho čiastočnou racemizáciou počas 

destilácie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli použiť na prípravu aldehydu 5 inú metódu. 

 Navrhli sme prípravu aldehydu 5 s použitím difenyloxazolidinónov [4] opísaných 

Seebachom. [5] Snahou bolo použiť oxazolidinón 15 vychádzajúci z lacnejšieho prírodného 

L-valínu (14) (obr. 5). 
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Obr. 5. Navrhnutá syntéza aldehydu 5 s použitím oxazolidinónu 15 ako chirálnej pomocnej skupiny 
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 Takto navrhnutá syntéza však vyžaduje použitie 2-jódpropánu ako elektrofilu, ktorý 

má však väčšie stérické nároky, a teda jeho prístup k reakčnému centru môže byť sťažený. 

Predpokladáme však, že použitie nukleofilu s dobrou odstupujúcou skupinou, predĺženie 

reakčného času a vyššia teplota by mali tento problém vyriešiť. Metanolýza oxazolidinónu 17 

poskytne ester 18 a oxazolidinón 15, ktorý možno znova použiť v reakcii. Výhodou tejto 

metódy je, že jednotlivé medziprodukty sú dobre kryštalizujúce látky, nie je teda potrebné ich 

čistiť chromatograficky, ale stačí kryštalizácia, pričom je možné ich týmto spôsobom zároveň 

enantiomérne obohatiť.  

 Podmienky organokatalytickej Michaelovej adície boli zatiaľ odskúšané v racemickej 

forme (obr. 6).  
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Obr. 6. Michaelova adícia na racemický nitroalkén 1 
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Obr. 7. Katalyzátory použité v Michaelovej adícii  

 
 Na získanie racemického štandardu bol najskôr použitý racemický D,L-prolín (20). 

Následne na sledovanie konverzie a enantioselektivity boli odskúšané tri skvaramidové 

katalyzátory 21, 22, 23 (obr. 7). Výsledky sú uvedené v tabuľke 1. Katalyzátory s 9-amino-9-

deoxy-epi-chinidínovým 21 a 9-amino-9-deoxy-epi-chinínovým 22 zvyškom sa ukázali byť 

málo účinne v tejto reakcii. Cyklohexándiamínový katalyzátor 23 poskytol pri 45% konverzii 

dr 70:30, pričom majoritný diastereoizomér mal enantiomérnu čistotu 84% ee. V tejto chvíli 

nevieme presne určiť, či je tento rozdiel v reaktivite spôsobený chirálnou, alebo achirálnou 

časťou molekuly katalyzátora, čo bude predmetom ďalšieho štúdia. 
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Tab. 1. Skríning katalyzátorov na racemickom substráte- Reaktanty sa rozpustili v danom rozpúšťadle, 
a nechali sa miešať pri laboratórnej teplote. a-izolovaný výťažok b-určené z 1H NMR c-stanovené pomocou 

HPLC. 
 

kat. množstvo kat. (mol. %) rozpúšťadlo čas (d) konverzia (%) dr ee (%)c 

20 30 MeOH 4 78a 83:17 0 

21 5 DCM 3 0b n.d. n.d. 

22 5 DCM 3 10b n.d. n.d. 

23 5 DCM 3 45b 70:30 84 
 

 Katalyzátor 21 bol pripravený reakciou parciálneho skvaramidu 25 a 9-amino-9-

deoxy-epi-chinidínu (26) (obr. 8). Parciálny skvaramid 25 bol pripravený reakciou 

dimetylskvarátu (24) s bis(trifluórmetyl)anilínom [6]. 9-Amino-9-deoxy-epi-chinidín (26) bol 

pripravený Mitsunobuovou-Staudingerovou reakciou [7]. 
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Obr. 8. Príprava katalyzátora 21 
 

Záver 

Pripravený bol skvaramidový katalyzátor 21 navrhnutý pre Michaelovu adíciu 

dimetylmalonátu na nitroalkén 1. 

Odskúšaný bol postup podľa Endersa na prípravu aldehydu 5. Týmto spôsobom sa 

nám však nepodarilo získať dostatočné množstvo potrebného aldehydu 5. Navrhli sme preto 

alternatívny postup prípravy aldehydu 5 založený na použití chirálneho oxazolidinónu 15 

Predbežný skríning katalyzátorov ukázal nevýhodnosť použitia skvaramidov 

s bis(trifluórmetyl)anilínovým a chinínovým, resp. chinidínovým substituentom ako 

katalyzátorov v Michaelovej adícii. Cyklohexándiamínový katalyzátor 23 sa ukázal byť 

najúčinnejší v tejto reakcii, a dokázal rozlíšiť enantioméry, pričom prednostne reagoval len 
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s jedným z nich. 
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Abstract 
The mannose 6-phosphate/insulin like growth factor II receptor (CD222, M6P/IGFIIR) is a 

multifunctional receptor, mostly localized intracellularly, less on the cell surface of all types of mammalian cells. 
It is involved in the processes like the transport of acid hydrolases containing mannose 6-phosphate moieties in 
its structures into lysosomes, or in binding and internalization of extracellular ligands like IGFII or plasminogen. 
This is related to functions of CD222 in regulation of cell proliferation, migration and apoptosis. Recently, it has 
been shown that soluble CD222 (sCD222) can be proteolyticaly released from the surface of human endothelial 
cells by the tumour necrosis factor-α-converting enzyme (TACE). sCD222 was also detected in the human blood 
serum. In this study, we, first, show that CD222 is present in the urine of oncological patients; second, scrutinize 
its origin; and finally, question its diagnostic value.  

  

Keywords: CD222; cancer; diagnostics; human body fluids; exosomes 

 

Introduction and aims of the study 

There are two known mannose 6-phosphate binding receptors (MPRs): approximately 

46 kDa cation-dependent MPR and approximately 250 kDa cation-independent mannose 6-

phosphate/insulin-like growth factor II receptor (M6P/IGFII, CD222). Both proteins belong to 

p-type lectin family [1, 2]. CD222 is a multifunctional protein because of its ability to bind 

and transport mannose 6-phosphate – containing (M6P) proteins, e.g. soluble acid hydrolases, 

and also other ligands independently of M6P, e.g. IGFII or plasminogen [3]. CD222 can be 

found mostly intracellular in the trans-Golgi network as well as in early, late and recycling 

endosomes [1], and only 5-10 % can be found on the cell surface [4]. CD222 is a type I 

transmembrane protein [1]. Its extracellular domain consists of 15 cysteine rich, partly 

homologous repeats, each consisting of approximately 147 amino acids. In this domain, four 

distinct M6P-binding and a single IGFII-binding site are localized. The binding sites for 

urokinase plasminogen activator receptor (uPAR) and plasminogen are localized in the N-

terminal part [5, 6]. A short cytoplasmic tail is composed of variety of sorting signals, some 

modified by phosphorylation or palmitoylation. Although, in the plasma membrane CD222 

seems to be a dimer, in detergents it is solubilized as a monomer [7, 8]. 

In the study published in 2011 by Leksa et al. it has been shown that the tumour 

necrosis factor-α-converting enzyme TACE (ADAM17), a protease from the ADAM (A 
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disintegrator and metalloprotease) family, mediates the shedding of CD222. Soluble CD222 

(sCD222) is of the molecular weight about 200kD and lacks the carboxy terminal cytoplasmic 

and transmembrane domains but retains ectodomain and extracellular ligand binding sites [9]. 

There is also another potential protease involved in shedding of CD222, the β-site APP 

cleaving enzyme 1 (BACE) [10]. BACE is a transmembrane aspartyl protease with a luminal 

active site that sheds the ectodomains of membrane proteins through juxtamembrane 

proteolysis. BACE is principally implicated in generating the amyloid-β-protein in 

Alzheimer´s disease [10]. sCD222 has many important functions, for example in carrying of 

IGF-II and mannose 6-phosphate proteins in circulation, in embryogenesis and in childhood it 

opposes the growth stimulatory effects of IGF-II [6].  

Higher sCD222 was detected human blood serum of patients with liver diseases [9]. 

Based on these results, we decided to analyse another type of human fluid, the urine. We 

would like to find out whether sCD222 can be found in the urine of cancer patients and used 

as a diagnostic marker. 

Materials and methods 

All the urine samples were analysed by SDS-polyacrylamide electrophoresis followed 

by Western blot. In all cases the antibody against CD222 – MEM238 biotinylated antibody 

was used. Streptavidin-HRP was used as a secondary conjugate. The membrane was at the 

end visualized through the luminescence reaction using Western Bright Chemilumineszenz 

Substrat Sirius for the CCD system [9]. The whole protein concentration in urine samples was 

measured using BIO-RAD protein assay [11]. The exosomes were isolated using the 

ExoQuick – TC™ kit - Exosome isolation from Media and Urine (System Biosciences), cat. 

#EXOTC10A-1. Isolation was evaluated by Western blot, the presence of exosomes was 

verified by using antibodies against the markers - CD9, CD63, CD81 [12].  

Results and discussion 

In the first phase, we analysed 87 urine samples from patients with various types of 

cancer diseases by WB. We detected CD222 in all urine samples from the patients with breast 

cancer, hepatocellular carcinoma and multiple myeloma (Figure 1A). We also obtained 

positive signal in the Mantle cell lymphoma patient’s urine (not shown), however, in this case 

we had only one sample for analysis. Intensity of the signals varied. The molecular weight 

was approximately 250 kDa, which was more than the molecular weight expected for sCD222 

[9] and thus rather indicated the presence of the full-length form. Nevertheless, in some cases, 
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the position of signal for CD222 was a little bit lower than the position of the control full-

length form (250 kDa), what might be caused by the presence of truncated, soluble form of 

CD222. Based on this, we were not able to conclude whether CD222 detected in urine was 

present in its full-length membrane form or truncated soluble form. We obtained no or 

sporadic signals for CD222 in urine samples from patients with Non-Hodking lymphoma, 

Hodking lymphoma, ovarian carcinoma, chronic lymphocytic leukaemia (CLL) and liver 

cirrhosis. These signals varied among the types of diseases and did not correlate to any 

individual type of diseases, e.g. samples number 6 and 25 from colon carcinoma (Figure 1A). 

However, we found the CD222 with molecular weight approximately 250 kDa also in urine 

samples of two healthy donors (Figure 1B). Interestingly, these two donors were active 

athletes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 1. CD222 in the human urine. (A) In urine samples from patients with various cancer diseases CD222 was 
detected through the WB with the biotinylated mAb MEM-238 followed by detection with the streptavidin-HRP 
conjugate. The samples were equilibrated with the Laemmli sample buffer. As a control sample the cell lysate of 
the THP-1 monocyte cell line was used showing the full-length membrane form of CD222. All the samples were 

loaded in the volume 30 μl. (B) The urine samples from healthy donors were prepared as in (A). 

B 

A 
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Since the donors of these urine samples were the active athletes we decided to find 

out, if the presence of CD222 in the urine might be made conditional by higher physical 

activity. We chose 8 members of historical fencing group, who regularly undergo physically 

difficult 120 min. long trainings. We harvested two types of urine samples – before and after 

training. Same as in the previous analyses, the urine samples were analysed through the WB 

(Figure 2). We found out, that before training, CD222 was detected in the urine samples of 

most of physically active people while after training the CD222 was found in every sample. 

Similarly to the urine samples of the cancer patients, the molecular weight of detected CD222 

was approximately 250 kDa.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

We also analysed the whole protein concentration in the urine samples of physically 

active people. In the Figure 3, it is shown that the whole protein concentration increased after 

physical activity.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Based on the obtained results we concluded, that CD222 is found in the urine samples 

of cancer patients but also of the physically active people. Thus, physical activity must be 

taken into account when considering urine protein as potential diagnostic markers.  

 

Fig. 2. CD222 in the urine after physical activity. The urine samples from healthy donors were prepared as in 
Figure 1A. 

 

Fig. 3. The whole protein concentration in urine samples is higher after training. The graph demonstrates 
the increased protein concentration in urine samples after training (red) compared to the urine samples before 

training (blue). Protein concentration was measured using BIO-RAD protein assay [11]. 
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The molecular weight of CD222 in urine varied, nevertheless in almost all cases it was 

approximately 250 kDa, i.e. comparable to the full-length form but not the truncated soluble 

form. In the second phase we therefore sought for the origin CD222 in the human urine. We 

analysed one urine sample of a physically active person after training – sample no. 7, which 

showed the highest signal for CD222 after analysis by WB. Firstly, the sample was 

centrifuged to obtain pellet of the cells and the parts of the cells. Second, the supernatant was 

filtered through the filter with the pore size 0,20 μm (Figure 4). Principally, we wanted to 

verify, whether urine CD222 was derived from cell membranes or present in a soluble form. 

We detected CD222 in filtrated fraction (filtrate), but not in the pellet or in the sample 

retained in the filter (retenate). Since the filter allow the particles with size up to 0,20 μm to 

go through, we concluded that CD222 could be present either in a soluble form or in small 

vesicles, namely exosomes.  

 

 

 

 

 

 

  
To answer this question, we analysed the urine by means of the ExoQuick – TC™ kit 

(System Biosciences) allowing the isolation of exosomes and detected CD222 in the exosome 

fractions from the urine samples (Figure 5). However, we used only 0,5 ml of urine, which 

was diluted with 1x PBS to final volume 5 ml, we obtained very low signal for CD222. This 

result indicates that CD222 is present in the urine as a component of exosomes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. A more detailed analysis of the urine sample of physically active person (no. 7 after physical 
activity). The samples were loaded on gel in following order: 1. the urine samples aliquot; 2. aliquot from the 
urine supernatant; 3. aliquot from urine pellet; 4. aliquot from the urine filtrate; 5. aliquot from urine retenate 

washed out from the filter. As a control sample the cell lysate of the THP-1 monocyte cell line was used. All the 
samples were loaded in the volume 30 μl. CD222 was found in high amounts in fractions number 1, 2, 3 and 4. 

Fig. 5. Exosome isolation from urine samples of cancer patients. We isolated the exosomes from the patients 
with breast cancer (1), liver cirrhosis (2) and multiple myeloma (3). On the gel, the supernatant were loaded as a 

control of isolation (S) and pellets (P), which should contain the isolated exosomes. M – protein ladder, ctrl – cell 
lysates from Jurkat T-cell line. 

1226



Conclusion 

It is clear now, that CD222 cannot be used as a diagnostic marker for any type of 

diseases while it can be also found in the urine after higher physical activity. After additional 

experiments we suppose that we found CD222 in the urine samples in exosomes. In 

conclusion, all disease markers from the urine should be evaluated with a caution.  
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Abstract 

Nuclear weapons production, uranium mining, uranium munitions use and nuclear accidents have 
released actinides as well as other radionuclides, toxic metals and organic contaminants into the environment. 
 Actinides, as one of the biggest group of contaminants, are potentially toxic to microorganisms on account of 
their chemical and radiological activity. Europium was chosen as an analogue of the trivalent actinides (i.e. Am 3 

+ and Pu 3+). The outstanding properties of biochar such as porous structure, enhanced specific surface area and 
the content of free functional groups recommend this material as a promising and efficient sorbent. It shows good 
potential as a new tool in removal and separation technologies of various pollutants from wastes, contaminated 
soils or liquid wastes. The main aims of this work is development and characterization of new biochar-derived 
sorbents, investigation of its sorption properties for actinides, by adsorption of an analogue of the trivalent 
actinides, europium 

 
Keywords: biochar; europium; adsorption. 
 

Introduction and the formula of the main aims  

Nuclear weapons production, uranium mining, uranium munitions use and nuclear 

accidents have released actinides as well as other radionuclides, toxic metals and organic 

contaminants into the environment [1].   

Biochar is the product of heating biomass in the absence of or with limited oxygen 

supply to above 300°C, a process called pyrolysis, as it is also used for producing charcoal. 

Most inorganic contaminants can be immobilized by biochar via a wide range of 

mechanisms such as ion exchange, physical adsorption and precipitation. During exposure of 

freshly produced biochar to the atmosphere, the oxygenation of biochar surfaces causes the 

formation of oxygen containing functional groups (carboxyl, hydroxyl, phenol and carbonyl) 

on the massive internal surface area of the biochar. These functional groups induce a negative 

charge and a high CEC. The sorption properties of this carbonaceous material represent the 

key element in the assessment of the potential of biochar for remediation purposes.  

The outstanding properties of biochar such as porous structure enhanced specific 

surface area and the content of free functional groups recommend this material as a promising 
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and efficient sorbent. This utilization is valuable from the point of feedstock availability 

(based on residual biomass) and cost-effectiveness of sorption material preparation [2, 3]. The 

content of O-containing carboxyl, phenolic and hydroxyl functional groups on the biochar 

surfaces plays a crucial role in sorption chemistry of inorganic hazardous materials (heavy 

metals, radioisotopes). Equally, the sorption process can be affected by the presence of non-

carbonized fractions in biochar matter [4]. 

All these characteristics indicate that biochar shows good potential as a new tool in 

removal and separation technologies of various pollutants from wastes, contaminated soils or 

liquid wastes [5, 6]. 

The main aim of this study was to development and characterization of biochar-based 

sorbent produced from agricultural waste material whether could be used as an engineering 

tool as a barrier of actinides transport in environment. As analogue of trivalent actinides, 

europium III was chosen. 

 

Materials and methods 

Biochar (BC) sample was produced by slow pyrolysis from corn cobs (BC). Raw 

materials with dimensions 2 cm×2 cm×2 cm was pyrolyzed at 500°C at a residence time 120 

min in a rotary furnace. For ensuring oxygen-free environment and uniform heating 

conditions, nitrogen was used as flush gas. After pyrolysis biochar samples was ground and 

sieved to a particle size of 0.5-1 mm. Sorbent was rinsed several times by deionized water 

(<0.4 μS cm-1), dried at 50°C and stored at 22°C in polypropylene boxes for sorption and 

characterization experiments.  

The total content of C, H and N in biochar sample was determined using a CHN 

Elemental Analyzer (CHNS-O EA 1108, Carlo Erba Instruments, Italy). Specific surface areas 

of studied sample was measured by methylene blue sorption method according to Nunes and 

Guerreiro and the technique of nitrogen adsorption and desorption (SORPTOMATIC 1990, 

Italy) followed by Brunauer-Emmett-Tellers (BET) model evaluation. The active and potential 

pH values of sample was measured after mixing sample with deionized water and 1.0 mol L-1 

KCl (ratio 1:15 m/v) for 1 h and 1 h of stabilization. Electrical conductivities (EC) of sample 

were measured in deionized water (1:10 m/v) after 24h of mixing. An anion exchange 

capacity (AEC) was determined using bromide as index anion. Carbonate equivalents were 

determined by the Scheibler method.  

Surface structure analyses were observed by scanning electron microscopy (SEM) 
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using electron microscope VEGA TS 5130 MM devices working at an accelerating voltage of 

20 kV. The XRD patterns of the samples were recorded on Siemens D-500 diffractometer 

with Cu-Kα radiation (λ=1.5406 Å). The scanning range was from 2 =5-70°, with the 

scanning speed of 0.02 sec/step.  

The sorption properties of biochar were studied under batch conditions. The adsorbent 

batch was placed into test tubes with a solution volume containing Eu(III) and pH was 

adjusted with HCl and NaOH solutions. The liquid/solid ratios of the solution volume (V) to 

the adsorbent mass (m) were kept 100 cm3 g-1. The reagents were placed in sealed bottles and 

agitated in a laboratory shaker.  

Experimental conditions of adsorption experiments for Eu(III) adsorption onto BC: c0 

= 2.5-25 mg · dm-3 Eu, pH 6 ± 0.05, reaction time 4 h, 22 ° C. All experiments were 

performed in triplicates. Error bars represent standard deviation of the mean (±SD). 

Experimental conditions of kinetics model of Eu onto BC was: c0 = 20 mg dm-3 Eu, 

the pH was adjusted at 6 ± 0.05, reaction time 0-2880 min, 22 °C . All experiments were 

performed in triplicates. Error bars represent standard deviation of the mean (±SD).  

Concentrations of unsorbed Eu(III) were determined in supernatants after 

centrifugation (10 min, 4000 min-1) by spectrophotometric method based on Eu complexes 

with Arsenazo III [7] 

 

Results and discussion  

The SEM images for sample of biochar obtained by pyrolysis of agricultural waste 

(corn cobs) are shown on fig 1. As can be seen from the presented micrographs, the particles 

of investigated biochar retained most of tubular cellular structure. The surface morphology of 

biochar sample implies on the well-developed honeycomb-like macroporous structure.  

Functional groups attached to the surface and specific interaction with xenobiotics 

could play an important role but a specific surface area is another factor playing a role in the 

sorption process.  Physico-chemical properties of BC are show in tab. 1. 
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Fig.1. SEM micrographs of BC at magnitude 250x (A) and 500x (B) 
 

Tab. 1. Physico-chemical characteristics of BC. 
 

 BC  
pH (H2O) 8.74 
pH (KCl) 8.34 

EC (mS cm-1) 2.39 
Ash content (%) 16.21 
Density (kg L-1) 0.32 

SA (m2 g-1) 16.498 
C (%) 82.84 

                H (%) 2.11 
N (%) 1.36 

Eu  <LOD* 

 
The XRD pattern of BC is presented in Fig 2. The broad diffraction peaks located at 2θ 

= 23o and 43o correspond to the reflections from disordered graphitic (002) and (100) plane, 

respectively, indicating on the turbostratic structure of sample.  

 

 
 

Fig.2 XRD spectra of BC. 
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Further, the narrow and sharp peaks located at the positions 2θ = 28.3o and 40.4o, 

visible on the XRD pattern of BC biochar, correspond to the reflections from (200) and (220) 

plane of KCl. 

Prior to the sorption equilibrium experiments, the effect of the contact time on the 

sorption of Eu(III) was investigated in the range from 0 to 2880 min at an initial pH 6 ~ 0.05, 

with Eu concentration c0 = 20 mg·dm-3. The sorption of Eu on BC was quiet fast and 

equilibrium was obtained after almost 250 minutes. The sorption process of Eu (III) by BC is 

shown on Fig 3. The equilibrium study of adsorption was modelled by three different times of 

isotherms Fig 4: Langmuir, Freundlich and DKR isotherms. The Langmuir isotherm 

corresponds with the experimental data the best and the value of R is 0,997 the maximum 

adsorption capacity Qmax = 0.89 mg·g. The value of the R2 for Freundlich isotherm is 0,986 

and DKR isotherm is R2 = 0,963.  
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Fig. 3. Kinetic models of Eu sorption by BC                       Fig. 4. Models of Eu adsorption isotherms by BC 

 

Conclusion 

The biochar shows good potential as a new tool in removal and separation 

technologies of various pollutants from wastes, contaminated soils or liquid wastes. In our 

study the corn-cobs derived biochar was prepared and characterized by several methods. The 

basic sorption experiments by Eu(III) showed good potential of biochar to be used as a new 

tool in removal and separation technologies of trivalent actinides. For further investigation of 

sorption capacity improving the chemical modifications and post-treatments of biochar-based 

sorbents are required. 
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Abstract 
Preparation of nitrobenzoatecobalt(II) and nitrobenzoatenickel(II) complexes with nicotinamide 
Nicotinamide ligand is coordinated through pyridine nitrogen atom. Eight new carboxylatocobalt(II) and 

carboxylatonickel(II) complexes of formula [M(RCO2)2(nia)2(H2O)2], [where RCO2
- is 2-nitrobenzoate (2-

(NO2)bz), 3-nitrobenzoate (3-(NO2)bz), 4-nitrobenzoate (4-(NO2)bz), 3,5-dinitrobenzoate (3,5-(NO2)2bz) or 2,4-
dinitrobenzoate (2,4-(NO2)2bz)] with nicotinamide (nia) had been prepared. The Complexes of formula [Co(2-
(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2]∙2H2O and [Co(4-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2] had been prepared by modified method. All 
of compounds were characterized by elemental analysis and infrared spectroscopy. The crystal structures of six 
complexes, {[Ni(2-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2]∙2H2O, [Co(3-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2], [Co(4-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2], 
[Ni(4-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2], [Co(3,5-(NO2)2bz)2(nia)2(H2O)2] and [Co(2,4-(NO2)2bz)2(nia)2(H2O)2]} had been 
determined by single-crystal X-ray structural analysis. The central atoms of cobalt or nickel in all complexes are 
coordinated in octahedral polyhedron. 
 

Keywords: carboxylate complexes; crystal structure; nicotinamide; nitrobenzoate. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Karboxylová skupina je prítomná vo viacerých metaloenzýmoch kobaltu a niklu, 

pričom je možná aj ich vzájomná zámena bez straty katalytických vlastností metaloenzýmu. 

V  tomto kontexte je zaujímavé venovať sa karboxylátokobaltnatým a karboxylátonikelnatým 

komplexom ako štruktúrnym a prípadne aj funkčným modelovým látkam [1]. Štúdium 

komplexov obsahujúcich karboxylátové skupiny a nikotínamid ako neutrálny ligand, 

sa ukazujú tiež ako vhodné modelové látky. 

V literatúre sú zatiaľ známe len dva štruktúrne typy karboxylátokobaltnatých 

a karboxylátonikelnatých komplexov s nikotínamidom [2, 3]. Komplexy obsahujúce Co2+ a 

Ni2+
, sa často vyskytujú izoštruktúrne, čo sa aj v prípade karboxylátokobaltnatých 

a karboxylátonikelnatých potvrdilo. Pri štúdiu v CSD databáze bolo nájdených trinásť 

kobaltnatých a šesť nikelnatých komplexov zloženia [M(RCO2)2(nia)2(H2O)2], kde RCO2
- je 

anión karboxylovej kyseliny. Vo všetkých prípadoch je centrálny atóm kobaltu alebo niklu 

koordinovaný v tvare oktaédra dvojicou atómov kyslíka karboxylových skupín, dvojicou 

atómov dusíka nikotínamidových ligandov a dvoma molekulami vody, pričom chromofór 

centrálneho atómu je CoN2O4 respektíve NiN2O4.  
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Komplexy s aniónmi nitrobenzoátových kyselín boli študované len v prípade 

kobaltnatých komplexov, a to len s 2-nitrobenzoátovým aniónom, kde okrem určenia 

kryštálovej štruktúry, študovali aj katalytickú aktivitu [2] a štruktúrne bol charakterizovaný 

komplex s 4-nitrobenzoátovým aniónom [3]. 

Na základe poznatkov o štruktúre a aktívnych centrách enzýmov s nikelnatým 

a kobaltnatým aktívnym centrom z literatúry a na základe štúdií analogických komplexov 

pripravených s nikotínamidom, som sa sústredila na prípravu takýchto zlúčenín s kyselinou 

nitrobenzoovou, s upriamením na vzájomné porovnanie komplexov s nitroskupinou v rôznej 

orientácii k benzénovému jadru, ako aj na porovnanie s 3,5-dinitrobenzoovou a s 2,4-

dinitrobenzoovou kyselinou. Cieľom práce bola príprava koordinačných zlúčenín s kyselinou 

n-nitrobenzoovou (n = 2, 3, 4), s kyselinou 2,4-dinitrobenzoovou a s kyselinou 3,5-

dinitrobenzoovou s nikotínamidom a určenie štruktúry týchto látok, ako aj porovnanie 

štruktúry s podobnými komplexmi uvedenými v literatúre. 

 

Materiál a metódy 

 Chemikálie: 

Za východiskové zdroje kovových atómov som zvolila tetrahydrát octanu kobaltnatého 

a tetrahydrát octanu nikelnatého, nakoľko hydráty octanových solí vykazujú veľmi dobrú 

rozpustnosť vo vode, čo uľahčuje tvorbu solí daných iónov.  

Ako dusíkatý ligand som si zvolila nikotínamid, pretože ako jedna z foriem niacínu, 

môže mať v zložení kovového komplexu biochemicky relevantné fyzikálne a chemické 

vlastnosti, ktoré možno nájsť v analogických zlúčeninách, prítomných v biologických 

systémoch. 

V práci boli použité deriváty kyseliny nitrobenzoovej a dinitrobenzoovej 

s nitroskupinou vo všetkých polohách, kvôli lepšiemu porovnaniu vlastností takto 

vytvorených komplexov.  

Príprava komplexov: 

Pri príprave zlúčenín som ako rozpúšťadlo použila vo všetkých prípadoch 50 ml vody, 

v ktorej som následne rozpustila kyselinu nitrobenzoovú s nitroskupinou v rôznych polohách, 

nikotínamid a tetrahydrát octanu kobaltnatého alebo nikelnatého v mólovom pomere 2:2:1. 

Po pridaní octanu kovu roztok vždy zmenil farbu, prípade kobaltu na ružovú a v prípade niklu 

na zelenú. Roztok som nechala miešať po dobu 24 hodín, následne som ho prefiltrovala 

a nechala kryštalizovať.  
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Meracie techniky: 

Infračervené spektrá boli merané ATR technikou na spektrometri NICOLET 5700 

FTIR firmy Nicolet. 

Na difraktometer Oxford Diffraction Xcalibur 2 vybavený plošným CCD detektorom 

boli namontované vhodné monokryštály, ktoré sa použili na získanie dát pre monokryštálovú 

štruktúrnu analýzu pri laboratórnej teplote. Kryštálové štruktúry boli riešené buď priamymi 

metódami pomocou programov SIR2014 [4] a SHELXT [5] alebo metódou charge-flipping 

pomocou programu SUPERFLIP [6]. Získané základné modely štruktúry boli spresnené 

metódou najmenších štvorcov pomocou programu CRYSTALS [7] alebo SHELXL [8]. 

Na grafické znázornenie kryštálových štruktúr bol použitý program OLEX2 [9]. 

 

Výsledky a diskusia 

Centrálny atóm kobaltu alebo niklu vo všetkých komplexoch je koordinovaný v tvare 

oktaédra, pričom Co, resp. Ni leží v špeciálnej polohe v strede symetrie. Na základe 

výsledkov monokryštálovej štruktúrnej analýzy, porovnaním výsledkov nepriamych metód 

(IČ spektrum), ako aj porovnaním údajov z už pripravených, známych komplexov podobnej 

štruktúry, sa zistilo, že komplexy Co a Ni s rovnakým aniónom vytvárajú izoštruktúrne 

analógy. Zlúčeniny obsahujúce 2-nitrobenzoovú kyselinu pozostávajú z komplexných 

molekúl, ako aj z nekoordinovaných molekúl vody. Na druhej strane kryštálová štruktúra 

ostatných komplexov pozostáva len z komplexných molekúl. 

 
 Tab. 1. Vybrané väzbové vzdialenosti  

 
komplex M–O1 

[Å] 
M–N1 
[Å] 

M–O1W 
[Å] 

2 a 2,123(1) 2,054(1) 2,076(1) 

3 b 2,071(1) 2,172(2) 2,087(1) 

5 b 2,090(1) 2,134(1) 2,136(1) 

6 a 2,075(2) 2,085(2) 2,108(2) 

7 b 2,081(1) 2,154(1) 2,133(1) 

10 a 2,052(1) 2,117(2) 2,095(1) 
a Centrálny atóm je Ni, b Centrálny atóm je Co 

 

Centrálny atóm Co alebo Ni v molekulách komplexu [M(x-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2], je 

koordinovaný v tvare oktaédra. Koordinačný polyéder je tvorený dvoma atómami dusíka 

z pyridínových kruhov nikotínamidových ligandov, dvomi atómami kyslíka monodentátne 
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viazaných karboxylových skupín aniónových ligandov (2-(NO2)-bz; 3-(NO2)-bz; 4-(NO2)-bz; 

2,4-(NO2)-bz; 3,5-(NO2)-bz) a ďalšie dve miesta koordinačného polyédra sú do doplnené 

atómami kyslíka 2 koordinovaných molekúl vody. Vybrané medzijadrové vzdialenosti sú 

uvedené v tab. 1. Vyriešené kryštálové štruktúry sú znázornené na obr.1. – obr.3.  
 

 
 

Obr. 1. Molekulová štruktúra komplexu [Ni(2-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2]∙2H2O (2) 
 

 
 

Obr. 2. Molekulová štruktúry komplexov [Co(3-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2] (3) a [Ni(4-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2] 
(6) 

 

 
 

Obr. 4. Molekulová štruktúry komplexov [Co(3,5-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2] (7) a 
[Ni(2,4(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2] (10) 
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Záver 

Výskum bol zameraný na prípravu a štúdium komplexov kobaltu a niklu, v pre oba 

kovy najstabilnejšom a teda aj najpočetnejšom oxidačnom stave (II). V práci sa podarilo 

pripraviť 10 kryštalických nitrobenzoátokobaltnatých a nitrobenzoátonikelnatých komplexov 

s nikotínamidom. Vo všetkých prípadoch došlo počas kryštalizácie k vzniku jednojadrových 

kovových komplexov s oktaédrickou symetriou, tiež typickou pre tento oxidačný stav, 

obsahujúcou dva karboxylátové aniónové ligandy nitrobenzoových kyselín, dva dusíkaté 

ligandy nikotínamidu a dve molekuly vody monodentátne naviazané v koordinačnej sfére 

centrálneho atómu, ktorý tvoril kobalt alebo nikel. Vo všetkých komplexoch sa vo vodnom 

prostredí uprednostnila koordinácia dvoch molekúl vody na centrálny atóm kobaltu alebo 

niklu. Došlo k vzniku molekúl komplexov s nekoordinovanými molekulami vody v prípade 

zlúčenín obsahujúcich kyselinu 2-nitrobenzoovú. Analýza infračervených spektier ukázala, že 

komplexy rovnakého zloženia s rôznymi centrálnymi atómami dáva predpoklad tézy 

o izoštruktúrnosti komplexov. Táto téza je podložená aj faktom, viacerých známych prípadov 

izoštruktúrnych karboxylátokobaltnatých a katboxylátonikelnatých komplexov. Túto tézu 

však bude potrebné ešte verifikovať práškovou difrakčnou analýzou. Na základe IČ spektier 

a analýzy komplexu [Ni(2-(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2]∙2H2O sa potvrdilo že sa jedná o už 

publikovanú látku. Taktiež aj analýza kryštálovej štruktúry komplexu [Ni(4-

(NO2)bz)2(nia)2(H2O)2] potvrdila, že sa jedná o skôr publikovanú látku. Ostatné komplexy 

boli zosyntetizované a publikované prvý raz.  
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Abstract 
Characterization of selected peroxisomal enzymes in yeast Candida parapsilosis grown on 

hydroxybenzoates 
Yeast Candida parapsilosis is able to metabolize some hydroxyaromatic compounds using gentisate and 3-

oxoadipate pathways, which yields fumarate + pyruvate and succinate +  acetyl-CoA, respectively. These products 
are incorporated into yeast mitochondria and peroxisomes. In this work we analyze activity and expression of some 
peroxisomal enzymes such as catalases, thiolases and some ezymes from the glyoxylate pathway. Obtained data lead 
us to believe that peroxisomes play important role in the metabolism of products of these pathways. 

 
Keywords: 3-oxoadipate pathway; catalase; gentisate pathway; glyoxylate pathway; thiolase. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Peroxizómy sú organely eukaryotických buniek, ktorých úlohou je degradácia 

reaktívnych foriem kyslíka, hlavne peroxidu vodíka. V peroxizómoch kvasiniek prebieha 

glyoxylátový cyklus a sú výlučným miestom β-oxidácie mastných kyselín [1], pri ktorej 

dochádza k postupnej degradácii mastnej kyseliny za vzniku acetyl-CoA a o dva uhlíky kratšieho 

acyl-CoA. Poslednú reakciu tejto dráhy, štiepenie acetoacetyl-CoA na o dva uhlíky kratší 

acetoacetyl-CoA a acetyl-CoA, zabezpečujú tiolázy. 

V kvasinke Candida parapsilosis bol objavený katabolizmus niektorých 

hydroxybenzénov a hydroxybenzoátov. Sú degradované jednou z dvoch dráh popísaných v 

baktériách [2]. Napr. 4-hydroxybenzoát je vstupným substrátom pre 3-oxoadipátovú dráhu a 3-

hydroxybenzoát je vstupným substrátom gentisátovej dráhy. Produktmi týchto dráh sú sukcinát a 

acetyl-CoA v prípade 3-oxoadipátovej dráhy a fumarát a pyruvát v prípade gentisátovej dráhy 

[3]. To, ako sú tieto dráhy implementované do celkového metabolizmu C. parapsilosis, zatiaľ nie 

je známe. Pri predchádzajúcich analýzach bola zistená zvýšená expresia niektorých génov po 

indukcii 3-oxoadipátovej a gentisátovej dráhy (M. Neboháčová, osobné zdelenie). Medzi nimi sa 

nachádzali aj gény kódujúce peroxizomálne enzýmy.  
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Naša práca sa zaoberá vplyvom hydroxyaromatických zlúčenín na peroxizomálny 

metabolizmus C. parapsilosis. Cieľom bolo bližšie popísať produkty génov kódujúcich 

adenínový transportér z peroxizomálnej membrány ANT1 [4], katalázy CTA1 a CTA2, enzýmy 

zúčastňujúce sa glyoxylátového cyklu CIT1, ICL1, MLS1 a štyri tiolázy OCT1, ERG10, FOX3  a 

POT1. Pomocou RT-qPCR (reverzne transkriptázová kvantitatívna PCR) bola stanovená 

expresia všetkých spomenutých génov po indukcii 3-oxoadipátovej a gentisátovej dráhy. 

Aktivita kataláz, tioláz a izocitrát lyáz bola stanovovaná v bunkových lyzátoch s indukovanou 3-

oxoadipátovou a gentisátovou dráhou v porovnaní s bunkami kultivovanými na glukóze.  

 

Materiál a metódy 

Kultivačné médiá 

Bunky C. parapsilosis CBS 604 (zdroj Prof. Nosek) boli kultivované pri 28°C v S-médiu 

(0,17% YNB bez aminokyselín, 0,5% síran amónny), do ktorého bola pridávaná 2% glukóza, 10 

mM 3-hydroxybenzoát (3OH, Sigma Aldrich) a 10 mM 4-hydroxybenzoát (4OH, Sigma 

Aldrich). Hydroxyaromatické zlúčeniny boli pripravené ako 500 mM zásobné roztoky v DMSO. 

Stanovovanie aktivít enzýmov 

Bunky boli kultivované do exponenciálnej fázy. Následne boli  centrifugované pri 2000 g 

10 min, rozsuspendované v 300 µl 50 mM draselného fosfátového tlmivého roztoku pH 7,0 a 

rozbité vortexovaním so sklenenými guličkami. Rozbité bunky boli centrifugované pri 835 g 10 

min a 4°C. Koncentrácia proteínov v lyzáte bola stanovovaná Bradfordovou metódou [5].  

Celková aktivita kataláz bola určovaná podľa metódy od Beers a Sizer [6]. Aktivita 

katalázy bola stanovovaná spektrofotometricky ako úbytok peroxidu vodíka pri 240 nm (ε = 43.6 

cm-1.mol-1.dm3). Pre každú esej bolo 1-10 µg proteínového lyzátu zmiešané s 5-10 µl H2O2 

pričom jedna jednotka katalázovej aktivity je definovaná ako množstvo enzýmu katalyzujúceho 

rozklad 1 µmol peroxidu vodíka za 1 min pri 25°C a zmienených podmienok. 

 Aktivita tioláz bola stanovovaná spektroforometricky pri 303 nm, sledoval sa úbytok 

acetoacetyl-CoA (ε = 16,9 cm-1.mol-1.dm3). Reakcia bola zložená z 0,1 M Tris-HCl pH 8,0, 4 

mM MgCl2, 50 µM CoA, 50 µM acetoacetyl-CoA. Reakcia sa začínala pridaním 50 µg 

proteínového extraktu [7]. Jednotka tiolázovej aktivity predstavuje množstvo enzýmu schopného 

premeniť určité látkové množstvo acetoacetyl-CoA v prítomnosti CoA na dve molekuly acetyl-

CoA za minútu pri 28°C a daných podmienkach. 
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Aktivita izocitrát lyázy bola stanovovaná spektrofotometricky pri 324 nm ako nárast 

produktu fenylhydrazónglyoxylátu (ε = 16,8 cm-1.mol-1.dm3). Reakcia sa skladala z 20 mM 

draselného fosfátového tlmivého roztoku pH 6,8, 5 mM MgCl2, 4 mM fenylhydrazínu, 50 µg 

proteínového extraktu a začínala sa pridaním 10 mM izocitrát lyázy [8]. Jednotka izocitrát 

lyázovej aktivity predstavuje množstvo enzýmu schopného premeniť určité látkové množstvo 

D,L-izocitrátu na sukcinát a glyoxylát za minútu pri 28°C za daných podmienok. 

Izolácia RNA na RT-qPCR 

Bunky C. parapsilosis boli kultivované v 100 ml média do neskorej exponenciálnej fázy. 

RNA bola izolovaná podľa protokolu od Cross a Tinkelenberg [9] a ošetrená DNázou I  

(Fermentas) podľa návodu výrobcu. cDNA bola nasyntetizovaná pomocou Maxima H Minus 

First Strand cDNA Syntresis Kit (Thermo Scientific, #K1652). Kvantitatívna PCR (qPCR) 

reakcia obsahovala 1x SYBR Green Mix (Thermo Scientific), 5 µl 50x riedenej cDNA a 0,3 µM 

primery reverse a forward. Prebiehala na cykléri StepOne (Applied Biosystems), pričom 

počiatočná denaturácia trvala 10 min pri 95°C a v 40 nasledujúcich cykloch sa opakovala 15 s 

denaturácia pri 95°C, 30 s anelácia pri 60°C a 30 s polymerizácia, ktorá prebiehala pri 72°C a 

dochádzalo pri nej ku zbieraniu dát. Každá reakcia prebiehala v dvoch technických duplikátoch a 

na normalizáciu bol použitý konštitutívne exprimovaný gén EFB1.   

 

Výsledky a diskusia 

V kvasinke C. parapsilosis boli porovnávané aktivity tioláz (obr. 1A), kataláz (obr. 1B) a 

izocitrát lyáz (obr. 1C) po indukcii 3-oxoadipátovej a gentisátovej dráhy s aktivitou buniek 

kultivovaných na SD. Najmenšia zmena v aktivite bola pozorovaná v prípade tioláz, na 

stanovenie ktorej bol ako substrát použitý len acetoacetyl-CoA pre náročnú prípravu dlhších 

substrátov. Acetoacetyl-CoA je rozkladaný acetoacetyl-CoA tiolázami [10]. Tri zo štyroch génov 

pre tiolázy - POT1, FOX3 a OCT1, ktoré sa našli v C. parapsilosis, kódujú 3-oxoacyl-CoA 

tiolázy, ktoré štiepia štyri a viac uhlíkové mastné kyseliny [11]. Posledná tioláza ERG10 sa v 

Saccaromyces cerevisiae zúčastňuje syntézy ergosterolu a môže štiepiť acetoacetyl-CoA [12]. 

Meranie expresie (obr. 2) ukázalo, že nedochádza k veľkému nárastu ERG10 v bunkách 

kultivovaných na hydroxybenzoátoch v porovnaní s bunkami kultivovanými na SD, čo koreluje 

aj s výsledkami z merania aktivít. Predpokladáme, že produkt génu ERG10 je zodpovedný za 
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degradáciu acetoacetyl-CoA aj v C. parapsilosis. Zvyšné tri tiolázy sú výrazne nadexprimované 

pri indukcií 3-oxoadipátovej a menej pri gentisátovej dráhe, čo však nezodpovedá nami 

nameranej aktivite. Preto predpokladáme, že štiepia substráty s dlhším uhľovodíkovým 

reťazcom. Veľký rozdiel bol zaznamenaný aj pri meraní aktivity kataláz v bunkách s 

indukovanou 3-oxoadipátovou a gentisátovou dráhou oproti bunkám kultivovaným na glukóze. 

V bunkách s indukovanými dráhami dochádzalo k výraznému nárastu katalázovej aktivity, z 

čoho vyplýva, že v bunkách sa pri kultivácií na 3OH a 4OH tvorí veľké množstvo peroxidu 

vodíka. Špecifická aktivita izocitrát lyáz bola zvýšená pri kultivácií buniek na 3OH a znížená na 

4OH oproti SD. To je zaujímavé vzhľadom na fakt, že výslednými produktmi 3-oxoadipátovej 

dráhy sú sukcinát a acetyl-CoA, ktoré by mohli vstupovať do glyoxylátového cyklu. Produktmi 

gentisátovej dráhy, na ktorej je aktivita izocitrát lyáz zvýšená, sú fumarát a pyruvát, z ktorých sa 

ani jeden priamo nezúčastňuje glyoxylátového cyklu. Toto naznačuje, že dochádza k ich 

ďalšiemu spracovaniu a vstupu do glyoxylátového cyklu v inej forme. Na potvrdenie tejto 

hypotézy budú potrebné ďalšie experimenty. 

 

 
 

Obr. 1. Špecifická aktivita vybraných enzýmov - SD (glukóza), 3OH (3-hydroxybenzoát), 4OH (4-
hydroxybenzoát) Aktivity boli stanovované v 2 - 5 biologických replikách, bola stanovovaná špecifická aktivita 
tioláz (A), na stanovenie ktorej bol ako substrát bol použitý acetoacetyl-CoA, kataláz (B) a izocitrát lyázy (C) 
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Expresia génov kódujúcich vybrané enzýmy bola stanovovaná RT-qPCR (obr. 2). V 

bunkách, v ktorých boli indukované 3-oxoadipátová a gentisátová dráha je zvýšená expresia 

oboch kataláz (CTA1 a CTA2). Najvyššia expresia, zo všetkých nami meraných génov, bola 

zaznamenaná u tiolázy OCT1. Zeman a kol. [13] identifikovali produkt tohto génu, ako enzým, 

ktorý sa zúčastňuje posledného kroku 3-oxoadipátovej dráhy v mitochondriách. Nami nameraná 

výrazne zvýšená expresia OCT1 toto zistenie len podporuje. Za rovnakých podmienok majú tiež 

zvýšenú expresiu tiolázy FOX3 a POT1. Navyše v proteínových sekvenciách týchto génov bol in 

silico nájdený peroxizomálny cieľový signál [14]. Okrem nich majú zvýšenú expresiu aj gény 

kódujúce enzýmy glyoxylátového cyklu MLS1 a CIT1, z čoho vyplýva, že v peroxizómoch by 

mohlo dochádzať k spracovaniu produktov 3-oxoadipátovej a gentisátovej dráhy.  

 

 
 

Obr. 2. Relatívna expresia vybraných enzýmov v bunkách kultivovaných na 3OH a 4OH - Z nameraných 
expresii bol urobený relatívny pomer množstva mRNA buniek s indukovanými dráhami oproti bunkám 

kultivovaným na SD 
 

Záver 

Kvasinka C. parapsilosis je schopná využívať netradičné substráty - niektoré 

hydroxybenzény a hydroxybenzoáty ako jediný zdroj uhlíka pomocou 3-oxoadipátovej a 

gentisátovej dráhy. Spustením týchto dráh dochádza k zvýšenej expresii a aktivite niektorých 

peroxizomálnych enzýmov, čo naznačuje že ich produkty sú metabolizované aj v peroxizómoch. 
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Abstract 
Determination of acetaldehyde in processed juices by headspace – solid phase microextraction followed 

by gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry  
In the present paper, method has been developed for determination of acetaldehyde (AA) in processed pineapple 
juices. This method is based on headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) followed by gas 
chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) determination using triple quadrupole 
analyser (QqQ). AA was derivatized with o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride 
(PFBHA). HS-SPME parameters such as extraction temperature, pre-incubation time, extraction time, desorption 
time and temperature of desorption were studied. Validation parameters such as recovery rates, precision, 
selectivity, detection limits were determined. Precision was evaluated as intra-day repeatability and inter-day 
reproducibility. Limits of detection (LODs) was 0.45 ng/L and limits of quantification (LOQs) was 1.51 ng/L. 
The applicability of the method was proved by analysing real samples of pineapple juice. 
 

Keywords: acetaldehyde; gas chromatography; tandem mass spectrometry; HS- SPME. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Aldehydy patria do širokej skupiny organických látok, ktoré sa nachádzajú vo väčšine 

potravín a nápojov. Viaceré z nich majú významné senzorické vlastnosti, ktoré môžu spôsobiť 

vlastnosti produktu vnímané ako príjemné, ale aj nepríjemné [1]. 

Acetaldehyd (AA) je chemická organická látka, ktorá sa vyskytuje takmer v každom 

ovocí. Patrí medzi komponenty, ktoré spôsobujú jeho charakteristickú arómu. AA vzniká 

počas procesu zretia ovocia na strome a aj po jeho zbere. Akumuluje sa počas dozrievania 

ovocia za aeróbnych podmienok, ale v oveľa väčšej miere za čiastočne alebo úplne 

anaeróbnych podmienok. Nežiaduce zmeny ovocia po zbere, ktoré sa vyskytujú hlavne počas 

skladovania (starnutie a prezrievanie ovocia) môžu byť ovplyvnené vhodnou úpravou 

skladovacej atmosféry a to prídavkom CO2 a kyslíka [2 - 3]. Najčastejšie sa zvyšuje 

koncentrácia CO2 a znižuje koncentrácia O2. Prídavkom plynov ako je dusík sa ovplyvňujú 

niektoré fyziologické procesy v ovocí a predlžuje sa životnosť ovocia po zbere. Koncentrácia 

kyslíka musí byť udržiavaná v takej koncentrácii, v závislosti od druhu a odrody ovocia, 
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aby sa produkcia látok, ako AA a etanol, fermentačným procesom spomalila. Príliš nízka 

koncentrácia O2 v skladovacej atmosfére môže aktivovať anaeróbny metabolizmus a kvasenie 

čerstvého ovocia [4]. Na základe zistenia koncentrácie AA v ovocí a jeho produktoch 

je možné predpokladať podmienky, pri akých bolo ovocie skladované a v akom štádiu zretia 

sa nachádzalo pri jeho ďalšom spracovaní. 

AA je polárna chemická látka s vysokou prchavosťou a nízkou molekulovou 

hmotnosťou. Na zvýšenie citlivosti detekcie AA metódou GC- MS je potrebné túto látku 

derivatizovať. Vhodné derivatizačné činidlo je O- (2,3,4,5,6-pentafluorbenzyl) hydroxylamín 

hydrochlorid, v literatúre sa označuje viacerými skratkami: PFBHA, PFBOA, PFBHOX. 

Derivatizácia AA poskytuje termálne stabilný a prchavý acetaldehyd oxím (AO) vhodný 

na chromatografickú separáciu a detekciu hmotnostnou spektrometriou (MS) [5]. 

Derivatizačná reakcia a vznik iónov m/z 181 a 209 je znázornený na obr. 1. 

 
 

Obr.1. Derivatizačná reakcia AA s derivatizačným činidlom PFBHA 
 

Headspace mikoextrakcia na tuhej fáze (HS- SPME) je jednoduchý spôsob extrakcie 

prchavých organických látok v rôznych matriciach [6]. Kombinácia HS-SPME 

a derivatizačného kroku s derivatizačným činidlom PFBHA predstavuje účinný spôsob 

extrakcie oxímov aldehydov a oxímov ketónov [7]. HS-SPME v kombinácii s GC- MS 

a derivatizáciou s PFBHA, tvoria vhodnú metódu pre analýzu prchavých polárnych zložiek 

potravín [8]. 

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť rýchlu, jednoduchú, citlivú a selektívnu metódu 

na stanovenie AA v komerčných džúsoch prostredníctvom rýchlej GC s QqQ- MS/MS 

detekciou a s využitím HS- SPME ako extrakčnej techniky. Dôraz bol kladený na validáciu 

vyvinutej metódy a jej aplikáciu na analýzu reálnych vzoriek. 

 

Materiál a metódy 

Acetaldehyd s čistotou 99% sa zakúpil vo Fluka s.r.o., PFBHA s čistotou  

98 % sa zakúpil v Sigma Aldrich s.r.o. 
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Extrakcia vzoriek sa uskutočnila automatizovanou HS- SPME. Na extrakciu 

sa použilo vlákno pokryté vrstvou polydimetylsiloxánu (PDMS) s hrúbkou vrstvy 100 µm. 

Vzorky sa pipetovali do extrakčných 20 ml vialiek. Extrakčné vialky sa uzatvorili uzávermi 

s PTFE/ bielymi silikónovými septami, ktoré sa používajú špeciálne pre techniku HS- SPME. 

Chromatografická separácia sa realizovala na plynovom chromatografe Scion 456 GC 

s použitím autosamplera a dávkovača s programovanou teplotou vyparovania (PTV). 

Na separáciu sa použila chromatografická kolóna VF- 5ms  s rozmermi 30 m × 0,25 mm 

s 0,25 µm hrúbkou stacionárnej fázy 5% fenyl- metyl siloxán. Hélium (99,9999 %) bolo 

použité ako mobilná fáza s konštantným prietokom 1 ml/min. 

Plynový chromatograf pracoval v on-line zapojení s hmotnostnospektrometrickým 

detektorom (trojitý kvadrupól Scion QqQ-MS/MS, Bruker) pracujúcim v móde elektrónovej 

ionizácie (EI, 70 eV). QqQ-MS/MS pracoval v režimoch: full scan (FS) v rozsahu        

m/z 80 - 300, product ion scan so zvoleným prekurzorovým iónom m/z 209, multi reaction 

monitoring (MRM) so zvolenými iónmi m/z 181 (kvantifikačný ión) a ión 

m/z 161 (kvalifikačný ión). Dáta boli spracované MS Data Review a NIST MS Search 2.0. 

Vzorky ananásového džúsu (1 ml) sa pipetovali do 20 ml extrakčnej vialky 

pri laboratórnej teplote, a potom sa objem doplnil do 10 ml MilliQ vodou. Následne sa pridalo 

50 µl derivatizačného činidla  PFBHA s koncentráciou 1 g/l. Extrakčná vialka sa uzavrela, 

jej obsah sa premiešal 30 s na Vortexe. Potom sa preniesla do autosamplera na HS- SPME. 

V prípade fortifikácie vzorky sa pipetoval vypočítaný objem (podľa požadovanej 

výslednej koncentrácie) zo štandardného roztoku AA s koncentráciou 10 mg/l a pridal sa do 

1 ml džúsu alebo 1 ml vody (optimalizácia metódy). Objem sa doplnil MilliQ vodou na 10 ml 

a pridalo sa 50 µl derivatizačného činidla PFBHA. Nasledujúce kroky sú rovnaké ako 

v prípade nefortifikovanej vzorky džúsu. 

Kalibrácia sa realizovala použitím fortifikovaných vzoriek džúsu na ôsmich 

koncentračných hladinách, (1, 2.5, 5, 10, 15, 2, 30 a 40 µg/l). 

 

Výsledky a diskusia 

Vývoj metódy sa realizoval postupnou optimalizáciou jednotlivých parametrov 

extrakcie. 

Pri optimalizácii podmienok injektora sa testovala teplota a doba čistenia vlákna. 

Na testovanie sa použila fortifikovaná vzorka MilliQ vody s koncentráciou AA 50 µg/l. 

Závislosť účinnosti desorpcie analytu vyjadrenej ako plocha píku AO od teploty injektora 
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je znázornená na obr. 2. Plocha píku bola normalizovaná vzhľadom na najvyššiu plochu píku 

AO. Zvýšenie teploty injektora má za následok zníženie citlivosti metódy. Pri vyššej teplote 

by mohla byť pozorovaná degradácia AO. Z tohto dôvodu sa zvolila teplota injektora 

na 180 °C. 

 

 
 

Obr. 2. Závislosť účinnosti desorpcie analytu vyjadrenej ako plocha píku AO od teploty injektora 
 

Splitovací pomer sa nastavil na 20:1. Prietok deliča bol vypnutý do 0,01 min. Následne 

sa deliaci ventil zatvoril na 1 minútu, počas ktorej bol analyt desorbovaný do kolóny. Zvyšný 

čas (14 min) sa vlákno čistilo v injektore GC.  

V rámci optimalizácie HS- SPME sa skúmali nasledujúce parametre: teplota extrakcie, 

inkubačný čas a extrakčný čas. 

Teplota extrakcie sa testovala pri: 40, 60, 80 °C. V prípade vyšších teplôt bola plocha 

píku nižšia. Aby sa dosiahla maximálna účinnost extrakcie AO a aby sa zabránilo nežiaducim 

reakciám pri vyšších teplotách, v ďalších experimentoch sa použila teplota extrakcie 40 °C. 

Počas inkubačného času bola vzorka umiestnená do nadstavca s funkciou trepačky 

a temperovala sa na 40 °C. Testoval sa inkubačný čas 1, 2, 3, 5, 7, 9 min. Vplyv tohto 

parametra je signifikantný pre zvýšenie účinnosti extrakcie. Najvyššia plocha píku 

AO sa pozorovala pre inkubačný čas 1 min. 

Po inkubácii vzorky sa vlákno vložilo do horného ˮheadspaceˮ vzorky 

a AO sa extrahoval pri teplote 40 °C. Čas extrakcie bol testovaný v rozmedzí od 10 do 

30 min. Najväčšia plocha píku sa pozorovala pri 30 min. 

Pre optimalizáciu parametrov QqQ-MS/MS sa analyzoval roztok pripravený z MilliQ 

vody fortifikovaný AA s výslednou koncentráciou 50 µg/l vo FS režime v rozmedzí m/z 80-

300. Najprv sa vybral prekurzorový ión. Najintenzívnejší ión v spektre AO bol ión m/z 181, 
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ako je vidno na obr.3. Ión m/z 181 bol podľa publikovaných údajov použitý na stanovenie 

rôznych oxímov aldehydov použitím SIM-MS [5]. 

Tento ión je produkovaný ionizáciou z molekuly PFBHA, a preto je prítomný 

u všetkým možných oxímov aldehydov i oxímov ketónov. Z dôvodu nízkej selektivity sa ión 

m/z 181 nezvolil ako prekurzorový ión. Na obr. 3. je možné vidieť v spektre ión s nízkou 

intenzitou a pomerom m/z 209. Tento ión sa pozoroval iba v spektre AO. Ión m/z 209 

sa vybral ako prekurzorový ión a v ďalších experimentoch poskytoval výsledky s vysokou 

selektivitou a citlivosťou. Vznik iónov m/z 181 a 209 je znázornený na obr. 1. 

 

 
 

Obr. 3. FS MS spektrum AO (výsek spektra s intenzitou v rozmedzí 0- 15 %) 
 
Vyvinutá metóda sa validovala. Linearita sa overila zostrojením kalibračnej krivky 

v koncentračnom rozmedzí od 1 µg/l po 40 µg/l. Kalibračná krivka vyjadrovala závislosť 

plôch píkov AO získaných analyzovaním fortifikovaných vzoriek džúsu od koncentrácie AO. 

Získal sa korelačný koeficient 0,9926. LOD a LOQ sa zistili pomocou analýzy vzoriek džúsu 

pri najnižšej kalibračnej koncentrácii 0,5 µg/l a zodpovedali koncentrácii získanej pri S/N 

iónu m/z 181v pomere 3:1 a 10:1. Na overenie aplikácie metódy v praxi sa analyzovali reálne 

vzorky džúsov. Získané validačné parametre sme zosumarizovali v tab.1. 
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Tab.1. Validačné parametre vyvinutej metódy. 
 

Validačný parameter Získaná hodnota 

LOD 0,45 ng/l 

LOQ 1,51 ng/l 

Výťažnosti • 2,5µg/l : 102 %  
• 10 µg/l: 92 % 

Opakovateľnosť • 2,5µg/l : 8 % 
• 10 µg/l: 7 % 

Vnútrolaboratórna reprodukovateľnosť • 2,5µg/l : 15 % 
• 10 µg/l: 12 % 

 

Záver 

Hlavným cieľom príspevku bola optimalizácia parametrov HS- SPME extrakcie 

ako extrakčná teplota, preinkubačný čas, extrakčný čas, desoprčný čas, teplota desorpcie 

a optimalizácia parametrov QqQ- MS/MS ako výber prekurzorového iónu a produktových 

iónov. Analytická metóda GC v spojení s tandemom MS (trojitý kvadrupól) poskytuje 

postačujúcu medzu detekcie a stanovenia pre analýzu reálnych vzoriek džúsov. 

Vyvinutá metóda sa môže modifikovať pre rôzne druhy ovocia na sledovanie nárastu 

tvorby AA počas jeho dozrievania a skladovania. Umožňuje predpokladať kritickú hranicu 

obsahu AA pre rôzne druhy ovocia a výrobkov z nich, čo má význam ako pre výrobcov 

produktov z ovocia, pre obchodníkov, a tiež pre konzumentov pri kontrole kvality výrobkov. 
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Abstract 
 

Use of well logs (gamma ray and spontaneous potential) for interpretation of lithology in the well V1, 
Jakubov, Vienna Basin, Slovakia. 

The identification of a well´s lithology is fundamental to all reservoir characterization because the 
physical and chemical properties of the rock that holds hydrocarbons or water affect the response of every 
measurement used in wells. Understanding reservoir lithology is the base from which all other petrophysical 
calculations are made. Lithology was created in well named V1, located near Jakubov, Vienna Basin. Two 
different methods of well logging were compared: gamma ray and spontaneous potential. 

 

Keywords: Vienna Basin; lithology; well logs; gamma ray logs; spontaneous potential logs 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom tejto práce bolo porovnanie dvoch karotážnych záznamov za účelom zistenia 

litológie vo vrte V1, nachádzajúcom sa vo Viedenskej panve. Oblasť  Viedneskej panvy je 

veľmi dobre preskúmaná, a to najmä za účelom vyhľadávania uhľovodíkov. Skúmaná oblasť 

sa nachádza neďaleko obce Jakubov.  

Vrt V1 mal navŕtanú hĺbku 1120 metrov. Úlohou vrtu bol prieskum 

spodnobádenských plynových  horizontov a plynonosného horizontu 2. sarmatu. Vrt V1 sa 

nachádza v blízkosti ložiska Jakubov, kde sa vyskytuje ropa a zemný plyn. Ropa v ložisku je 

ľahká, parafinická a má veľký podiel benzínovej frakcie. Plyn v ložisku obsahuje hlavne 

metán a menší podiel vyšších uhľovodíkov [1].   

Ložisko sa nachádza v druhom obzore stredného bádenu. Ropou nasýtený obzor je v 

hĺbke  1490  až  1640  metrov.  Zlomy  spojené  s tektonikou  sa  v oblasti  nezistili.  Stavba 

sedimentov stredného bádenu nie je zložitá, ložisko sa nachádza na severozápadnom svahu 

lábsko – studienčanskej elevácie  [1].  

Karotážne metódy, ktoré boli vo vrte použité sú: spontánna polarizácia (SP), gama 

karotáž (GKA), neutrónová karotáž (NK) a odporové karotáže (RAG2 a RILD). Medzi tzv. 

litologické karotáže patrí SP a GKA. 

Gama karotáž 

Gama karotáž je navrhnutá na meranie prirodzenej rádioaktivity pôd a hornín. Je 
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obzvlášť potrebná na rozlišovanie medzi ílmi a pieskovcami a na rozpoznávanie depozičných 

prostredí [2]. 

Bežné rádioaktívne prvky – draslík (40K), tórium (232Th) a urán (238U) – sú 

v ložiskových vodách zvyčajne zanedbateľné, ale sú dôležitou súčasťou horninového 

systému. Hlavne v ílovitých horninách dosahujú vyššie hodnoty API (celkový  expozičný  

príkon  gama  žiarenia). Na druhej strane piesky zvyčajne ukazujú nižšie hodnoty API. Preto 

je gama karotáž dobrým indikátorom horninového zloženia vo vrte [3].  

Spontánna polarizácia 

Karotážne merania spontánnej polarizácie vyžadujú použitie vodivého výplachu počas 

vŕtania. Odchýlka v amplitúde SP merania je závislá od rozdielu vodivosti výplachu a vody 

vo formácii, a ak tieto dve fluidá majú rovnakú rezistivitu, tak sa v meraní nevyskytuje žiadna 

odchýlka [4].  

Priepustná poloha (piesky, pieskovce, zlepence) v pieskovo  -  ílovitom profile sa 

prejavuje najčastejšie zápornou anomáliou SP a dosahuje veľkosť desiatok mV. Ak je voda vo 

formácii menej slaná a vykazuje nižšiu rezistivitu ako výplach vo vrte, krivka bude vykazovať 

pozitívnu výchylku [4].   

Zvyčajné tvary krivky v zázname GKA a SP  

Z tvaru kriviek gama karotáže a spontánnej polarizácie, ktoré prechádzajú vrstvou 

pieskovca, si môžeme predstaviť zrnitostný profil.  

Rozoznávame tri základné tvary krivky: 1. lievikovitý (rozširujúci sa smerom nahor), 

2. cylindrický a 3. zvoncový (zužujúci sa smerom nahor). Tieto tri tvary môžeme rozdeliť 

medzi hladké (relatívne homogénne) a zúbkovité (s obsahom tenkých vrstiev ílov) [5]. 

Veľkosť zŕn nemá priamy vplyv na gama karotáž. Tvar kriviek odráža ílovitosť, teda 

obsah ílu v piesku. Obsah ílu zvyčajne inverzne koreluje s veľkosťou zŕn. 

 

Materiál a metódy 

Karotážne údaje a údaje o stratigrafii vrtu V1 nám pre štúdium poskytla spoločnosť 

NAFTA a.s. K dispozícii sme mali karotážne merania, ktoré sa najčastejšie používajú na 

určenie litológie vo vrtoch - gama karotáž a spontánna polarizácia. Tieto dve krivky 

predstavujú hlavné karotážne merania na výpočet jedného zo základných parametrov 

používaných v ložiskovej geológii, a to ílovitosti. 

Meranie spontánnej polarizácie bolo realizované po celej dĺžke vrtu, teda od hĺbky 20 

m až po 1120 m. Gama karotáž bola realizovaná od hĺbky 600 m po 1120 m.  
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Pre interpretáciu litologických typov sme použili hodnoty vyčlenené pre jednotlivé 

horniny tab. 1. [3]. Pre účely prieskumu bolo dostačujúce vyčleniť 4 základné litologické 

typy, a to íl, ílovitý piesok, piesčitý íl a piesok. 

 

Tab. 1. Hodnoty API pre základné litologické typy – priemerné hodnoty [3] 

Litológia 
Celkový  expozičný  príkon  gama  žiarenia 

(API) 
Pieskovec (kremenný) 15-30 (výnimočne do 200) 

Vápenec 10-40 
Dolomit 15-40 (výnimočne do 200) 

Ílovité bridlice 60-150 
Bridlice bohaté na organickú hmotu 100-250 

Anhydrit, halit 8-15 
Uhlie 15-150 

 

Zo záznamov krivky SP uvedenej na obr. 1 je v hĺbke približne 400 m zreteľná zmena 

v amplitúde. Na krivke sú výraznejšie anomálie, takmer do 100 mV. Toto je spôsobené 

zmenou depozičnej energie v prostredí.  

Gama karotáž zvyčajne veľmi dobre inverzne koreluje s SP karotážou. Pre účely 

interpretácie bolo použité zobrazenie ako na obr. 1, teda kladné výchylky SP a záporné 

výchylky GKA sú interpetované v pravo od osi vrtu. Od hĺbky 600 metrov, teda od začiatku 

záznamu gama karotáže, bola určovaná litológia práve z tohto záznamu.  

 

Výsledky a diskusia 

Litológia interpretovaná na základe karotážnych meraní je znázornená na obr. 1. 

Záznamy z karotážneho merania SP boli použité na interpretáciu litológie pozdĺž celého vrtu. 

Do hĺbky približne 400 metrov boli výchylky mierne zoslabené čo sťažovalo presnejšiu 

interpretáciu litologických zmien. Od hĺbky 600 metrov, od ktorej sa vo vrte nachádza aj 

záznam merania GKA, sme na určenie litológie používali túto krivku a záznam z SP bol 

používaný ako kontrolný.  

Aj napriek veľkej podobnosti boli v niektorých miestach vrtu značné rozdiely. 

Najväčšie odchýlky sú v spodnej časti vrtu, približne od hĺbky 1050 m. Kým podľa SP 

karotáže by sa v hĺbke 1055 až 1075 m mali nachádzať čisté piesky, na zázname GKA sú 

výchylky nižšie, čo indikuje prítomnosť ílovitých pieskov. Podobné nezrovnalosti sme 

pozorovali v hĺbke 1080 až 1090 m, kde sa podľa záznamu SP nachádzajú íly a podľa GKA 

piesky. V budúcnosti by bolo vhodné využiť aj merania neutrónovej karotáže a hustotnej 

karotáže a porovnať výsledky zo všetkých meraní. 
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Obr. 1. Litologický profil vrtu V1 – interpretácia litologických typov z karotážnych kriviek. 

 

 

Záver 

Na dôkladné porovnanie oboch meraní pre účely určovania litológie vo vrte boli 

vybraté dva karotážne záznamy, ktoré sa zvyčajne označujú ako litologické, a to SP a GKA. 

Cieľom bolo porovnať dva karotážne záznamy a zhodnotiť ich presnosť. Obe krivky spravidla 
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veľmi dobre inverzne korelujú. V prípade horšej kvality záznamu je ich možno striedavo 

využívať. Aj táto práca potvrdila, že krivky sa vo väčšine prípadov výborne dopĺňajú.   
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Abstract 

 Ludwigite-group minerals: rare borate minerals from Vysoká – Zlatno area, Štiavnica stratovolcano, 
Slovakia 

This electron-microprobe study describes the composition of ludwigite group minerals (LGM) from 
Vysoká – Zlatno area near Banská Štiavnica, in the Štiavnica Neogene stratovolcano, central Slovakia. The 
skarn mineralization originated as a result of contact thermal metamorphism of Miocene calc-alkaline 
granodiorite intrusion on host Middle to Upper Triassic limestones, dolomites, shales and evaporitic anhydrite 
beds (the Veľký Bok Group). Ludwigite-group minerals form massive black aggregates (>5 cm large) of 
numerous acicular, euhedral to subhedral prismatic crystals (usually 0.2 to 3 mm long). Crystals show regular 
concentric, rarely oscillatory or irregular zoning caused by distinct element variations during their growth or 
partial alteration. LGM from the Vysoká – Zlatno skarn show the largest compositional variations ever known 
from one occurrence and they reach the highest contents of Ti (≤17.4 wt.% TiO2, 0.39 apfu) and Al (≤14.4 wt.% 
Al2O3, 0.53 apfu) ever reported in LGM.  
 

Keywords: skarn; ludwigite group minerals; Vysoka-Zlatno; Štiavnica stratovolcano 

 

Úvod 

 Okrem sedimentárnych evaporitových hornín, sa môžu bórové minerály vyskytovať 

tiež vo vysokoteplotných kontaktne metamorfovaných horninách, špeciálne v skarnoch, 

lokálne v asociácii s Fe a Sn rudnými minerálmi [1]. Bórové minerály sú najčastejšie spojené 

s post magmatickými procesmi, ktoré sa vyskytujú v kontaktnej aureole intrúzie, v kyslých až 

intermediárnych, vápenato-alkalických horninách [2]. Bórové minerály ludwigitovej skupiny 

boli identifikované v Mg-skarne v vrtnom jadre R-20 v hĺbke 1173 m počas geologického 

prieskumu Cu-Au porfýrovo-skarnových rúd na lokalite Vysoká-Zlatno blízko Banskej 

Štiavnice v Štiavnickom neogénom stratovulkáne [3]. 

  

Analytické metódy 

Minerály  boli analyzované vo vzorkách leštených výbrusov skarnu pomocou 

elektrónového mikroanalýzatora Cameca SX-100 (ŠGÚDŠ Bratislava) vo vlnovo-disperznom 

móde. Boli použité nasledovné meracie podmienky: urýchľovacie napätie 15 kV, merací prúd 

30 nA, priemer elektrónového lúča 3 až 5 μm, čas merania prvku: 20 - 30 s. Boli použité 

syntetické a prírodné štandardy. Namerané hodnoty prvkov boli upravené korekciou PAP.  
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Kryštalochemické vzorce minerálov skupiny ludwigitu boli normalizované na 5 

atómov kyslíka s prepočtom valencie železa (Fe3+ a Fe2+).  

 

Výsledky 

Minerály skupiny ludwigitu (MSL) formujú masívne čierne agregáty (>5 cm), ktoré sú 

zložené s početných ihličkovitých, idiomorfných až hypidiomorfných prizmatických 

kryštálov (zvyčajne 0,2 až 3 mm dlhé). Ludwigit sa vyskytuje v asociácii s klinohumitom, 

szaibélyitom, klinochlórom, minerálom serpentínovej skupiny, magnezitom, dolomitom, 

hematitom, zriedkavo s valeriitom, chalkopyritom a sfaleritom.  Pod prechádzajúcim svetlom 

sú MSL prevažne opakné; lokálne vykazujú silný pleochroizmus v sekciách paralelných 

s osou z, kde sa farba minerálu mení z tmavo zelenej na tmavú červeno-hnedú farbu (Obr. 1a-

b). V BSE vykazujú MSL pravidelnú koncentrickú, miestami oscilačnú alebo nepravidelnú 

zonalitu spôsobenú viditeľnými variáciami obsahov jednotlivých prvkov počas rasu kryštálov, 

prípadne počas ich alterácie (Obr. 2a-b). Tmavé zóny vykazujú obohatenie o Mg, Al a Ti, vo 

svetlých zónach sa na druhej strane vyskytuje zvýšené množstvo Fe.  

 

   

Obr. 1a-b. Pleochroizmus MSL zo skarnu Vysoká - Zlatno –  
kryštál minerálu v rovnobežnej polohe a po otočení o 90° 
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Obr. 2a-b. BSE fotografie MSL zo skarnu Vysoká - Zlatno – ludwigit s pravidelnou oscilačnou zonalitou 
s výrazným jadrom a zonálny ludwigit spolu s ludwigitom druhej generácie 

 

 Elektrónové mikroanalýzy odhalili evolúciu rastu kryštálov MSL a to z Ti-bohatého 

azoproitu [s ≤79 mol.% koncového člena Mg2(Mg0.5Ti0.5)(BO3)O2] ku na Al+Ti bohatému 

ludwigitu a fázu MSL, ktorá je bohatá na Al [“aluminoludwigit” s ≤53 mol.% Mg2Al(BO3)O2 

koncového člena] v centrálnych zónach, pričom okrajové zóny kryštálov a sekundárne žily 

vykazujú zloženie takmer čistého ludwigitu (Obr. 2b). Možno teda pozorovať viacštádiovú 

evolúciu od Ti bohatých členov, cez Al bohatý ludwigit až po ludwigit chudobný na Al a Ti, 

až po najmladší ludwigit, takmer bez Ti a Al (Obr. 3). 
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Obr. 3. Chemické zloženie MSL v skarne Vysoká - Zlatno  

Variácie v chemickom zložení indikujú výskyt celkovo 5 charakteristických genetických typov  
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Chemické zloženie MSL zo skarnu Vysoká – Zlatno (Tab. 1) poukázalo na najväčšie 

variácie Al a Ti v ludwigitoch z jednej lokality, pričom dosahujú najvyšší obsah Ti (≤17.4 

wt.% TiO2, 0.39 apfu) a Al (≤14.4 wt.% Al2O3, 0.53 apfu),  aký bol kedy celosvetovo 

zaznamenaný [4 - 8]. 

 

Tab. 1. Reprezentatívne chemické analýzy minerálov skupiny ludwigitu zo skarnu Vysoká – Zlatno 
 Analýzy 1-3 pre „klasický“ ludwigit, 4-6 pre ludwigit obohatený o Al, 7-9 pre ludwigit obohatený o Ti 

 

Analýza 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SO3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nb2O5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SiO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TiO2 0,00 0,00 0,00 0,83 3,26 0,15 10,95 10,41 11,00
SnO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B2O3 * 17,89 18,00 17,82 18,78 18,56 19,21 19,42 19,67 19,36
Al2O3 3,03 2,48 2,76 14,43 10,78 11,02 7,10 6,79 7,61
Fe2O3 36,28 37,42 36,56 18,81 19,18 26,51 11,55 13,67 10,51
FeO 5,01 4,74 5,74 3,29 3,60 2,73 0,50 1,93 4,07
MnO 0,00 0,04 0,05 0,08 0,07 0,05 0,08 0,09 0,07
MgO 38,61 39,01 38,03 42,01 42,57 43,01 50,18 49,66 48,07
Na2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O=F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA 100,82 101,69 
100,9

6 98,23 98,02 102,68 99,78 102,22 100,69
               
S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Nb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ti 0,000 0,000 0,000 0,019 0,077 0,003 0,246 0,231 0,247
Sn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
B 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Al 0,116 0,094 0,106 0,525 0,397 0,392 0,250 0,236 0,268
Fe3+ 0,884 0,906 0,894 0,437 0,450 0,602 0,259 0,303 0,237
Fe2+ 0,136 0,128 0,156 0,085 0,094 0,069 0,012 0,048 0,102
Mn 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002
Mg 1,864 1,871 1,843 1,932 1,981 1,933 2,231 2,181 2,144
Na 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Katióny 4,000 4,000 4,000 4,000 4,001 4,000 4,000 4,001 4,000
F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
O 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Anióny 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
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Variácie v zložení MSL indikujú nasledovné substitúcie: Mg2+ = Fe2+ pre všetky typy, 

Fe3+ = Al3+  pre vzorky bez zvýšeného obsahu Ti a 2Al = Mg2++Ti4+ alebo 2Fe3+ = Mg2++Ti4+ 

pre vzorky obsahujúce zvýšený podiel Ti (Obr. 4a-d). 
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Obr. 4a-d. Substitučné diagramy pre minerály ludwigitovej skupiny zo skarnu Vysoká - Zlatno 

 

Záver 

Skarnová mineralizácia vznikla ako výsledok kontaktnej teplotnej metamorfózy 

miocénnej vápenato-alkalickej granodioritovej intrúzie a hostiteľských stredno až 

vrchnotriasových vápencov, dolomitov, bridlíc a evaporitických anhydridových vrstiev 

(skupina Veľkého boku). Evapority boli pravdepodobne primárny zdroj bóru, pričom Ti bol 

zrejme obsiahnutý v granodioritoch.  

 Klinohumit a MLS (azoproit až Al±Ti-bohatý ludwigit a “aluminoludwigit”) sa tvorili 

počas vysokoteplotnej kontaktnej metamorfóze pri ∼700 °C ≤100 MPa, zatiaľ čo najmladšie 

na Al, Ti chudobné  ludwigitové žily, szaibélyit, minerál serpentínovej skupiny, klinochlór, 

magnezit, dolomit, hematit a zrejme aj sulfidy boli formované počas mladšej nízkoteplotnej 

hydrotermálnej metasomatózy. 
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Abstract 

Evaluation of the activity slope movements using GPS methods (preliminary results) 
The article was describes the evaluation activities of slope deformation based on GPS techniques within 

the boundaries of the village of St. Anton. The cause reactivation of slope movements were extreme rainfall in 
2010, which affected the whole territory of Slovakia and improper positioning weighed on the construction of 
the local soccer field. For purposes of determining the activity it was used GPS monitoring method. The first 0. 
easurement  was 14.11.2013 latest measurement 4. 03/14/2015 during the term of 501 days. Preliminary results 
from GPS monitoring highlighted the extremely slow movements with maximum speeds of up to 61 mm.rok -1. 
 

Keywords: landslide, Saint Anton, GPS monitoring, GNSS methods 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Svahové deformácie na území Slovenska predstavujú pomerne veľký problém, pretože 

patria k najčastejšie sa vyskytujúcim javom [1]. Môžeme ich zaradiť medzi najrozsiahlejšie a 

najnebezpečnejšie geohazardy krajiny, ktoré predstavujú významnú geobariéru pri 

urbanizovanom a racionálnom využívaní krajiny [2]. V roku 2010 na území Slovenska došlo 

k výdatným zrážkovým úhrnom, ktoré mali za následok aktivizáciu množstva svahových 

deformácii. K aktivizácii svahovej deformácie došlo i v intraviláne obce Svätý Anton 

nachádzajúcej sa v Banskobystrickom kraji, okrese Banskej Štiavnice. K narušeniu stability 

svahu došlo z dôvodu priťaženia svahu navážkou, ktorá bola umiestnená na svahu z dôvodu 

zarovnania plochy vhodnej pre výstavbu futbalového ihriska. Ako spúšťací mechanizmus 

rekativizácie svahovej deformácie môžeme považovať zvýšené úhrny zrážok z roku 2010. 

V roku 2012 sa začal Katedrou inžinierskej geológie vykonávať geodeticky monitoring za 

účelom stanovenia pohybovej aktivity svahovej deformácie. Na základe výrazne vyvinutej 

polkruhovej odlučnej hrany s výškovým rozdielom miestami do 30 cm bola vybratá terénne 

nenáročná geodetická metóda založená na GPS (Globálny polohový systém) systéme 

využívajúca GNSS (Globálne navigačné satelitné systémy). Táto metóda bola úspešne 

aplikovaná vo svete na zosuve vo Vallcebre vo východných Pyrenejách [3], kde merania 

z GPS systému boli porovnávané s meraniami z inklinometroch, extenzometroch a dopĺňané 

meraniami hladín podzemnej vody. Automatizované 24 hodinové GPS merania boli použité 
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na zosuve Super-Sauze v provincii Alpes-de-Hauten [4]. Na Slovensku GPS technológia bola 

úspešne použitá na zosuve v Ľubietovej [5]. Presnosť GPS metódy sa pohybuje 

v horizontálnom smere 1-2 mm a vo vertikálnom 5-10 mm pri základnici do 1 km [4].    

 

Materiál a metódy 

 Pre zabezpečenie požiadaviek monitorovania svahovej deformácie bola použitá 

technológia GNSS, ktorá sa vyznačuje vysokou presnosťou a nenáročnosťou merania priamo 

v teréne. Pre účely monitorovania bol použitý rover R4 od spoločnosti TRIMBLE 5800 (Obr. 

1 a). Anténa umožňuje príjem signálu z nosných vĺn L1 a L2, príjem signálu GPS zo systému 

NAVSTAR GPS, ako aj signál z ruského systému GLONASS, ale neumožňuje príjem signálu 

z európskeho systému GALILEO. Kombináciou signálu z dostupných systémov sa zvyšuje 

počet viditeľných družíc, ich konfigurácia, čo umožňuje presnejšie meranie. Samotné meranie 

prebiehalo v režime fast-static s dobou observácie 30 minút na každom monitorovanom bode. 

[6]. Pre objektívne zhodnotenie aktivity svahovej deformácie bolo v telese zosuvu 

rozmiestnených 5 monitorovacích bodov (body B.1 a B.2 v odlučnej hrane, bod B.3 v 

transportačnej časti a body B.4 a B.5 v akumulačnej časti), aby sa podarilo zaznamenať a 

následne zhodnotiť pohyb celého zosuvného telesa (Obr. 1. b).  

Spôsob osadenia monitorovacích bodov spočíva v pätkovom betónovom založení 

minimálne 0,5 m pod povrch terénu do nezamŕzavej hĺbky. Pohyb telesa zosuvu by mal byť 

prenášaný týmto založením na povrch a následne zaznamenaný presným meraním 

technológiou GNSS. Anténa bola upevnená na statív nadstavcom, ktorý mal vylúčiť chyby 

merania spôsobené upevnením meračského zariadenia na statív (Obr. 1. a).  

 

Obr.  1.  a) GNSS anténa s terénnym počítačom upevnená nadstavcom osadená na pätkovom betónovom 
základe  b) Rozmiestnenie monitorovacích bodov (body B.1-2 v odlučnej časti, bod B.3 osadený v 

transportačnej časti, body B.4-5 v akumulačnej časti) 
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Výsledkom GPS meraní sú súradnice jednotlivých bodov v rôznych etapách 

monitorovania. Z týchto bodov je následne možné podľa vzťahu [I.] a [II.] určiť veľkosť 

zmeny v rovine YX alebo v priestore YXZ a následným prepočítaním podľa vzťahu [III.] a 

[IV.] stanoviť rýchlosť pohybu.  

 

∆YX=√[(x1-x0)2+(y1-y0)2]    [mm]                                                   [I.]                            

∆YXZ=√[(∆YX)2+(z1-z0)2]     [mm]                                                                 [II.]                             

∆YX=(∆YX.365)/∆d  [mm.rok-1]                         [III.]                             

∆YXZ=(∆YXZ.365)/∆d  [mm.rok-1]                                                                                                                    [IV.] 

       ∆d - rozdiel počtu dní medzi etapovými meraniami 

 

Najväčšiu reprezentatívnu hodnotu má pre nás absolutný vektor, ktorý sa skladá zo 

súčtu veľkosti a smerov jednotlivých etapových pohybov. Z toho vyplýva, že ak máme k 

dispozícií väčšie množstvo meraní, tak disponujeme väčším množstvom etapových pohybov 

tvoriacich absolútny pohyb. Následne tento absolútny pohyb bude presnejší a presnejšie bude 

i zhodnotenie aktivity svahovej deformácie. Úlohu referenčnej stanice plnila permanentná 

stanica SKPOS Banská Štiavnica (BASV) vzdialená približne 4 km od miesta vykonávania 

monitoringu. 

Prvé meranie, označené ako nulté meranie, bolo uskutočnené dňa 14.11.2013. Po 194 

dňoch 27.5.2014 bolo uskutočnené druhé meranie, označené ako prvé kontrolné meranie. Dňa 

12.11.2014, 169 dní po prvom kontrolnom meraní bolo uskutočnené druhé kontrolné meranie 

a 30.3.2015 po 138 dňoch bolo realizované zatiaľ posledné, tretie kontrolné meranie. 

 

Výsledky a diskusia 

 Všetky výsledné pohyby sú uvedené v tabuľkách 1 až 5. Všetky absolútne pohyby 

všetkých monitorovacích bodov sú v súlade so smerom zosúvania okrem bodu B.4.  

Absolútny pohyb na bode B.1 v priestore YXZ bol počas 501 dní  33,27  mm s rýchlosťou 

pohybu 24,24 mm.rok⁻¹ (Tab. 1). Veľkosť absolútneho pohybu na bode B.2 v rovine YX bol 

11,04 mm s rýchlosťou 22,76 mm.rok⁻¹, v priestore YXZ bol 38,8 mm s rýchlosťou pohybu 

28,27 mm.rok⁻¹ (Tab. 2). Veľkosť absolútneho pohybu na bode B.3 v rovine YX bol 7,71 mm 

s rýchlosťou pohybu 5,62 mm.rok⁻¹, v priestore YXZ bola veľkosť absolútneho pohybu 19,77 

mm  s rýchlosťou pohybu 14,4 mm.rok⁻¹ (Tab. 3). Absolútny pohyb na bode B.4 predstavuje 

minimálnu zmenu v rovine YX so zaznamenanou  veľkosťou proti pohybu 2,19 mm a s 

rýchlosťou pohybu 1,6 mm.rok⁻¹. V priestore YXZ bola veľkosť pohybu 36,47 mm s 
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rýchlosťou pohybu 26,57 mm.rok⁻1 (Tab. 4). Veľkosť absolútneho pohybu na bode B.5 v 

rovine YX bola 1,98 mm s rýchlosťou 1,44 mm.rok⁻¹. V priestore YXZ veľkosť pohybu 

dosiahla hodnotu 23,58 mm a s rýchlosťou pohybu 17,18 mm.rok⁻¹ (Tab. 5). 

 

Tab. 1. Pohybová aktivita na bode B.1 
 

  

B.1 

Δ Y  
[mm] 

Δ X  
[mm] 

Δ Z  
[mm] 

Δ YX  
[mm] 

Δ YXZ  
[mm] 

Δ YX  
[mm.rok⁻¹] Δ YXZ 

[mm.rok⁻¹] 
1. etapový pohyb (1 - 
0 meraním : 194 dní) 

-4,5 5 -5 6,73 8,38 12,66 15,77 

2. etapový pohyb (2 - 
1 meraním : 169 dní) 

3,5 -0,4 -18,8 3,52 19,13 7,61 41,31 

3. etapový pohyb (3 - 
2 meraním : 138 dní) 

6,1 -4 -8,7 7,29 11,35 19,29 30,03 

absolútny pohyb (3 - 
0 meraním : 501 dní) 

-7,1 0,6 -32,5 7,13 33,27 5,19 24,24 

 

Tab.2. Pohybová aktivita na bode B.2 
 

  
B.2 

Δ Y  
[mm] 

Δ X  
[mm] 

Δ Z  
[mm] 

Δ YX  
[mm] 

Δ YXZ  
[mm] 

Δ YX  
[mm.rok⁻¹] Δ YXZ 

[mm.rok⁻¹] 
1. etapový pohyb (1 - 
0 meraním : 194 dní) 

4,1 -7,8 -3,7 8,81 9,56 16,58 17,98 

2. etapový pohyb (2 - 
1 meraním : 169 dní) 

-7,8 10,2 -22 12,84 25,47 27,73 55,02 

3. etapový pohyb (3 - 
2 meraním : 138 dní) 

-6,7 -6,1 -11,5 9,06 14,64 23,97 38,72 

absolútny pohyb (3 - 
0 meraním : 501 dní) 

-10,4 -3,7 -37,2 11,04 38,80 8,04 28,27 

 

Tab. 3. Pohybová aktivita na bode B.3 
 

  

B.3 

Δ Y  
[mm] 

Δ X  
[mm] 

Δ Z  
[mm] 

Δ YX  
[mm] 

Δ YXZ  
[mm] 

Δ YX  
[mm.rok⁻¹] Δ YXZ 

[mm.rok⁻¹] 
1. etapový pohyb (1 - 
0 meraním : 194 dní) 

2 -5,2 -12,7 5,57 13,87 10,48 26,09 

2. etapový pohyb (2 - 
1 meraním : 169 dní) 

-4,9 4,2 -4,8 6,45 8,04 13,94 17,37 

3. etapový pohyb (3 - 
2 meraním : 138 dní) 

-1,4 -5,4 -0,7 5,58 5,62 14,75 14,87 

absolútny pohyb (3 - 
0 meraním : 501 dní) 

-4,3 -6,4 -18,2 7,71 19,77 5,62 14,40 
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Tab. 4. Pohybová aktivita na bode B.4 
 

  

B.4 

Δ Y  
[mm] 

Δ X  
[mm] 

Δ Z  
[mm] 

Δ YX  
[mm] 

Δ YXZ  
[mm] 

Δ YX  
[mm.rok⁻¹] Δ YXZ 

[mm.rok⁻¹] 
1. etapový pohyb (1 - 
0 meraním : 194 dní) 

0,4 2 -12,5 2,04 12,67 3,84 23,83 

2. etapový pohyb (2 - 
1 meraním : 169 dní) 

5,6 -2,3 -27,5 6,05 28,16 13,08 60,82 

3. etapový pohyb (3 - 
2 meraním : 138 dní) 

-4 -0,6 3,6 4,04 5,41 10,70 14,32 

absolútny pohyb (3 - 
0 meraním : 501 dní) 

2 -0,9 -36,4 2,19 36,47 1,60 26,57 

 
Tab. 5. Pohybová aktivita na bode B.5 

 

  

B.5 

Δ Y  
[mm] 

Δ X  
[mm] 

Δ Z  
[mm] 

Δ YX  
[mm] 

Δ YXZ  
[mm] 

Δ YX  
[mm.rok⁻¹] Δ YXZ 

[mm.rok⁻¹] 
1. etapový pohyb (1 - 
0 meraním : 194 dní) 

-1 6,6 -22,8 6,68 23,76 12,56 44,70 

2. etapový pohyb (2 - 
1 meraním : 169 dní) 

5,8 5,2 -1,7 7,79 7,97 16,82 17,22 

3. etapový pohyb (3 - 
2 meraním : 138 dní) 

-6,2 -10,4 1 12,11 12,15 32,02 32,13 

absolútny pohyb (3 - 
0 meraním : 501 dní) 

-1,4 1,4 -23,5 1,98 23,58 1,44 17,18 

 

Záver 

Na základe výsledkov dosiahnutých z GPS monitorovania svahovej deformácie v 

katastri obce Sv. Anton počas v obdobia od 14.11.2013 do 30.3.2015 svahová deformácia 

vykázala pohyb, ktorý môžeme klasifikovať ako EXTRÉMNE POMALÝ s rýchlosťou 

pohybu  do 61 mm.rok-1. Výsledné absolútne pohyby na všetkých monitorovacích bodov 

okrem bodu B.4 umiestneného v akumulačnej časti zosuvu vykazujú súlad so  smerom 

zosúvania svahovej deformácie. 

 Od prvého respektíve 0-tého merania po posledné 3 kontrolné meranie uplynulo 501 

dní. Namerané hodnoty môžeme považovať ako počiatočný stav zberu dát a stanovenie 

presnejších výsledkov s vyššou výpovednou hodnotou bude možné až po niekoľko ročnom 

monitorovaní s následným porovnávaním získaných dát s dátami o úhrne zrážok a hladín 

podzemnej vody zo skúmanej lokality. 
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Abstract 

Assessment and interpretation of bedrock slope deformations in Saint Anton based on engineering 
geological and geophysical exploration 

Post describes the used of electrical resistivity tomography landslides in Saint Anton. Study shows that 
the best results are obtained in sites with high resistivity contrasts in subsurface with environment associated 
with e.g. changes of lithology or ground water conditions Based on the data from the ERT and boreholes 
realized in the body of the landslide it was interpreted bedrock landslide. The result was the profile of then 
visualized as 2D engineering geological and geophysical models. The results of the ERT highlighted the 
relatively low value of resistivity moving in the range of 7-17 Ωm. The main cause of the landslide activation 
attach to abnormal rainfall totals from 2010, when was mobilized in Slovakia amount to landslides and slope 
instability also contributed anthropogenic interference without expert advice in the areas put backfill the 
alignment of a football field. 
 

Keywords: landslide, Svätý Anton, electrical resistivity tomography,  

 

Úvod a formulácia cieľa 

V roku 2010 zasiahli Slovensko extrémne zrážky, ktoré mali za následok aktivizáciu 

množstva nových ako aj ukľudnených zosuvov. Medzi ktoré patrí aj svahová deformácia vo 

Svätom  Antone nachádzajúca sa na Strednom Slovensku v okrese Banská Štiavnica. Na 

žiadosť bývalého starostu obce sa začal Katedrou inžinierskej geológie Prif Uk vykonávať 

orientačný inžinierskogeologický prieskum, ktorého súčasťou bola aj sieť geofyzikálnych 

profilov a geodetický monitoring. Po skončení orientačného inžinierskogeologického 

prieskumu nasledoval podrobný inžinierskogeologický prieskum, ktorého obsahom boli aj 3 

inžinierskogeologické vrty (JSA-1, JSA-2, JSA-3) navrhnuté tak, aby sa z nich čo najlepšie 

dalo charakterizovať podložie svahovej deformácie.  

Metóda elektrickej odporovej tomografie - ERT sa často využívaná v inžinierskej 

geológii, hydrogeológii a v environmentálnej problematike za účelom zistiť rozloženie 

merného elektrického odporu v horninovom prostredí pomocou meraní vykonávaných 

obvykle na povrchu územia. Použitím veľkého množstva nameraných dát je možné relatívne 

presne rekonštruovať horninové prostredie pomocou zobrazenia v odporovom reze. 2D 

elektrická tomografia sa obvykle vykonáva pomocou klasického štvorelektródového 
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usporiadania (dve prúdové elektródy a dve potenciálové elektródy), rozdiel je v tom, že pri 

tomografii používame kombináciu vzájomne prepojených desiatok až stoviek elektród na 

zaznamenanie stoviek až tisícov bodov merania[1]. Geofyzikálna ERT metóda bola použitá 

na Slovensku napríklad na zosuve v Ľubietovej [2], na zosuve v Chmiňanoch [1], vo svete na 

zosuve v Lucanian Apennine chain, južné Taliansko [3], alebo na zosuve v Sechillienne vo 

Francúzsku [4]. 

Na základe vrtných profilov a sieti geofyzikálnych rezov založených  na geofyzikálnej 

metóde - elektrickej odporovej tomografie bolo možné extrapolovať údaje  o elektrickom 

odpore horninového prostredia na väčšiu skúmanú oblasť a tak lepšie pochopiť podložie 

svahovej deformácie. 

 

Materiál a metódy 

 Meranie bolo realizované aparatúrou ARES (GF Instrument). Pre interpretáciu 

nameraných zdanlivých odporov bol použitý program RES2DINV (2-D inverzia). Ide o 

typickú 2D úlohu pri ktorej sa predpokladá, že merné odpory sa menia iba v smere profilu (os 

X ) a s hĺbkou (os Z) a v smere osi Y sú konštantné. Na interpretáciu nameraných odporov bol 

použitý program RES2DINV (2-D inverzia). Inverzia nám umožňuje namerané dáta 

transformovať na súbor skutočných hodnôt merného elektrického odporu a na základe nich 

získať obraz o reálnej štruktúre vyšetrovaného horninového prostredia [1]. 

Merané body profilu boli zamerané GNSS stanicou od spoločnosti Trimble, modelom 

R4 s lokalizáciou meraných profilov (začiatok a koniec profilu) v systéme JTSK03.  Metódou 

ERT boli zmerané 4 profily o celkovej dĺžke 564 m s elektródovým usporiadaním dipól-dipól. 

Pre podmienky priameho modelovania v programe RES2DINV boli lokálne súradnice 

nahradené geodetickými súradnicami zo súradnicového systému JTSK03, čo umožňovalo pri 

modelovaní zohľadniť vplyv reliéfu a posunu na celkový výsledok modelovania. Následne 

došlo k nastaveniu parametrov inverzie vstupujúcich do výpočtu. Pre samotný výpočet bola 

použitá norma L2, jedná sa o metódu konečných prvkov a pre zjemnenie výpočtu sme 

nastavili model s polovičnou veľkosťou buniek [5]. Následne došlo k spracovaniu a 

vizualizácii vo forme 2D rezov. 

V línii profilu 2 boli súkromnou spoločnosťou realizované 3 inžinierskogeologické 

vrty, ktorých litologický profil bolo možné preložiť s výsledným ERT profilom a na základe 

neho interpolovať podložie svahovej deformácie.   
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Výsledky a diskusia 

 

 

Obr. 1. a) Výsledný ERT profil prechádzajúci naprieč svahovou deformáciou znázorňujúci rozloženie 
elektrického odporu horninového prostredia b) Inžinierskogeologický profil interpretovaný na základe ERT 

profilu 2 a inžinierskogeologických vrtov JSA-1, JSA-2, JSA-3 s vyznačenou pravdepodobnou šmykovou 
plochou (prerušovaná červená farba) 

 

Výsledný ERT profil 2 prechádzajúci naprieč posudzovaným územím svahovej 

deformácie poukazuje na relatívne nízke hodnoty elektrického odporu horninového prostredia 

pohybujúce sa v rozmedzí  7 až 17 Ωm (tmavomodrá až tmavofialová farba) (Obr.1. a). V 

línii ERT profilu 2 boli situované 3 vrty (JSA-1, JSA-2, JSA-3) na základe ktorých môžeme 

interpretovať podložie zosuvu. Zvýšené hodnoty odporov (do 16,5 Ωm) má za následok 

vrstva ílu (F6 CL – zatriedenie podľa STN 72 1001[6]) tvoriaceho prevažne akumulačnú časť 
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a navážka (Y – zatriedenie podľa STN 72 1001[6]), ktorá tvorí podstatnú časť odtrhovej 

hrany. Teleso zosuvu buduje prevažne silt piesčitý (F3 MS – zatriedenie podľa STN 72 

1001[6]), ktorý predstavuje znížené hodnoty odporov (do 7 Ωm) so zvýšenou akumuláciou 

podzemnej vody. Na pravej strane profilu vidieť výrazne silnú modrú farbu , predstavujúca 

silnú dotáciu telesa zosuvu podzemnou vody, respektíve zvýšenú hladinu podzemnej vody 

miestami do hĺbky 1,5 – 2 m pod povrchom terénu. 

Teleso navážky pri odlučnej hrane spôsobilo narušenie stability a zapríčinilo 

reaktivizáciu svahovej deformácie. Táto navážka bola situovaná bez akéhokoľvek odborného 

posúdenia a mala slúžiť pre miestnu kominutu na zarovnanie terénu pre futbalové ihrisko. 

V polovici futbalového ihriska sa vytvorila polkruhová odlučná hrana s výškovým 

prevýšením do 30 cm. V hĺhbke približne 10 m sa nachádza vrstva ílu vysokoplastického (F8 

CH – zatriedenie podľa STN 72 1001[6]), ktorého zachytili vrty JSA-1 a JSA-2 po ktorom na 

rozhraní vrstiev prebieha šmyková plocha.   

 

Záver 

 Použitie elektrickej odporovej tomografie na základe rozloženia merného elektrického 

odporu v horninovom prostredí na zosuve vo Svätom Antone dopomohlo k lepšiemu 

pochopeniu podložných podmienok Výsledný ERT profil s kombináciou 

inžinierskogeologických vrtov poskytuje kvalitný podklad pre dostatočné zhodnotenie 

a diagnostiku príčin svahovej deformácie.  
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Abstract 

The first occurrence of radially arranged epidote from the Bratislava granodiorite massif 
Radial agregates of epidote I. were found near the old jewish cemetery between Strmá cesta street and 

Žižkova street, behind demolished settlement of Zuckermandel. Aggregates of radially arranged epidote crystals 
had dimensions of 8.5 x 9.5 x 2.2 cm. The crystals have only weak chemical zoning, with the older parts poorer 
in Fe3+ than younger part which is richer in Fe3+. Another rare genetic type of epidote II. with higher content of 
Fe3+ than radial epidote, had also been found on the same locality. Unite-cell parameters of radial epidote I. (a = 
8,8474 (8) Å, b = 5,6006 (6) Å, c = 10,0939 (9) Å, β = 115,47 ° (8), V = 451,56 (8) Å3) are smaller than the 
parameters of epidote II. (a = 8,8697 (5) Å, b = 5,6155 (4) Å, c = 10,1313 (6) Å, β = 115,33 ° (6 ), V = 456,15 
(6) Å3). Samples of epidotes crystalized in different genetic conditions and possible in other time periods. 
 

Keywords: epidote; Alpine – type vein; saussuritization; Bratislava; Malé Karpaty Mts. 

 

Úvod 

Epidot je bežným minerálom alpskej paragenézy v horninách Západných Karpát. Je 

charakteristický prevažne pre alpinotypné mineralizácie v bázických horninách, najmä v 

malokarpatských a nízkotatranských paleobazaltoch [1,2,3], avšak zriedkavejší, ale typický, je 

aj pre alpské žily v acídnych horninách. V axinitovej paraganéze napr. na lokalite Limbach, 

Grexa [4,2], Miskolc [5] atď. V acídnych horninách tvorí epidot často takmer monominerálne 

žily, bežne tektonické zrkadlá, najmä vo vysokotatranských granitoch (napr. Kriváň, 

Mengusovská dolina atď.); granitoidoch Malej a Veľkej Fatry [6,7] a zriedkavo sa vyskytuje v 

kremenných žilách alpského typu napr. na lokalitách Sihla a Malá Ida [8]. V bratislavskom 

masíve je jeho výskyt veľmi zriedkavý, ako doteraz známe výskyty alpskej paragenézy [9]. 

Cieľom tejto práce je mineralogicky opísať prvý nález radiálne usporiadaného epidotu 

z územia bratislavského masívu, interpretovať genetické podmienky kryštalizácie. Získané 

dáta vytvoria základ pre výskum ďalších genetických typov epidotu objavených na lokalite 

súčasne s radiálne usporiadaným epidotom. 

 

Metodika 

1275



Pôvodné rozmery vzorky s trávovo zelenými radiálnymi agregátmi epidotu I. boli 8,5 

x 9,5 x 2,2 cm. Vzorka bola po objavení rozdelená na tri časti z ktorých jedna je umiestnená 

v zbierkach Katedry mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave a zvyšné dve časti sú v súkromných zbierkach autorov. 

Študovaná vzorka epidotu bola označená BHV-1a a je predstavovaná samostatným 

kryštálom radiálneho agregátu epidotu I., ktorý bol zo vzorky odseparovaný. Následne bol 

kryštál rozdelený na dve časti. Prvá časť bola rozomletá na prášok a skúmaná rtg. 

difraktometriou. Z druhej časti bol vyhotovený leštený preparát, ktorý bol následne poprášený 

vrstvou uhlíka, určený na skúmanie chemického zloženia elektrónovou mikroanalýzou. 

Chemické zloženie bolo zistené pomocou elektrónovej mikroanalýzy na prístroji 

Cameca SX100 (Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity) vlnovo-disperznou bodovou 

analýzou (WDS) za nasledujúcich analytických podmienok: (Brno): urýchlovacie napätie 15 

kV pri vzorkovom prúde 10 nA, priemer elektrónového lúča 5 μm. Pri meraní boli použité 

nasledovné štandardy: albit (Na Kα), sanidín (Si Kα; Al Kα; K Kα), pyrop (Mg Kα), titanit (Ti 

Kα), fluórapatit (P Kα), chromit (Cr Kα), polucit (Cs Lα), vanadinit (Cl Kα), wollastonit (Ca 

Kα), almandín (Fe Kα), spessartín (Mn Kα), ScVO4 (V Kα), gahnit (Zn Kα), topás (F Kα), 

SrSO4 (S Kα), leucit (Rb Lα). Kryštalochemické vzorce boli prepočítané na sumu 8 (A+M+T) 

katiónov podľa postupu publikovaného v práci [10]. 

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 = 1,54178 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 

[11]. Mriežkové parametre boli spresnené pomocou programu DIFFRACplus TOPAS [12]. 

 

Výsledky a diskusia 

Lokalita sa nachádza v mestskej časti Staré mesto v priestore skalného brala za 

bývalou osadou Zuckermandel (48°08'30.1"N 17°05'40.5"E). Vzorka radiálneho epidotu bola 

nájdená pod starým židovským cintorínom medzi ulicami Strmá cesta a Žižkova. O lokalite sa 

v práci [13] zmieňujú ako o bratislavskej hradnej skale nad výjazdom z cestného 

(električkového) tunela na Dunajskom nábreží a v [14] je nazývaná Zuckermandel. 

Materská hornina na lokalite je väčšinou tvorená drobnozrnnými biotitickými 

a muskoviticko-biotitickými granodioritmi. Tieto sú na viacerých miestach pretínané veľkým 

počtom pegmatitových a aplitových žíl s premenlivou hrúbkou do 0,25 metra. Tieto žily sú 
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dopĺňané malým množstvom žíl alpského typu s nízkym obsahom kremeňa. Plagioklasy boli 

saussuritizované, pričom hypidiomorfné kryštály boli nahradené hypidiomorfnými kryštálmi 

epidotu. Muskovit je hojný, často prerastený kryštálmi epidotu nahradzujúcimi plagioklasy. 

Muskovit sa na lokalite hojne vyskytuje aj v podobe vejárovitých agregátov, niekedy 

zoskupených do kruhového tvaru. Metamorfované horniny tu zastupujú malé polohy rúl. 

Radiálne agregáty kryštálov epidotu I. (obr. 1) majú slabú chemickú zonálnosť, 

pričom jadro kryštálu vľavo má vypočítaný obsah Fe3+ 0,75 apfu, čo je porovnateľné s celým 

kryštálom vpravo, ktorý má obsah Fe3+ v rozmedzí 0,75 – 0,8 apfu. V kryštáli vľavo je tiež 

vidieť lem s obsahom Fe3+ 0,83 apfu, obrastajúci hypidiomorfné jadro, čo naznačuje 

viacfázový vývoj epidotu. Obsah Mntot nepresahuje hodnotu 0,1 apfu avšak pomerne 

intenzívne varíruje (od 0,11 do 0,91 hm. %). Mriežkové parametre študovaného epidotu I. sú 

menšie v porovnaní s epidotom II. ako aj v porovnaní s ďalšími epidotmi z publikovaných 

prác uvedených v tab. 1. 

Obsah Fe v epidotoch z práce [1] a z práce [15], ktorých mriežkové parametre sú 

uvedené v tab. 1, je podobný ako v študovanom epidote I., avšak, ich mriežkové parametre 

majú značne rozdielne rozmery. Vzťah medzi veľkosťou mriežkových parametrov 

a genetickými podmienkami je značne komplikovaný. Veľkosť základnej bunky minerálov 

epidotovej skupiny sa zmenšuje so zvyšujúcim sa tlakom [16,17], pričom tlak má len malý 

vplyv na obsah Fe v epidote, s výnimkou tlaku blízkemu kritickému bodu vody [18]. To 

naznačuje, že študovaný epidot I. kryštalizoval pri vyššom tlaku. Teplota má však veľký 

vplyv na obsah Fe v epidote pričom je tento vzťah nepriamoúmerný [18]. Ako bolo opísané 

v prácach [19,20], epidot sensu stricto má tendenciu mať väčší obsah Al3+ so stúpajúcou 

teplotou a hĺbkou. 

Nové vzorky radiálne usporiadaného epidotu vykazujú teplotné alterácie horniny 

v okolí epidotových žíl, čo môže poukazovať na príčinu nižších obsahov Fe v epidote I. ako 

v epidote II. Fugacita kyslíka má na obsah Fe v mineráloch epidotovej skupiny výrazný 

dopad, pričom obsah Fe v epidote narastá so zvyšujúcou sa fugacitou O2 [21,22]. Fugacita 

CO2 má na obsah Fe v epidote tiež značný dopad, pričom sa so zvyšujúcou sa fugacitou CO2 

zvyšuje obsah Fe v epidote, avšak len vo fluidách bohatých na H2O [19, 18]. Veľmi výrazný 

vplyv na zloženie epidotu má aktivita H+ iónov vo fluidách. Pri pH<5 sú vo fluidách stabilné 

Fe(OH)3(aq) a Al(OH)4
- fázy [23], obsah Fe v epidote stúpa so zvyšujúcim sa pH, ktorého 

zmena však môže byť len na krátky čas a obmedzená na malú zónu [23,18]. Celkový vplyv na 

zloženie epidotu má však chemické zloženie fluid a zloženie hornín, cez ktoré fluidá prenikali 

pred kryštalizáciou epidotu [18]. 
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Obr. 1 BSE obrazec kryštálu epidotu z radiálne usporiadaných agregátov 

 

Tab. 1 Mriežkové parametre epidotu I. , II. a minerálov epidotovej skupiny z publikovaných prác. 
Hodnoty v zátvorkách predstavujú chybu na poslednom desatinom mieste. 

 
Minerál Lokalita Citácia a [Å] b [Å] c [Å] β [°] V [Å3] 

epidot I. Bratislavský 

hradný vrch 

Táto 

práca 

8,8474 (8) 5,6006 (6) 10,0939 (9) 115,47 (8) 451,56 (8) 

epidot II. 8,8697 (5) 5,6155 (4) 10,1313 (6) 115,33 (6) 456,15 (6) 

epidot Lošonec [1] 8,9067 5,6382 10,1724 115,33 461,72 

Epidot Sološnica [1] 8,9075 5,6404 10,1742 115,39 461,78 

Epidot Banská 

Štiavnica 

[15] 8,9187 5,6459 10,1831 115,47 462,9 

 

Záver 

 Epidot I. z alspkej žily z bratislavského masívu má menšie mriežkové parametre ako 

druhý genetický typ epidotu II. z tej istej lokality. Obsah Fe je v epidote I. menší ako 

v epidote II., čo naznačuje kryštalizáciu epidotu I. pri vyššom tlaku ako epidot II. Vo 

vzorkách radiálneho epidotu z Bratislavského hradu bola pozorovaná alterácia horniny v okolí 

týchto žíl, ktorá je pravdepodobne spôsobená vysokou teplotou, čo môže byť príčina nižšieho 

obsahu Fe v epidote I. Výrazný dopad na chemické zloženie epidotu majú aj fugacity O2 

a CO2 a aktivita H+ iónov, čo môže spôsobiť výrazné lokálne zmeny v chemickom zložení 

epidotu. Celkový vplyv na zloženie epidotu má však chemické zloženie fluid a zloženie 

materskej horniny. Prvý nález agregátov radiálneho epidotu rozšíril poznatky o geologickej 
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stavbe bratislavského masívu, ktoré budú využité pri výskume ďalších genetických typov 

epidotu z bratislavského hradného vrchu. 
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Abstract 

Lithostratigraphy and tectonic position of Drietoma unit between Podbranč and Myjava 
This work is focused on the westernmost part of the Pieniny Klippen Belt. The Drietoma unit rock 

sequence is subject of geological research since 1969. During the geological maping on studied area we 
identified the Drietoma unit, as an allochtonous tectonic unit and part of the Periklippen Zone. The range of the 
unit is Upper Triassic (Norian) to lower Upper Cretaceous (Cenomanian). In Upper Jurassic limestones we 
found fossils, which indicate affinity to the fatric nappes. There are many opinions about developed area within 
fatric sedimentation area. Many authors incorporated it into the Klape or Manín unit, but in our opinion the 
Drietoma unit represents a separate unit within fatric sedimentation area. On the folded subbasement of 
Drietoma unit a small Upper Cretaceous Gosau basin occurs, which is labeled as the Rašov formation.   

 
Keywords: Drietoma unit; Pieniny Klippen Belt; tectonics; lithostratigraphy  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Študované územie sa nachádza na severovýchode Slovenskej republiky, medzi obcami 

Podbranč a Myjava. Drietomská jednotka je predmetom geologického výskumu od roku 

1969, kedy v roku 1969 [1] ju zadefinovali ako manínsku sériu. Pôvodne sa jednalo 

o vrstevný sled medzi obcami Drietoma a Bošáce. Neskôr v roku 1977 [2] vyčlenili 

drietomskú sériu na základe odlišných litofaciálnych znakov sedimentov liasu a prítomnosti 

vrchnotriasových hornín. Maheľ [3] v rámci bošáckej sekvencie uvažoval o vrchnotriasových 

súvrstviach ako o súčasť manínskeho príkrovu alebo krížňanského príkrovu. Salaj et al. [4] 

považujú drietomskú sekvenciu za súčasť klapskej jednotky na základe výskytu 

hyaloklastických láv v slieňoch spodného albu. Neskôr Salaj [5] považuje drietomskú 

jednotku za súčasť tzv. klapského pásma v stratigrafickom rozsahu vrchný trias-spodný alb. 

Ten istý autor v roku 1994 [6] členil drietomskú jednotku na drietomskú sukcesiu a sukcesiu 

Hoštinej.  

 Na regionálnych geologických mapách z roku 1984 [7] a 2015 [8] na študovanom 

území nevyčleňujú drietomskú jednotku. Preto cieľom práce bolo územie podrobne 

zmapovať, a na základe podrobného terénneho výskumu a mikrofaciálnej analýzy potvrdiť, 

alebo vylúčiť prítomnosť drietomskej jednotky na študovanom území.                
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Metodika 

 Pri riešení práce sme využili dva hlavné metodiky, a to: podrobné geologické 

mapovanie a mikrofaciálnu analýzu karbonatických hornín. Vedľajšou, metodikou bolo 

softverové spracovanie získaných údajov.    

 Počas geologického mapovania sme sa sústredili na zozbieranie čo najkomplexnejších 

údajov. Pri mapovaní sme použili mapový podklad 1 : 25 000, a klasickú výstroj terénneho 

geológa, a to: geologické kladivo, geologický kompas, GPS prijímač, fotoaparát 

a dokumentačný denník. 

 Pri mikrofaciálnej analýzy sme hlavne určovali typ tmelu (matrix), prostredie vzniku 

horniny, podiel fosílií, intraklastov a začlenenie horniny v rámci Dunhamovej klasifikácie [9]. 

 V rámci softverových spracovaní údajov sme využil hlavne ArcGis s jeho nadstavbou 

ArcMap. Údaje sme do programu vkladali cez Microsoft Excel. Takto nám vznikol celkový 

prehľad v ArcMape o dokumentačných bodoch, a celkovo o zmapovanom území. 

  

Výsledky a diskusia 

Počas terénneho výskumu sme opísali súbor hornín, ktoré potvrdzujú výskyt 

drietomskej jednotky v študovanom území. Stratigrafický rozsah je vrchný trias (norik) až 

vrchná krieda (cenomán) (Obr.1.). Drietomská jednotka je zo severu ohraničená bradlovým 

pásmom a jej južným ohraničením sú egenburgské transgresívne sedimenty 

severovýchodného okraja viedenskej panvy. Medzi bradlovým pásmom a drietomskou 

jednotkou sme identifikovali aj vrchnokriedové sedimenty gosauského vývoja, kde sme 

vyčlenili rašovské súvrstvie. Began et al. [7] vyčlenili rašovský vývoj, avšak na študovanom 

území sme neidentifikovali žiadny vrstevný sled, jedine strednozrnné zlepence a v suti voľne 

ležiace exotické valúny.  

 Vrchnotriasové horniny sme identifikovali iba v suti. Norické (keuper) kremence sa 

nachádzajú pri kontakte s bradlovým pásmom. Rétske organodetritické vápence sme našli 

v okolí vrchu Drviská (412 m n. m.). Tieto organodetritické vápence obsahujú makrofosíliu 

Rhaetavicula contorta, ktorá je charakteristická pre toto obdobie. Spodnú juru reprezentujú 

sivé až tmavosivé bridlice a krinoidové vápence. Krinoidové vápence mikroskopicky 

obsahujú veľké množstvo fosílnych zvyškov - krinoidové články, polámané lastúrniky, 

brachiopódy, foraminifery Lenticulina sp. a aj viac uniseriálnych foraminifer. Makroskopicky 

sme v nich našli brachiopódy Spiriferina, Zeilleria a Liospiriferina sp. Tieto brachiopódy nám 

naznačujú afinitu dretomskej jednotky k fatriku. Vrstevný sled strednej jury začína sivými 
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škvrnitými vápencami (fleckenmergel). V ich nadloží sa na východnej časti územia (hradný 

kopec zrúcaniny Branč) nachádzajú svetlé, žlto-hnedé škvrnité vápence. Mikroskopicky ide 

o silicispongiovú mikrofáciu. V západnej časti (Kamenné vráta) vystupujú nad sivými, 

škvrnitými vápencami prekremenené vápence. Vrchnojurskú sekvenciu predstavujú 

rádiolarity a rádiolaritové vápence. Červené hľúznaté vápence kimeridžu sme počas 

terénneho výskumu neidentifikovali. Vo vrstevnom slede nasledujú sivé, škvrnité a slienité 

vápence vekového rozsahu titón až bárem. Tieto vápence obsahujú malé množstvo 

kalpionelíd, a vo výbruse sme identifikovali iba jeden osteň ježovky a aptych. Základná 

hmota je mikritická. Podľa klasifikácie Dunhama sa jedná o mudstone. Pozostatky 

hyaloklastických láv vystupujú západne od vrchu Starý hrad (454 m n. m.). Často sme ich 

nachádzali „spečené“ s kalpionelovými, alebo so sivými, škvrnitými vápencami. Južnejšie, 

neďaleko od kóty 459 sme identifikovali aj malé bazaltové teleso. Podľa mikroskopických 

znakov sa javia ako alkalické bazalty. Vrstevný sled jednotky uzatvárajú exotické valúny 

a zlepence s exotickými valúnmi.  

 Tektonický kontakt drietomskej jednotky s bradlovým pásmom je nevýrazný, a 

tektonický kontakt predpokladáme pod rašovským súvrstvím, keďže je viazaná práve na 

zvrásnený podklad drietomskej jednotky. Drietomská jednotka podľa Begana [1] by mala 

vystupovať v nadloží albských slienitých bridlíc, pieskovcov, zlepencov, cenománskych 

žltkastých slieňov a drobnorytmického flyšu turónu. Takéto horniny sme avšak počas 

terénneho výskumu nenašli. Ako uvádza aj Hók et al. [10], horninový komplex drietomskej 

jednotky vystupuje prevažne v prevrátenom vrstevnom slede. Podľa Hóka et al. [10]  

drietomská jednotka predstavuje samostatný štruktúrny element a bola pôvodne umiestnená a 

derivovaná interne od priestoru klapskej jednotky a bradlového pásma. Taktiež datujú vek 

presunu drietomskej jednotky na základe veku sedimentov klapskej jednotky (sedimenty 

predstavujú priame tektonické podložie) na obdobie strašieho turónu. My uvažujeme 

podobne, čo sa týka pôvodného umiestnenia. Predpokladáme, že drietomská jednotka tvorila 

samostatný štruktúrny element a považujeme ju za integrálnu súčasť fatrika, čo nám 

naznačuje aj vrchnojurská fauna. V rámci fatrika mohla mať drietomská jednotka iba lokálny 

výskyt (západný úsek), a podľa našich úvah by mohla vystupovať medzi klapskou a vysockou 

jednotkou fatrika. V tomto prípade by aj vek presunu drietomskej jednotky mohol byť 

adekvátny. Na základe týchto nových poznatkov preraďujeme horniny južne od zrúcaniny 

hradu Branč do drietomskej jednotky a v rámci bradlového pásma do príbradlovej zóny (Obr. 

2.)  
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Obr. 1. Litostratigrafická tabuľka drietomskej jednotky na študovanom území 

 

 

Obr. 2. Generalizovaná mapa zobrazujúca geologickú stavbu na študovanom území 

Záver 
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V úseku medzi Podbrančom a Myjavou sme podrobným terénnym geologickým 

výskumom identifikovali a opísali horninový komplex drietomskej jednotky v rozsahu vrchný 

trias (norik) až vrchná krieda (cenomán) (Obr. 2.). Na základe odlišných mikrofaciálnych 

vlastností sme vedeli odlíšiť tieto horniny od jednotiek bradlového pásma, ktoré tu pôvodne  

boli interpretované ako súčasť kysuckej jednotky [7] (Obr.3.). Vrchnotriasové členy boli 

identifikované iba v suti, avšak na základe makrofosílií a mikrofaciálnej analýzy ich môžeme 

začleniť do drietomskej jednotky. Vrstevný sled je v obrátenej stratigrafickej pozícii, pričom 

červené hľúznaté vápence kimeridžu(?) vo vrstevnom slede chýbajú. Južne od bradlového 

pásma vystupuje vrchnokriedová gosauská panva – rašovské súvrstvie, ktorá je situovaná na 

prevrásnenom podklade drietomskej jednotky. Na základe nášho výskumu pokladáme 

drietomskú jednotku za samostatný štruktúrny element, pôvodne vystupujúci medzi klapskou 

a vysockou jednotkou fatrika.      
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Abstract 

Crystal chemistry and evolution of tourmalines on Sb-hydrothermal deposits, Gemeric superunit, 
Slovakia 

Gemeric superunit is rich in occurrences of tourmaline. Exceptionally rich accumulations are occurring 
in the belt of Sb hydrothermal veins near Rožňava. Studied samples were found in stack material at deposits of 
Gabriela, Grexa, Peter-Pavol and Straková veins, in the Southern part of Gemeric superunit. Based on the 
chemical composition and zoning of studied samples, they can be divided into two groups. In the group A, there 
are compositionally simillar tourmalines from Gabriela and Grexa veins. Their composition reflects oscillations 
in the composition of hydrothermal fluids producing calcic feruvite to alkali schorl/dravite and rim zones with 
the composition of magnesio-foitite in samples from Gabriela vein and with composition of oxy-dravite/oxy-
schorl from Grexa vein. To the group B belong Straková and Peter-Pavol veins; these samples show hardly 
visible zoning oscillations and have chemical composition of alkali schorl to schorl/dravite. This suggests that 
different conditions in fluids forming these two groups were present. 
 

Keywords: tourmaline supergroup; crystal chemistry; Gemeric superunit 

 

Úvod 

Minerály turmalínovej superskupiny sa radia medzi cyklosilikáty s obsahom B a Al, so 

zložitým štruktúrnym vzorcom: XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W, pričom v pozíciách môžu 

vystupovať prvky: X = Na+, Ca2+, K+, □ (vakancia); Y = Fe2+, Mg2+, Mn2+, Al3+, Li+, Fe3+, 

Cr3+; Z = Al3+, Fe3+, Mg2+, Cr3+; T = Si4+, Al3+, B3+; B = B3+; V = OH-, O2-; W = OH-, F-, O2-. 

Vyznačujú sa tiež zložitou kryštálovou štruktúrou, v ktorej prebiehajú mnohé substitúcie 

v závislosti od spôsobu a prostredia vzniku. Tvoria tuhé roztoky takmer 30 koncových členov. 

Turmalíny môžu kryštalizovať v rôznych prostrediach spätých s hydrotermálnymi 

procesmi. Najčastejšie sú to hydrotermálne systémy spojené s granitoidnými intrúziami, tiež 

sa vyskytujú na žilách vo vulkanických horninách, v metamorfovaných horninách a takisto na 

rôznych typoch stratiformných ložísk. 

V tejto práci sa sústreďujeme na štúdium kryštalochémie turmalínov pomocou 

elektrónovej mikroanalýzy (EMPA) a následne na určenie genézy turmalínov 

z hydrotermálnych Sb-systémov gemerika. Žilný Sb-systém pravdepodobne metamorfného 

pôvodu je centrom mnohých teórii vzniku, pričom na tieto teórie už boli použité analýzy 

mnohých skupín minerálov, avšak okrem turmalínov. 
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Stručná geológia územia 

Gemerikum je súčasťou Západných Karpát, konkrétne sa nachádza 

v centrálnokarpatskej zóne, kde je nasunuté na Veporikum a Tatrikum. Je súčasťou Spišsko-

gemerského Rudohoria a nachádza sa na východe Slovenska. Je tvorené komplexmi deliacimi 

sa do skupín gelnickej, rakoveckej, štóskej, črmeľskej, ochtinskej, dobšinskej, krompašskej 

a gočaltovskej, ktoré sú všetky paleozoického veku a tiež ho tvorí niekoľko nezačlenených 

horninových komplexov. Gelnická skupina je tvorená horninami staršieho paleozoika [1]. 

V nej sa nachádza Bystropotocké súvrstvie, v ktorom sa nachádzajú antimonitové žily, 

z ktorých pochádzajú vzorky rozoberané v tejto práci (Obr. 1).  

 

 

 
 

Obr. 1: Zjednodušená mapa gemerika s miestami odberu vzoriek:  
St – Straková; Gb – Gabriela; PP – Peter-Pavol; Gx – Grexa. Legenda: A – smrečinské súvrstvie; B – 

vlachovské súvrstvie; C – drnavské súvrstvie; D – bystropotocké súvrstvie; E – pestré kaolínové íly, piesky, 
štrky; F – gemerické granitoidy; G – metamorfovanépeiskovce a zlepence; H – plochy násunov; CH – zlomy; I – 

miesta odberu vzoriek; J – antimonitové žily [2, 3] 
 

Bystropotocké súvrstvie je charakteristické silnou prevahou sedimentárnych hornín nad 

vulkanogénnymi. Zo sedimentárnych sú drobnolaminované kremenno-sericitické a grafiticko-

sericitické fylity v súvrství Bystrého potoka najrozšírenejšou litofáciou, tvoriacou najmä 

vrchné časti súvrstvia. V rámci celého súvrstvia sa vyskytujú tiež hrubozrnné zvrstvené 

metamorfné kremenné droby, vo východnejšej časti súvrstvia tu vystupujú v prevahe nad 

kremennými fylitmi. Vo východnejšej časti sa tiež vyskytujú nezvrstvené sericiticko-

chloritické fylity. V rámci celého súvrstvia sa lokálne vyskytujú šošovky 
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metalyditov, kryštalických vápencov, miestami ankeritov až sideritov. Vulkanogénne horniny 

sú tu zastúpené hrubozrnnými metaryolitovými tufmi. Vek Bystropotockého súvrstvia bol na 

základe palinomorf stanovený na vrchný silúr [4]. 

 

Metódy 

Študované vzorky turmalínov boli odobrané z háld pochádzajúcich zo žíl Straková, 

Gabriela, Peter-Pavol a Grexa. Tieto antimonitové žily sú súčasťou žilného systému 

tiahnuceho sa v smere SV – JZ medzi Betliarom, Čučmou, Bystrým potokom a Štofovou 

dolinou, pričom v prevažnej väčšine sú uložené v porfyroidoch, lokálne v kremenných 

fylitoch [1]. 

Turmalíny boli analyzované pomocou elektrónovej mikroanalýzy na prístroji 

CAMECA SX100 (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave) vlnovodisperznou 

bodovou analýzou (WDS) za nasledujúcich analytických podmienok: urýchľovacie napätie 

15 kV, vzorkový prúd 10 nA, priemer elektrónového lúča 3 – 5 μm. Na meranie boli použité 

prírodné a syntetické štandardy: wollastonit (SiΚα, CaΚα), TiO2 (TiΚα), Al2O3 (AlΚα), 

fayalit (FeΚα), rodonit (MnΚα), forsterit (MgΚα), albit (NaΚα), ortoklas (KΚα) a NaCl 

(ClΚα). 

 

Výsledky a diskusia 

 Študované vzorky turmalínov sa dajú na základe zloženia zatriediť do dvoch skupín. 

Skupina A pozostáva zo vzoriek pochádzajúcich zo žíl Gabriela a Grexa (Obr. 2a,b). Tieto 

vzorky javia zvýšenú osciláciu v zložení fluíd, z ktorých minerály vznikali, resp. pestrejšie 

zloženie vzniknutých minerálov. Turmalíny z týchto žíl zložením zodpovedajú prevažne 

skorylu a dravitu, avšak obsahujú zóny zodpovedajúce zložením vápenatému feruvitu a         

X-vakantnému magnezio-foititu na žile Gabriela a taktiež alkalickým členom oxy-dravitu 

a oxy-skorylu zo žily Grexa (Obr. 2c,d).  

Tieto výsledky naznačujú väčšiu variabilitu prvkov obsiahnutých vo fluidách, 

z ktorých turmalíny vznikali, a taktiež rapídnejšie zmeny v zložení týchto fluíd v priebehu 

vzniku turmalínov. Túto variabilitu v zložení turmalínov potvrdzujú taktiež BSE snímky 

daných vzoriek, kde možno pozorovať oscilačnú zonálnosť kryštálov (Obr. 2a,b). 

Skupina B študovaných turmalínov pozostáva zo vzoriek zo žíl Straková a Peter-Pavol (Obr. 

3a,b). Na týchto žilách turmalíny vykazujú veľmi nevýraznú chemickú zonálnosť, pričom 

všetky patria výhradne do skupiny alkalických turmalínov (Obr. 3c). Analyzované turmalíny 
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zo žily Straková zodpovedajú všetky zložením skorylu a turmalíny zo žily Peter-Pavol 

v prevažnom objeme kryštálov prechodnému zloženiu skoryl/dravit (Obr. 3d).  

  

 

 

Obr. 2. BSE snímky vzoriek zo žíl Grexa (a) a Gabriela (b) (Fuv - feruvit; Drv - dravit; Srl - skoryl; Mgf – 
magnezio-foitit; Odr - oxy-dravit) a analýzy zo žíl Gabriela (TCUC) a Grexa (TGR-1) vynesené do 

klasifikačného ternárneho diagramu (c) a substitučného diagramu (d) 
 

Prezentované výsledky naznačujú rozdielnosť v zložení fluíd, z ktorých kryštalizovali 

analyzované vzorky. Turmalíny zo skupiny A naznačujú variabilnejšie zloženie a väčšie 

zmeny v zložení fluíd počas kryštalizácie. Naopak turmalíny zo skupiny B naznačujú takmer 

konštantné zloženie fluíd počas celého priebehu kryštalizácie. Tieto výsledky korešpondujú 

s už publikovanými analýzami turmalínov [2]. Publikované analýzy turmalínov zo žily 

Straková zaberajú úzke pole striktne alkalických skoryl/dravitových členov a analýzy 

turmalínov zo žily Klement, ktorá je priamym pokračovaním žily Gabriela, napriek zloženiu 

zodpovedajúcemu skorylu vykazujú väčšiu variabilitu. 

 

 

  

 

Drv-Srl 
Mgf 
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Obr. 3 BSE snímky vzoriek zo žíl Peter-Pavol (a) a Straková (b) (Drv - dravit; Srl - skoryl) a analýzy zo žíl 

Peter-Pavol (TPP-1) a Straková (TST-1) vynesené do klasifikačného ternárneho diagramu (c) 
a substitučného diagramu (d) 

 

Tento fakt nabáda k dvom možným interpretáciám. Prvá predpokladá, že pukliny, 

ktoré boli vyplnené minerálmi vykryštalizovanými z fluíd, boli v rozdielnej vzdialenosti od 

zdroja týchto fluíd. Tým pádom sa postupne menilo zloženie od variabilnejšieho po 

monotónnejšie. Druhou alternatívou môže byť iné horninové prostredie, v ktorom z fluíd 

kryštalizovali turmalíny. Tento predpoklad však vyvracia relatívna monotónnosť horninového 

prostredia, keďže žily v gemerickom antimonitovom žilnom pásme sa takmer všetky 

nachádzajú v porfyroidoch a im príbuzných horninách. Dalo by sa uvažovať o možnosti 

ovplyvnenia zloženia fluíd podložnými horninami, ktoré by mohli byť reprezentované najmä 

špecializovanými S-typmi gemerických granitoidov, ktoré sú bohaté na ľahké prvky vrátane 

B. 
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Ak berieme do úvahy obe alternatívy, môžeme usúdiť, že metamorfné fluidá počas 

svojho transportu k puklinám mohli byť kontaminované na styku s granitoidmi, následne na 

čo kryštalizovali turmalíny skupiny A, a po tom, ako fluidá prešli k monotónnejšiemu 

zloženiu, resp. ďalej od zdroja, kryštalizovali turmalíny skupiny B.   

 

Záver 

Študované turmalíny sa na základe zloženia dajú začleniť k dvom genetickým 

skupinám. Skupina A vykazuje väčšiu variabilitu v zložení fluida počas kryštalizácie 

turmalínov. Naopak skupina B vykazuje monotónnosť v zložení fluida ako aj v zložení z neho 

vykryštalizovaných turmalínov.  
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Abstract 

 Comparison of the Enslin-Neff method and the fall cone test for the liquid limit determination. 
Liquid limit is one of classification properties of finegrained soils. Its determination is very important, 

but very tricky for extremely plastic soils like bentonites, as well. The fall-cone test and the method of water 
adsorption according to Enslin-Neff with the calculation according to Dieng were compared during the 
laboratory research of the bentonite BKT from Central Slovakia. Enslin-Neff with the empirical relations yielded 
higher liquid limit than the fall-cone test. They seem to be more similar to the results of the Casagrande method 
that shows always higher liquid limit for extremely plastic soils than the fall-cone test. The Enslin-Neff method 
is promissing, but more comparative tests should be carried out on extremely plastic clays to improve the 
empirical relations or to find new ones. 
 

Keywords: bentonite, Atterberg liquid limit, fall-cone test; Enslin-Neff method 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Stanovene medze tekutosti ílovitých zemín wL (%) býva náročná úloha, pričom sa 

jedná o klasifikačnú, teda základnú vlastnosť. Na Slovensku sa používa štandardne kužeľová 

skúška [1] (angl. fall-cone test) a menej presná Casagrandeho metóda [2]. Dieng [3] určil 

empirické vzťahy medzi adsorpciou vody zeminou wA (%) metódou Enslin-Neff [4] na jednej 

strane a medzou tekutosti wL alebo indexom plasticity Ip (%) na druhej. Predložená práca sa 

zameriava na porovnanie medze tekutosti stanovenej podľa [1] a [4] v prípade extrémne 

plastických zemín. Skúšky sa robili s bentonitom, ktorý pochádza z okolia Kopernice 

(Kremnické vrchy) a predáva sa na stavebné a iné účely pod označením BKT.   

Metóda adsorpcie vody bola navrhnutá roku 1933 Enslinom, ktorý ju skúšal na 

organických látkach ako celulóza, či želatína. O niečo neskôr ju modifikoval Neff a metóda 

bola neskôr ešte vylepšená. Vo svete sa používa táto metóda ako kontrola kvality pri 

produkcii bentonitov [5]. V Nemecku jej vykonávanie usmerňuje technická norma [4]. 

Mnohí autori robili výskumy na porovnanie práve týchto dvoch metód a jedným z nich 

je aj Kaufhold [6], ktorý upozorňuje, že Dieng [3] predpokladal stabilné podmienky v 

laboratóriu počas celých 24 hodín trvania skúšky. Podmienky sa však môžu v skutočnosti 

meniť, najmä teplota v miestnosti, atmosferický tlak a relatívna vlhkosť.  
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Materiál a metódy 

Pracovalo sa s bentonitom zo stredoslovenských vulkanitov, konkrétne Kremnických 

vrchov, kde vznikol alteráciou ryolitu. Je známy pod technickým označením BKT (t.j. 

bentonit kopernického typu). Prírodný materiál je vysušený a zomletý na frakciu ≤ 0,045 mm. 

Výrobca ENVIGEO, a.s. udáva podiel montmorillonitu ≥ 75% a niektoré fyzikálne vlastnosti.  

Na skúmanie metódou Enslin-Neff stačí malá hmotnosť vzorky, len 0,2 g pre zeminy 

s adsorpciou ≥ 100 % [4]. Táto navážka má byť vysušená pri 60°C, aby sa nezmenilo 

minerálne zloženie a štruktúra ílových minerálov. Hmotnosť takto predsušenej navážky sa 

ešte opravuje o zvyškovú vlhkosť zistenú dosušením pri 105°C. Sklená aparatúra pozostáva 

z byrety so stupnicou na odčítanie adsorbovaného množstva vody, spojenej ohnutou rúrkou s 

nádobou so zatavenou fritou, cez ktorú sa kapilárnym vzlínaním nasáva voda do vzorky. 

Aparatúra sa naplní odvzdušnenou vodou až po fritu, nikde nesmú ostať vzduchové bubliny. 

Vysušená a odvážená vzorka sa nasype pomocou lievika na fritu do tvaru kužeľa (obr.1). 

Nádoba so vzorkou je potom uzavretá skleným vrchnákom so zábrusom a kapilárou. 

V časových intervaloch podľa normy [4] sa na byrete odčítava adsorbovaný objem vody. 

Vzťah na vypočítanie adsorpcie vody wA uvádza rovnica [I.], kde mw (g) je hmotnosť 

adsorbovanej vody za predpokladu 1 ml = 1 g a md (g) je hmotnosť suchej navážky. 

Hmotnosť adsorbovanej vody sa musí ešte opraviť o výpar, ktorý sa sleduje na paralelnej 

aparatúre. Aby sa čo najviac eliminoval výpar, koniec byrety sa opatrne obalí navlhčenou 

vatou, ktorá sa počas skúšky udržiava vlhká. Celkovo sa takto vykonalo päť skúšok 

s rovnakými navážkami. Na výpočet celkovej adsorpcia vody wA sa brala do úvahy hodnota 

hmotnosti adsorbovanej vody po 24 h. Dieng [3] odvodil vzťahy [III.] a [IV.] pri platnosti 

nerovnice [II.], ako aj [VI.] a [VII.], ak platí vzťah [V.]. Pritom definoval wAi ako rozdiel 

adsorpcie vody po 100 min (wA100)  a po 5 min (wA5) [VIII.].  

 

 [I.]

 [II.]

 [III.]

 [IV.]

 [V.]

 [VI.]
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 [VII.]

 [VIII.]

 

Kužeľová skúška sa vykonávala štandardne prístrojom zvaným penetrometer (obr. 1) 

podľa [1] štvorbodou metódou. Práškový bentonit sa rozdelil do štyroch misiek, do každej sa 

pridal iný objem vody, vzorky sa premiešali a nechali sa 24 hodín odležať. Potom sa opäť 

dôkladne premiešali, naplnila sa testovacia miska a vykonala sa skúška penetrometrom. Po 

zistení penetrácie sa ihneď odobrali dve navážky z každej misky na stanovenie vlhkosti. 

Z grafu závislosti penetrácie od vlhkosti bola zistená vlhkosť na mezi tekutosti, teda pri 

penetrácii 20 mm. Stanovenie wL kužeľovou skúškou sa opakovalo päťkrát. 

 

 
Obr. 1 Použité prístroje.  

Vľavo sklené aparatúry na stanovenie adsorpcie vody metódou  Enslin-Neff, vpravo penetrometer (hmotnosť 
kužeľa 80g, hrot 30°). 

 

Výsledky a diskusia 

Z piatich meraní metódou Enslin-Neff boli použiteľné len štyri výsledky. Prvý pokus 

ukázal výrazne nižšiu adsorpciu, zrejme v dôsledku nedostatočného vyčistenia frity zanesenej 

jemným materiálom pri predošlých skúškach. Pri 2. vzorke sa doba čistenia v ultrazvukovom 

kúpeli zvýšila z 5 min na l0 min (obr. 2). 

Obr.3 ukazuje priebeh 4 ďalších skúšok. Rozdiely môžu byť zapríčinené tým, že 

vzorka sa voľne sype do tvaru kužeľa a kapilárne vzlínanie môže byť ovplyvnené dosiahnutou 

výškou a šírkou kužeľa. 

Všetky výsledky sú uvedené v tab. 1. Priemerná medza tekutosti wL stanovená 

metódou Enslin-Neff je v porovnaní s výsledkami kužeľovej skúšky vyššia.  
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Obr. 2. Vplyv dĺžky doby čistenia filtračnej platničky v ultrazvukovom kúpeli. 
  

  

 

Obr. 3. Priebeh kriviek nasiakavosti 
 

Tab. 1. Porovnanie výsledkov meraní  
 

 
 

wA (%) 
 

wAi (%) 
IP (%) 

(Enslin-Neff) 
wL (%) 

(Enslin-Neff) 
wL (%) 

(kužeľová skúška) 

Vzorka 1 - - - - 125  

Vzorka 2 202  24  94  128  125  

Vzorka 3 268  32  165  188  125  

Vzorka 4 236  23  127  148  126  

Vzorka 5 276  33  175  197  126  

Priemer   140  165  125  
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Obr. 4. Vyhodnotenie kužeľovej skúšky. 
 Cez všetky 4 body sa preloží priamka a pri penetrácií 20 mm sa spustí kolmica, ktorá pretne os x na medzi 

tekutosti wL . 
 
 

Približuje sa skôr hodnote stanovenej Casagrandeho metódou než kužeľovou skúškou. To 

možno dokumentovať tým, že na bentonite K45, ktorý je podobný bentonitu BKT, sa 

v minulosti zistila Casagrandeho metódou medza tekutosti wL= 162 % [7], ale iba 146 % 

kužeľovou skúškou.  

 

Záver 

Porovnaním medze tekutosti stanovenej kužeľovou skúškou a metódou Enslin-Neff sa 

zistilo, že hodnota medze tekutosti wL je pri metóde Enslin-Neff pre skúmaný bentonit vyššia 

ako pri kužeľovej skúške, podobá sa tak viac na výsledky Casagrandeho skúšky. Dôvodom 

môže byť to, že empirické vzťahy neboli získané skúškami na bentonitoch. Kužeľová skúška 

dáva vo všeobecnosti pri wL<100% podobné hodnoty ako Casagrande, ale pre wL>100%, teda 

pre extrémne plastické zeminy, dáva nižšie hodnoty ako Casagrandeho metóda [8]. Tá je však 

viac zaťažená subjektívnymi chybami, zatiaľ čo kužeľová skúška vykázala iba minimálne 

rozdiely pri opakovaní. Vzhľadom na veľký rozptyl výsledkov pri skúškach bentonitov 

Casagrandeho metódou možno hodnotu wL stanovenú metódou Enslin-Neff pokladať za 

porovnateľnú a podobne prijateľne (ne)presnú. V porovnaní s Casagrandeho metódou 

i kužeľovou skúškou je však nenáročná a ľahko realizovateľná. Pozor však treba dať na 

dokonalé vyčistenie frity pred skúškou v ultrazvukovom kúpeli. Jednou z ďalších výhod je, že 

pri testovaní zemín s nízkou až strednou plasticitou je  na realizáciu skúšky potrebných len 15 

minút [4]. Významná je aj úspora materiálu, čo môže byť výhodné pri nedostatočnom 

Ø wL = 125 % 
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množstve zeminy na skúšku kužeľom či Casagrandeho metódou. Na Slovensku sa zatiaľ 

nevyužíva a ani tu nemá oporu v technickej normy. Na upresnenie empirických výpočtových 

vzťahov pre extrémne plastické zeminy by bolo potrebné urobiť viac porovnávacích skúšok, 

ktoré by možno priniesli nové korelácie. 
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Abstract 

 Testing the resistance to wear of aggregates of Sb deposit in Čučma - Gabriela 
This article brings results about testing of resistance to wear on aggregates from waste tip of Sb deposit 

in Čučma - Gabriela. The pure rock component of aggregates (Ču-1) had the biggest weight loss, which means 
the highest value of coefficient MDE. The same result was reached also with the mixture of rock and mineralized 
component (Ču-3), where the mixture consisted mostly from rock portion. The pure mineralized component of 
aggregates (Ču-2) with dominant representation of quartz veins, achieved the lowest weight loss, which is 
reflected in low value of coefficient MDE. 
 
Key words: resistance to wear (micro-Deval); aggregates; Sb deposit; Čučma – Gabriela 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Ložisko Čučma pri Rožňave v minulosti patrilo k významným európskym 

producentom antimónu. Nachádza sa cca 3 km severne od obce Čučma. Pozostatkom po 

intenzívnej ťažbe Sb rúd sú rozsiahle pingy, štôlne a mohutné haldy. Zrudnenie je spojené 

s hydrotermálnou mineralizáciou. Rudná výplň hydrotermálnych žíl tvorí spolu so 

sprievodnými horninami (metaryolitové tufy a fylity) súčasť testovaného haldového 

materiálu. Minerálna výplň antimonitových žíl je prevažne kremeňovo-sulfidická. 

Dominantne pozostáva z kremeňa a antimonitu s lokálnym zastúpením karbonátov (kalcit, Fe-

dolomit, ankerit). Spolu s kremeňom sa vyskytuje pyrit, arzenopyrit, chlorit, albit a turmalín 

[1]. Ťažba antimonitových rúd na ložisku Gabriela bola ukončená v roku 1952 [2]. 

 Cieľom príspevku je prezentácia čiastkového výsledku v rámci posudzovania 

možností využitia haldového materiálu po banskej činnosti ako zdroja kameniva pri výstavbe 

ciest III. triedy, ktoré majú funkciu miestnych a účelových komunikácií (lesné cesty). 

 
Materiál a metódy 

 Odobratá vzorka pozostávala z rôzne veľkých úlomkov haldového materiálu 

pochádzajúceho zo štôlne Gabriela pri Čučme. Podľa zrnitostnej frakcie môžeme 

charakterizovať posudzovaný materiál ako štrkodrvinu predstavujúcu zmes hrubého a 

drobného kameniva rudnej mineralizácie a sprievodnej horniny. Vzorka bola veľkostne 

zhomogenizovaná v čeľusťovom drviči. Následne podrvená vzorka bola preosiata na frakciu 
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v rozsahu 10 až 14 mm. Získaná frakcia kameniva sa rozdelila do troch častí, pričom navážka 

každej čiastkovej vzorky bola 1 kg. Z pôvodnej vzorky haldového materiálu bola 

vyselektovaná horninová zložka označená ako Ču-1. Druhú časť (Ču-2) tvorila vyseparovaná 

rudná zložka haldového materiálu a tretia čiastková vzorka (Ču-3) predstavovala reálnu zmes 

tvoriacu deponovaný ťažobný odpad. 

 Skúšky odolnosti proti obrusovaniu prebiehali podľa normalizovaného postupu 

uvedeného v [3]. Priebeh skúšok sa realizoval v štandardizovanom dvojvalcovom prístroji 

mikro-Deval s použitím obrusovacích materiálov. Čiastková skúšobná vzorka pozostávala z 

dvoch navážok kameniva, každá s hmotnosťou 500 g. Do valca sa vložilo vysušené kamenivo 

spolu s oceľovými guľôčkami (abrazívny materiál) priemeru 10 mm, celkovej hmotnosti 4,4 

kg s pridaním 2,5 l vody. Prístroj bol nastavený na 12 000 otáčok s predpísanou rýchlosťou. 

Otáčanie kameniva vo valcoch prebiehalo cca 2 hod. Po skúške sa kamenivo premylo vodou 

na sitách s veľkosťou otvorov 8 a 1,6 mm, aby sa ľahšie oddeľovali guľôčky. Zostatok 

kameniva sa odvážil pre výpočet súčiniteľa obrusnosti mikro-Deval (MDE), ktorý predstavuje 

percentuálny podiel úbytku hmotnosti pôvodnej navážky kameniva. Skúška bola realizovaná 

v laboratóriu Katedry inžinierskej geológie PriF UK v Bratislave. 

 
Výsledky a diskusia 

 Výsledky odolnosti obrusnosti testovaného kameniva sú uvedené v tab. 1. Nižšia 

hodnota súčiniteľa MDE vyjadruje lepšiu odolnosť kameniva proti obrusovaniu. 

 
Tab. 1. Odolnosť obrusnosti haldového materiálu Sb ložiska Čučma – Gabriela:  

Ču-1 (horninová zložka), Ču-2 (mineralizovaná zložka), Ču-3 (zmes horninovej a mineralizovanej zložky). 
 

Vzorka 
Hmotnosť pred 

skúškou (g) 
Hmotnosť po 

skúške (g) 

Strata 
hmotnosti 

(g) 

Súčiniteľ 
mikro-Deval 

(MDE) 
Ču 1/1 500,97 383,98 116,99 23 
Ču 1/2 500,37 396,86 103,51 21 
Ču 2/1 500,24 432,97 67,27 13 
Ču 2/2 500,16 429,03 71,13 14 
Ču 3/1 500,78 389,06 111,72 22 
Ču 3/2 500,42 403,28 97,14 19 

 
 

 Z numerických výsledkov vyplýva, že najvyššie straty hmotnosti prejavujúce sa 

najvyššími hodnotami súčiniteľa MDE dosiahla horninová zložka haldového materiálu (Ču-1). 

Tento výsledok bol potvrdený aj v prípade zmesi horninovej a mineralizovanej zložky (Ču-3), 

v ktorej prevládal horninový podiel. Na druhej strane vo vyseparovanej mineralizovanej 
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zložke (Ču-2) haldového materiálu s dominantným zastúpením kremenných žíl sa dosiahli 

najnižšie straty hmotnosti, čo sa odrazilo aj v nízkych hodnotách súčiniteľa MDE (tab. 1). 

 Skúška mikro-Deval sa vykonáva podľa normalizovaného metodického postupu na 

frakcii kameniva 10/14 mm, čo je z pohľadu praxe neštandardná zrnitosť [4]. Najväčšie 

obrusovanie kameniva frakcií 8/11 a 11/16 mm nastáva počas prvých 15 minút. Proces 

obrusovania má postupne klesajúcu tendenciu [5]. Vyššia strata hmotnosti v prvých fázach 

skúšky súvisí s výraznou vstupnou ostrohrannosťou zŕn drveného kameniva. S postupným 

zaobľovaním zŕn vplyvom pôsobenia oceľových guľôčok a vody sa strata hmotnosti 

spomaľuje [4]. Pre skúšku mikro-Deval platné európske normy neuvádzajú hraničné hodnoty 

z aspektu vhodnosti použitia kameniva pre konkrétny účel. Stanovené sú len kategórie 

maximálnych hodnôt, ktoré sa odlišujú podľa konečného použitia kameniva. Za maximálnu 

stratu hmotnosti je považovaná hodnota MDE = 15 až 18 %, čo predstavuje prijateľný limit pre 

klasifikovanie vhodného kameniva [6, 7]. Pri hmotnostnej strate 18 až 24 % sa odporúča 

overiť kvalitu kameniva ďalšou alternatívnou skúškou (odolnosť proti rozdrobovaniu). Pri 

testovanej vzorke haldového materiálu sa v prípade jej horninovej a zmesovej zložky dosiahli 

hraničné hodnoty, ktoré si vyžadujú ďalšie skúšky. 

 

Záver 

 Prírodné kamenivo je základným stavebným materiálom v cestnom staviteľstve. 

Kamenivo má v konštrukcii vozovky rozhodujúci význam. Životnosť a prevádzkovú 

spôsobilosť vozovky ovplyvňuje kvalita použitého kameniva. Vlastnosti kameniva sú závislé 

od druhu horniny a jeho minerálneho zloženia, stupni zvetrania a spôsobe spracovania 

suroviny, pričom sú ovplyvňované aj účinkami premávky a klimatickými podmienkami [8]. 

Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu má relevantnú výpovednú hodnotu o kvalite kameniva 

určeného do vrchných, trením namáhaných vrstiev vozoviek, čím patrí medzi štandardné 

skúšky na hodnotenie mechanických vlastností kameniva [4].  
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Abstract 

Chemical composition and substitutions in apatites from carbonatites at Evate deposit 
In our thesis we focus on chemical composition and substitutions of apatites from carbonatites at Evate 

deposit. The Evate deposit in Mozambique is one of the largest phosphate deposits connected with carbonitites in 
the south-east Africa. Apatites from carbonatites in Evate deposit have higher contents of F (up to 2,69 wt. %) so 
we classify them as fluorapatites. This thesis is based on chemical composition obtained from electron 
miicroanalysis. Samples show also higher contents of SO3 (up to 0,79 wt. %) and REE elements. Content of 
HREE + Y vary from 0,31 to 0,65 wt. % and contens of LREE is from 0,29 to 0,98 wt. %. The most 
characteristic substitution we could observe in our samples is belovite substitution, which shows a complete 
replacement at individual crystallographic positions. On the other hand different types of substitutions 
(ellestadite, deloneite and cesanite) don´t show a complete replacement. 

 

Keywords: apatite; apatite substitution; electron-microprobe analysis; Evate deposit; 

 

Úvod a cieľ práce 

Minerál apatit bol prvýkrát pomenovaný nemeckým geológom Abrahamom 

Gottlobom Wernerom v roku 1786. Jeho názov pochádza z gréckeho slova „απατείν“ 

(„apatein“), ktoré v preklade znamená klamlivý alebo oklamaný; pretože bol často zamieňaný 

s inými minerálmi, napr. berylom. V súčasnosti patria apatity do superskupiny apatitu, 

v ktorej sa následne delia na skupiny a jednotlivé minerály.  

Najznámejšou a najrozšírenejšou skupinou v superskupine apatitu je skupina apatitu. 

Medzi tri najznámejšie minerály tejto skupiny patria fluórapatit Ca5(PO4)3F, hydroxylapatit 

Ca5(PO4)3OH, chlórapatit Ca5(PO4)3Cl. Sú to priehľadné až priesvitné minerály so skleným až 

smolným leskom. Majú tvrdosť 5. Vyskytujú sa v širokej škále farieb, od bezfarebnej cez žltú, 

modrú, zelenú, ružovú, fialovú až po šedú, v závislosti od chemického zloženia. Kryštály 

apatitu sa najčastejšie vyskytujú ako krátke a dlhé stĺpcovité až ihličkovité kryštály a zvyknú 

vytvárať zrnité, stĺpčekovité alebo tabuľovité agregáty.  

Patria k minerálom, ktoré vznikajú vo veľmi širokom spektre podmienok. Buď 

kryštalizáciou z magmy alebo pri nahromadení zvyškov organických látok, tzv. fosforitov. 

Patria k najrozšírenejším fosfátom v zemskej kôre. Sú jednou z najhlavnejších zložiek 

magmatických hornín a patria k dôležitým akcesorickým minerálom.  
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Cieľom práce je na základe mikrosondovej analýzy apatitov viazaných na karbonatity 

z mozambického ložiska Evate určiť ich chemické zloženie a možné substitúcie na 

jednotlivých kryštalografických pozíciách. 

 

Geologická situácia 

Ložisko Evate v Mozambiku patrí k najznámejším výskytom apatitu viazaného na 

karbonatity v Afrike. Ložisko sa nachádza vo východnej časti štruktúry Monapo, 100 km 

východne od Nampuly a v blízkosti prístavu Nacala, približne 50 kilometrov východne od 

Indického oceánu. 

Ložisko Evate má pozdĺžny tvar približne 3 km dlhý a 800 m široký. 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 

a obsahujú 15-30 obj. % apatitu. Na základe predbežných výskumov sa predpokladajú zásoby 

až 155 413 000 ton apatitovej rudy, ktorá obsahuje cca 9,32 hm. % P2O5 (fosfátové minerály) 

[1] , [2]. Zásoby sa odhadujú až na 14,5 miliónov ton P2O5. Ložiská pokrýva aj regolit – kôra 

zvetrávania o hrúbke 3-38 metrov obsahujúca 4-64 obj. % apatitu. Kalkulácie podľa 

Davidsona (1986) počítajú s 1,5 miliónmi ton apatitu vo fosfátových ložiskách reziduálneho 

apatitu [3].  

V minulosti bolo ložisko ťažené kvôli grafitu, v súčasnosti je ťažené hlavne kvôli 

fosfátom. Tieto ložiská fosfátov sa radia medzi najväčšie v juhovýchodnej Afrike.  

Genéza ložiska zostáva zatiaľ neobjasnená. Prítomnosť fenitových aureol okolo 

karbonatitov viedli k názoru, že ložisko môže mať magmatický pôvod a je spojené s vývojom 

magmatických intrúzií v jeho blízkosti [4]. Akumulácia apatitovej rudy pozdĺž  štruktúrnych 

zón orientovaných S-J, Z-V a SZ-JV smerom však podporuje infiltračno-metasomatický 

pôvod ložiska [5].    

 

Materiál a metodika práce 

Spracovaných bolo 21 analýz apatitov pochádzajúcich zo šiestich vzoriek 

z karbonatitových hornín z vrtov z ložiska s rôznou stratifikáciou. Chemické zloženie apatitov 

bolo urobené z leštených 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.  
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Apatit je momentálne klasifikovaný v rámci apatitovej superskupiny. Do tejto 

superskupiny patria minerály, ktorých všeobecný chemický vzorec je IXM12
VIIM23(

IVTO4)3X, 

kde T ako tetraédrická pozícia je obsadzovaná katiónmi P5+, As5+,V5+, Si4+,S6+ a B3+. Ostatné 

katióny (Ca2+, Pb2+, Ba2+, Sr2+, Mn2+, Na+, Ce3+, La3+,Y3+,Bi3+) vstupujú do pozícií M1 a M2. 

Katióny M s menším iónovym polomerom vstupujú do pozície M1 a katióny s väčším 

iónovym polomerom zapĺňajú pozíciu M2, čo slúži na identifikáciu a pomenovanie minerálu. 

Aniónová pozícia X je obsadzovaná monovalentnými aniónmi ako F-, Cl- ,O2- a OH- [6]. 

Superskupina apatitu je ďalej rozdelená na 5 skupín: skupina apatitu, hedyfánu, belovitu, 

britolitu a ellestaditu [7].  

Prepočet kryštalochemického vzorca apatitu bol urobený v dvoch krokoch. V prvom 

bola najskôr chemická analýza (v hm. %) prepočítaná na 26 aniónov, kde je 24 kyslíkov a (F 

+ Cl + OH) = 2. Po tomto kroku je počet katiónov v pozícii A väčší ako 10, preto sa výpočet 

normalizuje tak, že v pozícii A je presne 10 katiónov, čo zodpovedá aj všeobecnému vzorcu 

apatitu A10(TO4)6(OH,F,Cl)2. Obsah C bol dopočítaný ako 6 – (P + As + Si + S) [8]. 

Hydroxylová skupina bola dopočítaná z kryštalochemického vzorca ako 2 – (Cl + F). Týmto 

spôsobom prepočtu je celkový počet katiónov fixovaný na hodnotu 16 pri zachovaní pomeru 

A:T = 10:6 a je odporúčaný najnovšou klasifikáciou apatitu [7]. 

Apatity, ktoré sú viazané na magmatické karbonatity vykazujú substitúciu CO3
2– + 

SiO4
4– = 2PO4

3– [9]. Mieru substitúcie v tetraédrickej pozícii T určuje TSI substitučný index, 

TSI = 100 * (Si + S + C)/P [10]. Do výpočtu vstupujú počty atómov na vzorcovú jednotku. 

Mieru obsadzovania pozície M inými katiónmi ako Ca2+ určuje CSI substitučný index, CSI = 

100 * (10 – Ca)/Ca [11]. Vzájomnou koreláciou TSI a CSI indexov vidíme existenciu dvoch 

možných substitučných mechanizmov, a to REE3+ + Si4+ = Ca2+ + P5+ v Ca-polyédrickej 

pozícii  (britolitová substitúcia) a Si4+ + S6+ = 2P5+ v tetraédrickej pozícii (ellestaditová 

substitúcia). TSI index v rozmedzí hodnôt 1,6 – 6,8 podľa [10] je typický pre karbonatity. 

Ďalšou možnou substitúciou je belovitová a deloneitová, kde substituuje Na za Ca, podľa 

rovníc 5Ca2+  3Sr2+ +Na+ +LREE3+ (belovitová) a 2Ca2+  REE3+ + Na+  (deloneitová). 

Cesanit je koncový člen so vzorcom Ca2Na3(SO4)3OH a zastupuje substitúciu Na+ + S6+  P5+ 

+ Ca2+.  

 

Výsledky a diskusia 

Apatity z ložiska Evate majú pri makroskopickom pozorovaní svetlozelenú farbu a 

vytvára tabuľkovité kryštály (obr. 1). Pri mikroskopickom štúdiu má alotriomorfné 

ohraničenie a nízky reliéf. Pri jednom nikole je priehľadný (obr. 1). V skrížených nikoloch 
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vykazuje veľmi nízke svetlo až tmavosivé interferenčné farby a nízky dvojlom. Pre niektoré 

apatity je typické veľké množstvo uzavretých fluidných inklúzií (obr. 1). 

 

 
 
 

Obr. 1 Mikro a makrovzorky apatitov:  
Na obr. vľavo môžeme na makrovzorke EVT6 vidieť malé zelené kryštály apatitu. Na obr. v strede 

v polarizačnom mikroskope pri jednom nikole je priehľadné zrno apatitu v asociácii s kalcitom. Na obr. vpravo 
z polarizačného mikroskopu pri skrížených nikoloch má apatit svetlosivé interferenčné farby, môžeme vidieť aj 
dvojčatné lamely kalcitu s vysokými interferenčnými farbami. Zrno apatitu je plné inklúzií (malé čierne bodky). 

Obrázky sú zo vzorky EVT6. Šírka mikrofotografií je 2,2 mm. 
 

Detailným štúdiom chemického zloženia sa zistilo, že apatity obsahujú SiO2 (do 0,4 

hm. % do 0,034 apfu), TiO2 (do 0,05 hm. %, do 0,006 apfu), Na2O (do 0,3 hm. %, do 0,11 

apfu), SrO (do 0,5 hm. %, do 0,046 apfu). V zanedbateľnom množstve sa vyskytuje aj MnO, 

Y2O3 a PbO. Obsah CaO kolíše od 53 do 55 hm. % a P2O5 od 39 do 42 hm. %. V apatitoch 

prevláda fluór (do 2,69 hm. %, do 1,43 apfu) nad chlórom a hydroxylovou skupinou, preto ich 

klasifikujeme ako fluórapatity. Obsah OH skupiny je do 0,82 apfu a obsah Cl do 0,07 apfu. 

Dopočítané hodnoty C v tetraédrickej pozícií T sú do 0,07 apfu. Apatity z ložiska Evate 

charakterizuje aj zvýšený obsah SO3 (do 0,79 hm. %, do 0,078 apfu) a REE prvkov do 1,6 

hm. %, vrátane Y2O3 (REY). Obsahy HREE + Y sa pohybujú medzi 0,31 – 0,65 hm. % a 

obsahy LREE sa pohybujú medzi 0,29 – 0,98 hm. %. Priemerný kryštalochemický vzorec je 

(Th0,000-0,001U0,000-0,001Y0,000-0,005La0,000-0,009Ce0,005-0,024Pr0,003-0,011Nd0,002-0,016Sm0,002-0,006Eu0,003-

0,007Gd0,002-0,006Tb0,000-0,003Dy0,000-0,003Ho0,000-0,002Er0,006-0,012Yb0,002-0,005Lu0,001-0,007Ca9,747-

9,908Mn0,000-0,007Fe2+
0,000-0,004Sr0,037-0,046Pb0,000-0,002Na0,000-0,11)(P5,851-6,019Si0,009-0,034Ti0,000-

0,006S0,01-0,078C0,016-0,077O4)(F1,124-1,425Cl0,034-0,075OH0,507-0,825). Apatity sú klasifikovné 

v ternárnom diagrame založenom na obsahu OH (hydroxylapatit), F (fluórapatit) a Cl 

(chlórapatit) (obr. 2).  

TSI index v apatitoch z ložiska Evate je od 0,3 – 5,8 a CSI index od 0,9 do 2,6, čo 

indikuje prítomnosť niektorých substitúcií. Na obr. 3 sú vynesené štyri typy substitúcií. Pre 

karbonatity z ložiska Evate je najtypickejšou substitúciou belovitová, kde za Ca substituuje 

Na a Sr a REE. Táto substitúcia v študovaných vzorkách má plné nahradzovanie jednotlivých 

kryštalografických pozícií. Deloneitová a cesanitová substitúcia nevykazujú celkom úplne 
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nahradzovanie jednotlivých kryštalografických pozícií, keďže sa mierne odchyľujú od 

teoretickej substitučnej priamky. Deloneitová substitúcia je podobná belovitovej substitúcii, 

avšak nezahŕňa obsah Sr, ktorý je v študovaných apatitoch významný. Cesanitová substitúcia 

vyžaduje vyšší obsah S a Na. Prítomnosť sulfátového aniónu však bola v apatite preukázaná 

Ramanovou mikroanalýzou, ktorá potvrdila  vibráciu sulfátového aniónu v1SO4 pri 1009,8 

cm-1, čo zodpovedá koncovému členu cesanitu Ca2Na3(SO4)3OH. Britolitová substitúcia 

preukázaná nebola, lebo apatity majú nízky obsah Si, pretože tento typ substitúcie vyžaduje 

obsah Si od 0,07 do 1,75 hm. % [12]. Podobne nebola celkom preukázaná ani ellestaditová 

substitúcia, napriek tomu, že študované apatity majú vyšší obsah S ako Si. Ellestaditová 

substitúcia by sa plne uplatnila len vtedy, ak by sa zahrnul aj obsah uhlíka dopočítaný v 

tetrédrickej kryštalografickej pozícii (Si+C)4+ + S6+ = 2P5+ [13]. Prítomnosť karbonátového 

aniónu CO3
2- však pomocou Ramanovej mikroanalýzy apatitu zatiaľ preukázaná nebola.    

 

 
 

Obr. 2: Ternárny diagram založený na obsahu OH, F a Cl.  
Analýzy majú trend postupujúci k poľu hydroxylapatitu. Ako z grafu vyplýva analýzy jednotlivých vzoriek majú 

rozdielne obsahy F (fluóru). 
 

 
 

Obr. 3: Typy substitúcií v apatitoch viazaných na karbonatity v ložiska Evate. 
V študovaných vzorkách vykazuje belovitá substitúcia, kde za Ca substituuje Na, Sr a REE úplne 

nahradzovanie. Deloneitová, ellestaditová a cesanitová substitúcia nevykazujú úplne plné nahradzovanie 
jednotlivých pozícií, pretože sa odchyľujú od substitučnej priamky. 
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Záver 

Cieľom práce bolo na základe mikrosondových analýz zistiť chemické zloženia 

a možné substitúcie v apatitoch viazaných na karbonatity z ložiska Evate v Mozambiku. Na 

základe mikrosondových analýz sme zistili, že apatity z ložiska Evate majú zvýšené obsahy F 

a preto ich klasifikujeme ako fluórapatity. Majú tiež zvýšené obsahy S, Sr, Na a REE prvkov. 

Študované apatity vykazujú rôzne typy substitúcií. Najcharakteristickejšou je belovitá, ktorá 

vykazuje úplné nahradzovanie jednotlivých pozícií. Ďalšie opísané substitúcie nevykazujú 

úplne nahradenie jednotlivých prvkov, kvôli ich odchýlke od teoretickej substitučnej priamky. 

Fluórapatity obsahujú tiež veľké množstvo fluidných inklúzii rôznej veľkosti. Pri izbovej 

teplote prevládajú dvojfázové a viacfázové inklúzie vodných roztokov NaCl a síranov. V 

niektorých viacfázových inklúziách boli identifikované aj pevné fázy ako halit, celestín, barit 

a hematit. Síranový anión bol vo vodných roztokoch preukázaný aj Ramanovou 

mikroanalýzou so silnou vibráciou pri 981,7 cm-1. Charakter fluidných inklúzií v apatite 

a jeho chemické zloženie podporujú metasomatický pôvod karbonatitov na ložisku Evate.   

 

Poďakovanie 

Za poskytnutie vzoriek by som rada poďakovala doc. RNDr. Hvožďarovi, CSc. 

 

Použitá literatúra 

[1] Mahnica A. (1991) Fert Res (30), p. 167  

[2] Ministry of mineral resources and energy (1997) Mineral resources development and 

investment opportunities. Maputo, Mozambique, p. 36 

[3] Davidson D. F. (1986)  Phosphate resources of Mozambique based on available data.     

Final report to UN/DTCD, INT/80-R45. United Nations, New York, p. 30      

[4] Macey P.H., Miller J.A., Rowe C.D., et al. (2013) Precambrian Res (233), p. 259 

[5]       Cílek V. (1989) Industrial Minerals of Mozambique. Czech Geological Office,Praha, 

p. 32 

[6] Pan Y., Fleet M.E. (2002) Rev Mineral Geochem, (48), p. 13 

[7] Pasero M., Kampf A.R., Ferraris C., et al. (2010) Eur J Mineral (22), p. 163 

[8] Seifert W., Kampf H. & Wasternack J. (2000): Lithos (53), p. 81 

[9] Sommerauer J., Katz-Lehnert K. (1985) Contrib Mineral Petr (91), p. 360  

[10] Stoppa F., Liu Y. (1995): Eur J Mineral (7), p. 391 

[11] Comodi P., Liu Y., Stoppa F. et al. (1999) Mineral Mag (63), p. 661 

[12] Ronsbo, J.G. (2008) Lithos (106), p. 71 

1308



[13] Hogarth, D.D (1989) Pyrochlore, apatite and amphibole: distinctive minerals in 

carbonatite. In: Bell, K. (ed.) Carbonatites. Genesis and Evolution. Unwin Hyman, 

London, p. 105  

 

1309



Mn/Fe and Ta/Nb evolution trends in columbite group-minerals  
rare-element granitic pegmatites, Silesian domain, Bohemian Massif 

 
Štěpán Chládek1, Milan Novák2, Pavel Uher1 

 
1Department of Mineralogy and Petrology, Comenius University, Ilkovičova 6, 842 15 

Bratislava, Slovakia; chladek@fns.uniba.sk. 
2Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno, 

Czech Republic 
 
 

Abstract 

This paper deals with compositional variations of the CGM from Variscan beryl-columbite pegmatites 
in Silesian domain, Bohemian Massif, Czech Republic. Individual pegmatite swarms (JPF, BPF, SPF, MPF) 
differ in major element compositional trends in CGM. Compositional variations of CGM is reflected in a 
different Mn/Fe and Ta/Nb ratios, which represent fractionation trends for individual pegmatite areas: JPF with 
limited Ta/Nb and medium-range Mn/Fe, SPF and BPF with wider range of Ta/Nb and medium range of Mn/Fe, 
and MPF with advanced Ta/Nb and medium to high range of Mn/Fe fractionation. The above mentioned major 
element compositional trends in CGM across individual pegmatite areas represent contemporaneous increasing 
of the both fractionations from weak-developed, primitive beryl-columbite pegmatite diked in JPF to the most 
fractionated pegmatites in SPF and especially in MPF. All these trends indicate different Nb-Ta partition in 
residual pegmatitic melt and probably in different parental granitic magmas for individual pegmatite areas. 

 

Keywords: columbite-group minerals; granitic pegmatites; fractionation Mn/Fe and Ta/Nb 

 

Introduction 

Considerable progress has been made during the last decades in understanding the 

crystal chemistry and geochemistry of Nb-Ta oxide minerals in granitic pegmatites in general 

and particularly in columbite-group minerals (CGM). Number of authors have improved the 

knowledge of this mineral group in different scales, ranging from the relatively sparse studies 

of rare-element parent granites [1, 11], over a separate pegmatite bodies [5, 7, 8] to studies 

dealing with groups of cogenetic pegmatites forming extensive pegmatite swarms [3, 10, 12, 

14]. Great deal of knowledge points to the considerable variability of CGM in context of 

crystal chemistry, structural state, paragenesis, as well as their individual geochemical 

development from different pegmatite subtypes, in scale of pegmatite swarms to provinces 

[3]. 

 Granitic pegmatites of beryl-columbite subtype in the Silesian domain, north-east 

marginal unit of the Bohemian Massif, represents an appropriate object of CGM, especially 

crystal-chemical variations of major elements (Fe, Mn, Nb and Ta) and their variations and 

evolution trends in regional scale. Selected beryl-columbite pegmatites and CGM of this area 

were studied in detail such as Maršíkov – Scheibengraben [15] Maršíkov – Schinderhübel [5], 

Branná – Dämmbaude [16]. However, a complex study of these minerals from whole Silesian 
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area is still missing. We present here the results of study of the CTGM from 18 granite 

pegmatites. Our results are representative of the variability of CGM across the Silesian 

pegmatite populations, contribute to our knowledge of CGM in granitic pegmatites in general 

and also highlight the geochemical environment of their source parent granites. 

 

Experimental methods 

Minerals were sampled by authors systematically from various texturally-paragenetic 

units from the outcrops, dumps, and mineral collections (Moravian Museum Brno). Polished 

sections were analyzed in the wavelength-dispersion mode on a Cameca SX100 electron 

microprobe at of Department of Geological Sciences in Brno, using a beam diameter of 1 – 2 

μm and an acceleration potential of 15 kV, a sample current of 20 nA. The natural and 

synthetic standards were used. The crystal formulae of CGM were normalized on the basis of 

24 oxygen atoms and 12 cations with the calculation of the Fe2+ and Fe3+charge balance 

according [9]. 

 

Geological settings 

The Silesian domain represents a complex of Devonian metasediments and 

metavolcanic rocks, together with pre-Devonian crystalline units, which is penetrated by post-

tectonic Variscan granitic plutons of I-type affinity [18, 19]. CGM were found only in the 

beryl-columbite pegmatite dikes occuring in several spatially separated pegmatite 

populations: (i) Jeseník pegmatite field (JPF) with 9 studied pegmatites, (ii) Branná pegmatite 

field (BPF) with Branná – Dämmbaude pegmatite, (iii) Šumperk pegmatite field (SPF) with 3 

locations, and finally Maršíkov pegmatite field (MPF) with 5 investigated pegmatites. 

Individual pegmatites are embedded in metamorphic rocks of the pre-Devonian crystalline 

basement [5, 15, 16 17].  

 

Results and discussion  

Orthorhombic CGM have the general formula AB2O6, where position A enters Fe2+ and 

Mn2+, and locally also Mg2+, and position B is occupied by Nb5+ and Ta5+, in minor amounts 

is usually present Ti4+, Fe3+, Sc3+, Sn4+, and W6+. Four basic end-members [columbite-(Fe), 

columbite-(Mn), tantalite-(Fe) and tantalite-(Mn)] of the CGM are characterized in the 

quadrilateral classification columbite diagram [3]. However, compositions close to FeTa2O6 

end-member corresponds to tetragonal ferrotapiolite; its compositional field is separated from 
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tantalite-(Fe) by a immiscibility field [6]. Moreover, it is known also the fifth very rare end-

member of CGM: columbite-(Mg).  

Composition of CGM in individual Silesian pegmatite populations differs 

considerably. The JPF is characterized by the predominant presence of columbite-(Fe), 

although in Česká Ves and Písečná pegmatites was also found columbite-(Mn). The Branná – 

Dämmbaude pegmatite in the BPF [16] is located slightly apart from the other populations; 

here columbite-(Fe) dominates, but compositions close to columbite-(Mn) and tantalite-(Fe) 

were also detected. The SPF area is represented by Šumperk – Ostředek, Loučná and Velké 

Losiny pegmatites with dominant columbite-(Fe) and less frequent tantalite-(Fe). Pegmatites 

in MPF are characterized by a variable proportion all Fe-Mn CGM members, except of very 

rare tantalite-(Fe). The SPF and MPF are characterized by the presence of a number of other 

rare Nb-Ta oxide accessory minerals, such as Nb-Ta-rich rutile, members of aeschynite group 

and/or pyrochlore supergroup [5, 15]. 

 

 
Obr. 1. Classification quadrilateral diagram for Silesian CGM 

Abbreviations of the individual pegmatite populations (JPF, BPF, SPF, MPF) are explained in the text. 

 

Entry of major elements (Fe, Mn, Nb and Ta) into structural positions A and B of 

studied CGM are drived by Mn ↔ Fe and Nb ↔ Ta homovalent substitutions. Range of the 

both mentioned substitutions is limited across individual populations of studied pegmatites. 

The extent of Nb ↔ Ta substitution in the JPF columbites is very limited. This substitution 
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attains a medium range in CGM from SPF and BPF. Extreme range of Nb ↔ Ta substitution 

is typical for the MPF area where Ta/(Ta+Nb) attains up to 0,98 in Maršíkov – 

Scheibengraben pegmatite [15]. Mn ↔ Fe substitution follows the trend of gradual 

manganese-enrichment from the SPF → BPF → JPF → MPF. While in SPF and BPF this 

substitution is significantly limited, in JPF it exhibits a much greater extent. Medium to high 

range was achieved in CTGM in MPF [max. Mn/(Mn + Fe) ≈ 0,90].  

More or less distinct Mn/Fe and Ta/Nb fractionation expressed by ratios of 

fractionation Mn/(Mn+Fe) and Ta/(Ta+Nb) are characteristic for many rare-element granitic 

pegmatites [7, 8, 10, 12]. Variations of major elements in CGM from the Silesian domain 

from our and published results [5, 15, 16] are similar to those of the other pegmatite 

provinces, although generally each pegmatite province has a characteristic geochemical 

signature [3, 14]. Continuous increasing of Ta/(Ta+Nb) and Mn/(Mn+Fe) ratios in CGM is 

not proportional to the compositional trends of CGM in different pegmatite subtypes [7, 10, 

12, 14]. What mechanisms may cause different evolutional fractionation paths in terms of 

Mn/Fe and Ta/Nb? General tendency of Ta and Mn to increase at the expense of Nb and Fe is 

concominant with progressive magmatic fractionation of pegmatite-forming melt [2]. Crystal 

chemistry variations [12, 15] and experimental studies [13] demonstrated following possible 

factors which could promote different fractionation trends in CGM: (i) different solubilities in 

system FeNb2O6 – MnTa2O6, (ii) contents of Nb and Ta, rare alkali elements (Li, Rb, Cs) and 

volatilies (H2O, P, F, B) in residual pegmatite melt, (iii) timing of extraction of the residual 

pegmatite melt from evolving parent granite magma, (iv) the dynamics of the pegmatite 

crystallization, (v) the physical and chemical factors (temperature, pressure, pH, Eh), and (vi) 

effects of impurities like trace elements (Ti4+, Sn4+, Fe3+, Sc3+). It is evident that impact of the 

above mentioned factors is complex and may vary across different pegmatite areas. The 

observed fractionation trends in CGM from the Silesian domain reflects two basic 

phenomena: (i) very weak Ta/Nb fractionation and medium-range Mn/Fe fractionation in JPF 

area, and (ii) intensive fractionation Ta/Nb/ in SPF and MPF areas together with 

contemporaneous increase in Fe-Mn partition in MPF.  

 

Conclusions 

All above mentioned results can be summarized into following conclusions: (i) 

contemporaneus incresing both fractionations from poorly-developed veins in JPF to more 

geochemical evolved veins in SPF and MPF, (ii) different Nb-Ta partition in residual 

pegmatite melts across studied pegmatite populations, and finally (iii) probably different 
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Variscan parental granitic sources in northern and southern parts of the Silesian pegmatite 

populations, which probably reflects different primary geochemical affiliations of the parental 

granitic magma. 
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Abstract 

Mineralogy and hydrothermal alteration of epithermal Au-Ag mineralization at Prochot-Lazy, drill hole 
PT-1 (Štiavnica stratovolcano) 

The mantle of the Miocene Štiavnica stratovolcano in Western Carpathians hosts epitermal Au-Ag 
mineralization of low- to intermediate sulphidation type, located around the village of Prochot (Central 
Slovakia). The studied drill hole PT-1 is located one kilometer southwards from the village. The mineralization 
occurs as quartz-calcite veins or stockwork. Quartz is the main gangue mineral accompanied by calcite, rare 
siderite and rhodochrosite. Gold produces disseminated grains (<20 µm) in quartz accompanied by tetrahedrite 
and pyrite. The associated hydrothermal alteration types include: the upper steam-heated hydrothermal breccia 
zone (alunite, cristobalite, kaolinite), brecciated roots of the steam-heated zone (smectite, kaolinite), proximal 
hanging-wall hydrothermal breccia zone (adularia, quartz, pyrite) and foot-wall zone (smectite, adularia, calcite, 
kaolinite, chlorite). 
 

Keywords: epithermal; precious metal; alteration; Prochot; Štiavnica stratovolcano 

 

Úvod  

Epitermálna drahokovová mineralizácia vystupuje v južnej časti pohoria Vtáčnik 

v prostredí pyroxénických andezitov I. etapy štiavnického stratovulkánu, do ktorého prenikajú 

horniny prochotského intruzívneho komplexu, resp. andezitové a dioritové porfýrové intrúzie 

[1]. Prvé písomné zmienky o vykonávaní kutacích prác na zlato a striebro v okolí Prochotu sú 

známe zo začiatku 19. storočia. Koncom 20. storočia boli vrtom MEB-1 overené prejavy 

molybdénovo-fluoritovej [2] a polymetalickej, resp. fluoritovej mineralizácie [3]. Golden 

Regent Resources – Slovakia, s.r.o. realizoval prieskumné práce pre overenie južného 

pokračovania zrudnenej štruktúry [4]. EMED Slovakia, s.r.o. odobral vzorky zo starých 

banských prác a preanalyzoval vrtné jadro z MEB-1 [5]. Od roku 2013 na Prochoti realizuje 

prieskum spoločnosť Green View, s.r.o., ktorá odvŕtala šikmý vrt PT-1 približne 1 km južne 

od obce Prochot pri samote Lazy. 

V príspevku sú zhrnuté výsledky štúdia minerálneho zloženia a sprievodných 

hydrotermálnych premien, vykonaných na reprezentatívnych vzorkách z prieskumného vrtu 

PT-1. 
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Materiál a metódy 

Z reprezentatívnych vzoriek žilnej mineralizácie a alterovanej horniny z vrtu PT-1 boli 

vyhotovené leštené výbrusy, ktoré sa študovali v odrazenom a prechádzajúcom 

polarizovanom svetle. BSE snímky, WDS a EDS analýzy boli vyhotovené pomocou 

elektrónových mikroanalyzátorov CAMEXA SX 100 (Štátny geologický ústav Dionýza 

Štúra, Bratislava) a JEOL JXA-8530F (Ústav vied o Zemi SAV, Banská Bystrica). Analýzy 

sa vykonávali pri nasledujúcich podmienkach merania: zlato a tetraedrit – urýchľovacie 

napätie 25 kV, vzorkový prúd 15 nA, priemer lúča 1-3 µm; karbonáty a silikáty – 

urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 10 nA, priemer lúča 8 µm.  

Na zistenie kvantitatívneho zastúpenia minerálnych fáz v celohorninových vzorkách a 

vo vzorkách ílovej frakcie sa použila RTG difrakčná analýza. Zo vzoriek boli vyhotovené 

orientované a neorientované preparáty, ktoré sa analyzovali difraktometrom Philips PW-1710 

(Ústav vied o Zemi SAV, Banská Bystrica) pri nasledovných podmienkach: urýchľovacie 

napätie 35 kV, prúd 20 mA, meraný rozsah záznamu 4-65° 2θ (neorientované) a 2-50° 2θ 

(orientované) pri kroku merania 0,8-2 s. Použité bolo Cu Kα žiarenie s Ni monochromátorom. 

Kvantitatívne minerálne zloženie bolo vypočítané pomocou programu RockJock [6].  

 

Výsledky 

Opis mineralizácie 

Študovaná mineralizácia vo vrte PT-1 vystupuje v prekremenených a zbrekciovaných 

andezitoch I. etapy vývoja štiavnického stratovulkánu, preniknutých kremeň-kalcitovým 

žilníkom. Hydrotermálne brekcie vystupujú od povrchu do hĺbky 46 m, pričom pravá hrúbka 

zóny brekciácie dosahuje najmenej 30-35 m. Zistil sa výskyt viacerých typov brekcií, pričom 

prechod medzi nimi býva pozvoľný. Tmel brekcií tvoria ílové minerály, opál/chalcedón, 

kremeň a pyrit. Brekcie s argilitovým a opálovo chalcedónovým tmelom sú jalové a zvýšený 

obsah v desatinách g/t Au je typický iba pre silicifikované brekcie. Žilná zóna mineralizácie 

s masívnou textúrou sa zistila v hĺbke 47-48 m, pričom ju tvorí jemnozrnný kremeň 

a hrubozrnný kalcit. Priemerný obsah Au v úseku dosahuje v priemere 5,4 g/t Au a 10,5 g/t 

Ag. Nižšie pod zrudnenou zónou v hĺbke 48-58 m sa vyskytujú vyťažené priestory. 

V hĺbkovom intervale 58 až 60 m sa zistil kremeň-kalcitový žilník s obsahmi v desatinách g/t 

Au v argilitizovanej hornine. Hrúbka žiliek nepresahuje 10 cm. V hĺbke 60-73 m sa vyskytujú 

silne alterované andezity bez prejavov mineralizácie. 
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Mineralogický opis žiloviny z vrtu  PT-1 z úseku 47-48 m 

Zlato sa vyskytuje vo forme samostatných alotriomorfných zŕn v kremeni, v asociácii 

s pyritom a tetraedritom (obr. 1). Zrná sú rozptýlené nepravidelne a ich veľkosť nepresahuje 

20 µm. Hlavnú prímes v  zlate predstavuje Ag (od 17,07 do 22,82 hm. %; tab. 1). Zistili sa tu 

aj stopové množstvá Te (do 0,2 hm. %) a Bi (do 0,18 hm. %). Tetraedrit vytvára 

alotriomorfne ohraničené zrná veľkosti do 30 µm v kremeni, v asociácii so zlatom a pyritom 

(obr. 1). WDS analýzami (tab. 1) sa zistil v tetraedrite zvýšený obsah Ag (do 10,36 hm. %), 

Zn (do 7,28 hm. %) a As (do 1,89 hm. %). Analyzované tu boli v stopových množstvách aj Pb 

(0,15 hm. %) a Cd (0,13 hm. %). Pyrit bol zistený na základe EDS analýz a vystupuje vo 

forme zriedkavých idiomorfných zŕn v kremeni, v asociácii so zlatom a tetraedritom (obr. 1). 

Kremeň tvorí hlavnú nerudnú zložku študovanej mineralizácie. V rámci študovaného úseku 

47-48 m je najčastejšie mliečnobielej alebo sivej farby. Vytvára masívne jemnozrnné 

agregáty, s častými drúzami a dutinkami vyplnenými karbonátmi a ílovými minerálmi. 

Karbonáty sú oproti kremeňu zastúpené v menšom množstve. Kalcit makroskopicky vytvára 

biele jemnekryštalické agregáty a zhluky, ktoré tvoria žilky a výplne voľných priestorov 

v kremeni. V drúzovitom kremeni kalcit vytvára čepeľovité kryštály. Zriedkavejší 

rodochrozit a siderit sú spolu prítomné vo forme drobných zonálnych agregátov v dutinkách 

kremeňa (obr. 2). Chemické zloženie rodochrozitu je charakteristické zvýšeným obsahom 

CaO (do 11,79 hm. %) a FeO (do 3,39 hm. %; tab. 2). Siderit vykazuje zvýšený obsah MnO 

(do 23,36 hm. %) a CaO (do 6,82 hm. %).  

 

 

Obr. 1 a – roztrúsené zrná zlata, tetraedritu a pyritu v kremeni, BSE (PT-1/47,6); b – čepeľovité kryštály 

kalcitu (Cal) a karbonát Ca-Mn-Fe zloženia (siderit-rodochrozit) v dutinách kremeňa, BSE (PT-1/48,0) 

 

Tab. 1 Elektrónové mikroanalýzy zlata a tetraedritu v hm. % (PT-1/47,6) 
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  1 (au) 2 (au) 3 (au) 4 (au) 5 (au) 6 (td) 7 (td) 8 (td) 9 (td) 10 (td) 

S 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 23,61 23,45 23,77 24,14 23,94 

Pb - - - - - 0,13 0,15 0,10 0,11 0,04 

Au 77,80 77,31 80,90 80,55 79,94 - - - - - 

Ag 22,76 22,82 18,01 17,07 18,61 9,32 10,36 10,10 9,46 9,34 

Cu - - - - - 31,44 30,65 30,02 31,05 31,59 

Sb - - - - - 26,05 25,51 24,97 25,83 24,87 

Fe - - 0,03 0,05 0,04 0,00 0,67 0,43 0,15 0,59 

Bi - - 0,00 0,18 0,00 0,05 0,00 0,00 0,04 0,02 

Cd - - - - - 0,00 0,11 0,08 0,11 0,13 

Zn - - - - - 7,28 6,84 6,91 7,12 6,81 

As - - - - - 1,38 1,47 1,89 1,28 1,93 

Te 0,00 0,00 0,20 0,18 0,04 - - - - - 

Se - - - - - 0,00 0,05 0,06 0,00 0,07 

Σ 100,57 100,13 99,17 98,04 98,65 99,26 99,24 98,32 99,35 99,36 

     
  

                

Tab. 2 Elektrónové mikroanalýzy rodochrozitu a sideritu v hm. % (PT-1/48,0) 

  1 (rds) 2 (rds) 3 (rds) 4 (sid) 5 (sid) 6 (sid) 

SiO2 0,06 0,25 0,52 0,19 0,11 0,23 
CaO 11,80 10,63 10,03 6,40 6,82 6,49 

FeO 0,54 1,58 3,39 31,13 34,16 31,00 
MnO 47,37 47,18 45,56 23,36 19,36 22,24 
MgO 0,31 0,16 0,16 0,29 0,21 0,31 
Al2O3 0,02 0,10 0,16 0,05 0,04 0,10 
SrO 0,00 0,04 0,01 0,04 0,05 0,00 
BaO 0,00 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 
CO2 39,42 39,28 39,39 39,31 38,75 38,70 

Σ 99,51 99,26 99,29 100,83 99,50 99,10 

 

Hydrotermálne alterácie vo vrte PT-1 

Vrchná časť vrtu v oxidačnej zóne (do 20 m) je charakteristická výskytom variabilne 

argilizovaných hydrotermálnych brekcií s hojnými Fe-oxidmi a kaolinitom. RTG analýza 

ílovej frakcie vzorky z hĺbky 14,6 m poukázala na dominantnú prítomnosť alunitu, 

doprevádzaného cristobalitom.   

V hĺbke 20-32 m sa intenzita argilizácie znižuje a hornina je menej dezintegrovaná. 

Spočiatku sa vyskytujú hlavne brekcie tmelené opálom/chalcedónom, smerom viac do hĺbky 

kremitej hmoty ubúda. V horninovej múčke tmeliacej monomiktné brekcie je prítomný pyrit. 

Hlavným alteračným minerálom v úseku jadra nepostihnutého brekciáciou z hĺbky 30,8 m je 

smektit doprevádzaný zriedkavejším kaolinitom. Primárne magmatické minerály (plagioklas, 

amfibol, pyroxén) sú čiastočne zatláčané smektitom (Fe-montmorillonit) a smektit je aj 
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dominantným minerálom v základnej hmote (obr. 2a). Kremeň tu prakticky chýba, 

koncentrácie K-živca a pyritu sú pomerne nízke (pod 2,5 %).  

Od hĺbky 32 m až po žilnú štruktúru v hĺbke 47 m sa vyskytuje polymiktná sivá 

a sivozelená hydrotermálna brekcia, tmelená silicifikovanou horninovou múčkou bohatou na 

impregnácie pyritu. Brekcie sú postihnuté rôznymi typmi premien. Vo vzorke z hĺbky 43,6 m 

sa celohorninovou RTG analýzou zistilo dominantné zastúpenie aduláru, kremeňa a pyritu 

s markazitom. Zastúpenie ílových minerálov (illit) je veľmi nízke. Zloženie fragmentov 

brekcií je variabilné. V niektorých dominuje hydrotermálny kremeň, tmelený a zatláčaný 

markazitom. Iné fragmenty reprezentuje alterovaný andezit, ojedinele s čiastočne zachovanou 

porfyrickou textúrou. Výrastlice a základná hmota je alterovaná hlavne adulárom, mladším 

kremeňom a zriedkavo sericitom. V zónach intenzívnej silicifikácie sú fragmenty tmelené 

jemnozrnným kremeňom, hojný je aj pyrit. 

V úseku vrtu pod žilnou štruktúrou (pod 58 m) sa vyskytujú propylitizované andezity, 

lokálne s náznakmi brekciovitej textúry. Na základe celohorninovej RTG analýzy a WDS 

analýz vzorky z hĺbky 68,4 m je hlavný alteračný minerál Fe-smektit, významne je zastúpený 

aj chlorit (klinochlór), kalcit, kaolinit, illit, K-živec, kremeň a menej pyrit. Na základe 

mikroskopického štúdia vzorka reprezentuje alterovaný andezit s čiastočne zachovanou 

porfýrickou štruktúrou. Plagioklasy zatláča kalcit, lokálne je zachovaný starší K-živec 

a sericit (obr. 2b). Mafické minerály sú variabilne zatláčané smektitom a chloritom. 

 

 

Obr. 2 a – zatláčanie mafických minerálov a plagioklasu Fe-smektitom, BSE (PT-1/30,8);  

b – zatláčanie mafických minerálov kalcitom, chloritom a smektitom; plagioklasy sú  

zatláčané adulárom a kaolinitom, BSE (PT-1/68,4) 
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Záver a diskusia 

Štúdiom prieskumného vrtu PT-1 sa zistila prítomnosť žilnej epitermálnej Au-Ag 

mineralizácie v hĺbke 47-48 m. Žilná zóna je tvorená kremeň-kalcitovými žilkami 

s mikroskopicky viditeľným zlatom, tetraedritom a pyritom. Okrem kalcitu sa zistila 

prítomnosť sideritu a rodochrozitu. Alterácie vo vrchnej časti vrtu s alunitom a cristobalitom 

(do 20 m) sú charakteristické pre parou prehriate prostredie v nadloží epitermálnych 

systémov. Rozsiahlu brekciáciu hornín v tesnom nadloží mineralizácie spôsobuje upchávanie 

málo priepustných silicifikovaných zón a následné zvyšovanie tlaku. Prítomnosť aduláru, 

illitu a kalcitu ako alteračných minerálov v nadloží, resp. podloží mineralizovaných štruktúr 

býva typickým znakom epitermálnych systémov nízko- až stredne sulfidačného typu. 

Asociácia smektit-kalcit-chlorit-kaolinit v andezite z podložia mineralizácie môže 

reprezentovať regionálnu propylitizáciu, pravdepodobne viazanú na umiestnenie 

prochotského intruzívneho komplexu. Vzhľadom na geologickú pozíciu mineralizácie 

predpokladáme, že jej vznik súvisí s vývojom prochotského intruzívneho komplexu, alebo 

s hydrotermálnou aktivitiou magmatickej komory pod centrálnou zónou štiavnického 

stratovulkánu.   
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Abstract 

The important occurrence of Alpine paragenesis in Pokoradz Formation at Rimavská Sobota (Slovakia) 
On the site 8 km from Rimavská Sobota (48 ° 26'43.22" N and 20 ° 00'50.97" E) near the Padarovce 

village in the middle of Neovolcanic tuffs, unique discovery of vein of Alpine paragenesis was discovered. 
Mineralization is composed of dominant quartz with muscovite veins and macroscopic aggregates of dravite and 
rutile. Minerals were identified by X-ray. Powder diffractometry. Rutile unit-cell parameters are: a = 4.5896 (1) 
Å, c = 2.9568 (1) and V = 62.285 (4) A3. Unit-cell parameters of black tourmaline are: 1.: a = 15.9314 (4) Å, c = 
7.1844 (2) and V = 1579.17 (10) A3 and 2. a = 15.9369 (9) Å, c = 7.1855 (5) Å and V = 1580.51 (21) A3 
correspond to dravite. Paragenesis of macroscopic rutile and dravite in the Alpine type vein significantly 
improve understanding of this type of mineralization in Veporicum, Western Carpathians. 
 

Keywords: rutile; dravite; Alpine type veins; Padarovce; Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Alpská paragenéza je základnou súčasťou metalogenetického vývoja alpinotypných 

mineralizácií v Západných Karpatoch. Táto paragenéza je charakteristická zvýšeným 

výskytom silikátov, kremeňa a väčšinou akcesorických minerálov (fosfáty, najmä monazit-

(Ce), xenotím-(Y), fluórapatit; zirkón, rutil, titanit). Typická je najmä pre metamorfované 

horniny, najmä vysoko metamorfované ruly, ale nezriedka sa vyskytuje aj v granitoidoch 

napr. vo Vysokých Tatrách, Západných Tatrách, Malej Fatre a inde [1,2,3]. Osobitný typ 

alpskej paragenézy sa nachádza na kremeňovo-Fe-karbonátovo-sulfidických žilách [4,5].  

 Turmalíny sú charakteristickými minerálmi tejto mineralizácie najmä v Spišsko-

gemerskom rudohorí, kde sú bežnou súčasťou metamorfovaných hornín ako aj 

hydrotermálnych mineralizácií, kde sa vyskytujú v makroskopickej forme [1,2,6,7,8]. 

Rutil je síce častým sprievodcom žíl alpského typu avšak vyskytuje sa väčšinou len 

mikroskopický. Makroskopický rutil, ktorý bol prvý krát na svete opísaný z Revúcej, sa 

vyskytuje samostatne v kremenných šošovkách vo svoroch. Je hnedočervený, prizmatický 

a jeho kryštály dosahujú veľkosť do 7 cm. Zriedkavo tvoril tenké ihličky v dutinách sideritu 

napr. v Rožňave alebo kostrovité kryštály spolu s živcami, fosfátmi, chloritmi atď. napr. 

v Ľubietovej alebo Klenovci [1,2,3]. 
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Makroskopický výskyt rutilu a minerálov turmalínovej superskupiny na žilách 

alpského typu na Slovensku doteraz nebol známy. Nám sa podarilo objaviť niekoľko 

kilogramovú vzorku v južnej časti Slovenského rudohoria pri Rimavskej Sobote, ktorá sa 

vyznačuje makroskopickou paragenézou borosilikátov, rutilu, kremeňa a fylosilikátov, preto 

venujeme tomuto významnému nálezu tento príspevok. Cieľom tohto príspevku je 

mineralogicky charakterizovať túto vzorku a poukázať na jej genetické aspekty.  

 

Materiál a metódy 

Všetky vzorky dané na analýzy pochádzali z jednej vzorky. Po deštrukcii vzorky boli 

jednotlivé fragmenty umyté, pozorované pod binokulárnym stereomikroskopom (Olympus 

SZ61).  

Kryštály jednotlivých minerálov boli zo vzorky separované pod binokulárnym 

mikroskopom (stereomikroskop Technival) a rozomleté v achátovej miske na prášok, ktorý 

bol určený na štúdium práškovou rtg. difraktometriou. 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 = 1,54178 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[9]. Mriežkové parametre boli spresnené 

pomocou programu DIFFRACplus TOPAS [10]. Pre upresňovanie boli použité publikované 

štruktúrne údaje jednotlivých fáz, ktoré boli stiahnuté v .cif formáte z databázy AMCSD [11].  

 

Výsledky a diskusia 

Nový výskyt alpskej paragenézy sa zistil v jemne zaoblenej vzorke prevažne kremeňa 

s rozmermi približne 30 x 25 x 20. Vzorka bola nájdená v sutinách epiklastických sedimentov 

8 km severne od Rimavskej Soboty (Obr. 1). GPS pozícia miesta výskytu je nasledovná: 

48°26'43.22"S a 20°00'50.97"V. Katastrálne výskyt patrí do obce Padarovce, avšak prístup na 

lokalitu je z Rimavskej Soboty, miestnej časti Vyšný Pokoradz. Vzorka kremeňa bola hojne 

sfarbená oxidmi železa a boli v nej makroskopicky viditeľné prizmatické kryštály čiernej, 

sivozelenej a hnedočervenej farby ako aj striebrosivý fylosilikát. 
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Obr. 1. Lokalizácia nájdenia vzorky (tmavo modrý bod) na mape neďaleko Rimavskej Soboty na 

geologickej mape Slovenska. Na mape sú zobrazené relikty po veporskom stratovulkáne.  
Legenda mapy: 1 – bazaltová láva (alkalicko bazaltový vulkanizmus v neogéne a kvartéry); 2 – pyroxénovo 
andezitová láva; 3 – lávový neck a trosky kuželu; 4 – dioritový intrúzivný komplex; 5 – intrúzie a extrúzie 

pyroxénových andeitov a andezitových porfýrov; 6 – ryodacitové extrúzie; 7 – bloky pyroxenických andezitov 
a pyroklastické prúdy; 8 – bloky ryodacitov (popolové) pyroklastické prúdy; 9 – hrubé bloky epiklastických 

brekcií; 10 – hrubé bloky epiklastický vulkanických brekcií (konglomerátov); 11 – stredne hrubé epiklastický 
vulkanických brekcií (konglomerátov); 12 – malé až stredne veľké bloky vulkanické konglomeráty; 13 –

pieskovce s vložkami prepracovaných vulkanoklastík; Podložné horniny: 14 – spodno miocénné sedimenty; 15 – 
paleogénne sedimenty; 16 – mezozoické komplexy; 17 – permské a karbónske sedimenty; 18 – metamorfované 

horniny (fylity, bridlice a ruly); 19 – granitoidy; 20 – kalderový zlomy 21 – nasunová plocha; 22 – zlom; 
upravené [12]. 
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Kremeň je hlavným minerálom. Primárne je bielej farby, avšak väčšina kremeňa je 

sfarbená oxidmi Fe (goethitom?) do hnedočervena. Pravdepodobne ide o sekrečný typ 

kremeňa zo šošovky vo svore.  

Oranžovohnedý, hnedočervený až sivohnedý, prizmatický, až 14 mm veľký minerál 

bol identifikovaný ako rutil. Rutil tvorí najčastejšie hnedočervené vertikálne ryhované 

kryštály väčšinou samostatne vystupujúce v kremeni, zriedkavejšie najmä s muskovitom 

a výnimočne aj s turmalínmi. Sivohnedé rutily majú intenzívny kovový (opakný) lesk a sú 

nepriesvitné. Oranžovohnedé rutily sú väčšinou priesvitné až priehľadné a vyskytujú sa do 

veľkosti 1 mm. Kryštály rutilu bývajú niekedy poprehýbané, zlomené alebo jemne 

kataklazované a vyhojené kremeňom, čo poukazuje na neskoršie metamorfno-tektonické 

procesy. Práškovou rtg. difraktometriou bol identifikovaný rutil. Veľkosti mriežkových 

parametrov študovaného rutilu sú: a = 4,5896(1) Å, c = 2,9568(1) Å a V = 62,285(4) Å3. 

Výstupné údaje boli porovnané s publikovanými údajmi (Obr. 2) a poukazujú na malú 

izomorfiu v štruktúre rutilu, pretože analýza sa len relatívne málo odchyľuje od analýz 

chemicky čistých rutilov. Izomorfne sa zastupuje v rutile z Padaroviec za titán pravdepodobne 

železo, prípadne niób.  

 

 
 

Obr. 2. Mriežkové parametre rutilu z Padaroviec porovnané s publikovanými údajmi.  
Analýzy sú z prác autorov Meagher & Lager (1979), Lafuente et al. (2015), Grey et al. (1996), Bokhimi et al. 

(2002), Howard et al. (1992) a Restori et al. (1987). 
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Minerály turmalínovej superskupiny sú tvorené dvomi typmi týchto minerálnych 

fáz. Vyskytujú sa v bielom kremeni s množstvom tenkých puklín s hydrooxidmi Fe, väčšinou 

v monominerálnych agregátoch, zriedkavo aj spolu s rutilom. Geneticky mladší muskovit 

obrastá kryštály turmalínov. Prvý, hojnejší typ turmalínu tvorí max. 1 cm dlhé, čierne, 

prizmatické kryštály, niekedy vertikálne ryhované. Výnimočne možno na niektorých 

kryštáloch pozorovať plochy trigonálnej pyramídy ukončujúce prizmatické kryštály. Niektoré 

kryštály sú priečne frakturované, čo poukazuje na tektonické procesy. Druhý typ turmalínu 

tvorí max. do 0,5 mm dlhé, tenké, prizmatické kryštály. Je priesvitný, až takmer priehľadný 

sivozelenej farby. Kryštály sa zoskupujú do makroskopicky tmavosivých až čiernych 

niekoľko mm veľkých agregátov v bielom kremeni. Identifikácia turmalínu prebehla 

prostredníctvom práškovej rtg. difrakcie. Boli vyhotovené 2 rtg. záznamy z prvého, 

dominantného typu turmalínu. Mriežkové parametre turmalínov sú nasledovné: 1. a = 

15,9314(4) Å, c = 7,1844(2) Å a V = 1579,17(10) Å3 a 2: a = 15,9369(9) Å, c = 7,1855(5) Å 

a V = 1580,51(21) Å3. Z porovnania mriežkových parametrov a a c relevantných minerálov 

turmalínovej superskupiny vyplýva, že mriežkové parametre turmalínu z Padaroviec sú 

najbližšie mriežkovým parametrom dravitu (za predpokladu, že turmalín je chemicky 

homogénny).  

Muskovit je hojným fylosilikátom v kremeňovej žilovine. Tvorí žilky zložené zo 

šupinkovitých agregátov pretínajúcich kremeň alebo vystupujúcich na jeho periférnych 

zónach so svorom. 

Fe-hydrooxidy sú veľmi hojné a tvoria sieť žiliek hnedočervenej farby v bielom 

kremeni. Pravdepodobne zodpovedajú goethitu, na rtg. práškovom zázname sa prejavujú len 

vydutím spektra v rozmedzí 12 – 45 °2θ. 

 

Záver 

Na lokalite západne od obce Padarovce sa našla unikátna vzorka časti kremennej 

žiloviny s okolitým svorom s alpskou paragenézou. Vzorka bola súčasťou vulkanoklastických 

sedimentov v prostredí miocénnych vulkanitov (pokorádzke súvrstvie). Na základe práškovej 

rtg. difrakčnej analýzy sme identifikovali charakteristickú minerálnu asociáciu 

reprezentovanú kremeňom, dravitom, rutilom a muskovitom. Dravit a rutil tvoria 

makroskopické kryštály a vystupujú spolu v kremeni. Makroskopický výskyt turmalínov 

a rutilu na žilách alpského typu v Západných Karpatoch je veľmi ojedinelý. Prítomnosť 

dravitu poukazuje na genetický súvis vzorky s alpskými žilami vo veporskom pásme, ktoré sa 
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vyznačujú vysokou dominanciou Mg silikátov a karbonátov nad Fe-silikátmi a karbonátmi 

(najmä turmalíny, chlority a jednoduché karbonáty z radu siderit-magnezit). 
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Abstract 

Spectroscopic investigation of selected Cr- and V-bearing gemstones  
14 samples of gem-varieties of selected oxides and silicates with Cr and V pressumed as chromophores 

were studied with Raman and X-ray fluorescent spectroscopy. In rubies Cr is dominant chromophore, with the 
exception of the sample RTA-1 with dominant V. In the spinel Cr predominates over V. In the diopside there is 
not observed increased content of Cr and V. In the absence of V in chrysoberyl, Cr is only present. From 
andradites from different locations, slight increase in Cr was observed only in demantoide from Dobšiná. In 
uvarovite, Cr is major element and in tsavorite V is the main chromophore. In tanzanite, V prevailes, while in 
green zoisite, which is in association with ruby, Cr is in slight dominance. All samples containing Cr exhibit 
strong photoluminescence in the red area. Location and shape of the luminescent bands varies depending on the 
structure of the studied minerals. Oxides - ruby and chrysoberyl have narrow luminescence band with great 
intensity, garnets luminescence band is much broader and less intense. In zoisite a luminescence band is split 
into two. 
 

Keywords: Cr; V; chromophores; oxides; silicates; Raman spectroscopy; XRF spectroscopy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Chróm a vanád sú významné chromofóry prítomné v drahých kameňoch. Chróm 

v rubíne a spineli spôsobuje červenú farbu. Zelenú farbu granátov a turmalínov spôsobuje 

najmä chróm ale aj vanád. Andradit a uvarovit sú sfarbene chrómom a goldmanit a tsavorit 

vanádom [1]. Podobne aj v turmalínoch dravitického a uvitického zloženia zelenú farbu 

spôsobuje prímes chrómu a vanádu. Pozoruhodné je však to, že bežne komerčne predávané “ 

chrómové dravity” sú v skutočnosti vanádom obohatené uvity [2]. Vanád v zoisite môže 

spôsobovať zelenú farbu, ale v prípade variety tanzanit spôsobuje modré sfarbenie [3].  

Cieľom tohto príspevku je spektroskopická charakteristika vybraných drahých 

kameňov s obsahom Cr a V. Obsah Cr, V a ďalších minoritných a stopových prvkov sme 

stanovili pomocou rtg. fluorescenčnej analýzy (XRF). Ramanovu spektroskopiu sme použili 

na identifikáciu minerálov a na meranie fotoluminiscenčných spektier. 
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Materiál a metódy 

Mikro-Ramanove spektrá boli merané na prístroji LabramHR (Horiba Jobin-Yvon) 

microspectrometer, na mikroskope Olympus BX41 na Ústave vied o Zemi Slovenskej 

akadémie vied, pobočka Banská Bystrica. Bol použitý laser s vlnovou dĺžkou 532 nm 

(Nd:YAG). Spektrá boli zaznamenávané v rozsahu 100-4000 cm-1 (Ramanove spektrá) a 100-

10 000 cm-1 (luminescenčné spektrá). 

Röntgenová fluorescenčná analýza bola vykonaná na prístroji BRUKER M4 Tornado 

na Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, pobočka Banská Bystrica. Zdrojom 

žiarenia bola Rh anóda, urýchľovacie napätie 50 kV a prúd 600 mA, bez použitia filtrov. 

Doba zaznamenávania spektra bola 60 s.  

 

Výsledky a diskusia 

Študovaných bolo 14 opakných úlomkov kryštálov. Všetky študované vzorky sú 

monokryštály, okrem vzoriek RTA-1, ZTA-1, v ktorej je rubín v asociácii so zoisitom. 

Lokalizácia a popis je v tabuľke 1.  

 

Tab. 1. Lokalizácia a opis študovaných vzoriek 
 

vzorka minerál varieta farba krajina 

RMA-1 korund rubín červená Madagaskar 

RMO-1 korund rubín červená Mozambik 

RMI-1 korund rubín červená India 

RTA-1 korund rubín červená Tanzánia 

BSP-1 spinel červená Barma 

CRD-1 diopsid chrómdiopsid zelená Rusko 

ALM-1 chryzoberyl alexandrit bledozelená Tanzánia 

DDO-1 andradit demantoid zelená Slovensko 

ANA-1 andradit zelená Namíbia 

DMA-1 andradit demantoid zelená Madagaskar 

UVU-1 uvarovit zelená Rusko 

TTS-1 grosulár tsavorit zelená Tanzánia 

TTA-1 zoisit tanzanit modrá Tanzánia 

ZTA-1 zoisit zelená Tanzánia 

  

Minerály boli identifikované pomocou Ramanovej spektroskopie (obr. 1). Namerané 

spektrá boli porovnané s databázou RRUFF [4]. Plnou čiarou je znázornené spektrum 

študovanej vzorky a prerušovaná čiara predstavuje referenčné spektrum z databázy RRUFF. 
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Obr. 1. Ramanové spektrá vybraných študovaných vzoriek  – a) korund, b) diopsid, c) uvarovit, d) zoisit 
 
 

Chemické zloženie stanovené pomocou XRF je uvedené v tabuľke 2. Vo vzorkách 

rubínov je dominantným chromofórom Cr s výnimkou vzorky RTA-1, kde je rubín v asociácii 

so zoisitom a prevažuje v ňom V. Zvýšený obsah Si a Ca je spôsobený pravdepodobne 

prítomnosťou minerálnych inklúzií vo vzorkách. V spineli výrazne prevažuje Cr nad V. 

V diopside nie je pozorovaný výrazne zvýšený obsah Cr a V, naopak z potenciálnych 

chromofórov dominuje Fe. V chryzoberyle absentuje V, prítomný je iba Cr.  

V granátoch andraditového zloženia z rôznych lokalít sme zaznamenali mierne 

zvýšený obsah Cr iba v demantoide z Dobšinej, ďalšie dve vzorky majú obsah Cr pod 0,02 

hm. %. V uvarovite je Cr majoritným prvkom, preto je jeho zastúpenie vyše 20 hm. %. 

Naopak v tsavorite je hlavným chromofórom V. V modrom zoisite – tanzanite prevažuje 

V nad Cr pomerne výrazne, naopak v zelenom zoisite, ktorý je v asociácii s rubínom, je V tiež 

prítomný, ale prevažuje Cr.  
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Tab. 2. Chemické zloženie študovaných vzoriek stanovené pomocou XRF (v hm %) 
 

vzorka MgO Al2O3 SiO2 CaO TiO2 V2O3 Cr2O3 MnO FeO CoO NiO SrO 

RMA-1 0,063 89,905 5,884 1,317 0,060 0,013 0,253 0,000 0,929 0,004 0,003 0,007 

RMO-1 0,061 85,767 10,421 0,268 0,033 0,002 0,797 0,000 1,398 0,008 0,003 0,021 

RMI-1 0,101 94,232 2,591 0,090 0,064 0,032 0,903 0,043 0,451 0,014 0,003 0,110 

RTA-1 0,864 89,477 4,121 0,420 0,011 1,184 1,082 0,025 0,861 0,038 0,001 0,015 

BSP-1 24,235 68,363 0,789 0,503 0,074 0,628 3,964 0,021 0,147 0,003 0,012 0,020 

CRD-1 14,949 0,090 39,635 37,938 0,010 0,007 0,098 0,228 4,434 0,044 0,148 0,012 

ALM-1 0,305 90,278 0,138 0,712 0,812 0,000 0,723 0,000 2,630 0,018 0,036 0,021 

DDO-1 2,417 0,583 18,107 38,391 0,020 0,046 0,338 0,023 35,590 0,143 0,002 0,010 

ANA-1 3,009 8,952 21,325 41,906 0,069 0,003 0,010 0,148 22,219 0,201 0,000 0,014 
DMA-

1 0,256 4,494 21,970 38,016 0,180 0,000 0,016 0,000 32,850 0,140 0,002 0,011 

UVU-1 0,000 4,473 20,138 44,876 0,837 0,111 23,089 0,101 0,591 0,006 0,010 0,018 

TTS-1 0,082 14,448 26,701 52,487 0,421 1,413 0,122 0,660 0,317 0,000 0,004 0,007 

TTA-1 0,000 25,585 29,428 41,115 0,076 0,447 0,025 0,022 0,138 0,000 0,018 0,692 

ZTA-1 0,000 24,853 29,657 38,945 0,029 0,136 0,627 0,036 2,444 0,000 0,020 1,439 

 

Všetky vzorky s obsahom Cr vykazujú výraznú fotoluminiscenciu v červenej oblasti 

(obr. 2). Poloha aj tvar luminiscenčných pásov  sa líši v závislosti od štruktúrneho 

usporiadania študovaných minerálov. Oxidy – rubín a chryzoberyl majú úzky luminiscenčný 

pás s veľkou intenzitou, pričom jeho poloha sa mení od 693 nm (rubín) do 680 nm 

(chryzoberyl). V granátoch je intenzita luminiscencie priamo úmerná obsahu hlavného 

luminofóru – Cr. Luminiscenčný pás je oveľa širší a menej intenzívny ako v prípade oxidov. 

V zoisitoch je luminiscenčný pás rozštiepený na dve maximá 690 nm a 710 nm.  

Použité spektroskopické metódy umožnili stanovenie prítomnosti a obsahu 

chromofórov v študovaných mineráloch. Vplyv chromofórov je však nutné interpretovať vo 

vzťahu k štruktúrnemu usporiadaniu jednotlivých minerálov. Chróm v rubíne a spineli 

spôsobuje červenú farbu, ale chryzoberyl a granát zafarbuje na zeleno. Tento rozdiel je 

spôsobený odlišnou štruktúrou študovaných minerálov, z ktorej vyplýva nerovnaká sila  

ligandového poľa vplývajúca na absorpciu svetla. V rubíne má hodnotu 2,23 eV, 

v chryzoberyle 2,17 eV a v smaragde 2,05 eV [5]. Keďže granát je komplexný silikát ako 

beryl, správa sa podobne. Zvýšenie energie ligandového poľa spôsobuje posun absorpčného 

spektra k nižším vlnovým dĺžkam, čo sa v rubíne a spineli prejavuje výraznou transmisiou v 

červenej oblasti [5]. Týmto rozdielom v štruktúrnom usporiadaní sa dajú vysvetliť aj zmeny 

v šírke a intenzite luminiscenčných pásov. 

V prípade zelených minerálov ako diopsid a andradity, bola predpokladaná prítomnosť 

Cr ako chromofóru, ktorá sa však nepotvrdila. Zelenú farbu teda pravdepodobne spôsobuje 
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Fe. 

Rozdielna farba modrého tanzanitu a zeleného zoisitu môže vyplývať jednak 

z tepelnej úpravy tanzanitu [6], ale tiež zo zvýšeného obsahu Cr v zelenom zoisite, hoci 

luminiscenčné spektrá oboch sú veľmi podobné. 

 

 

Obr. 2. Luminiscenčné spektrá vybraných študovaných vzoriek   

 a) korund, b) chryzoberyl, c, d) granáty, e,f ) zoisit 
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Abstract 

              The effect of laboratory processing of sedimentary rock on quality of separated foraminifera tests 
The aim of the work was to compare different methodologies and find out which dissolvents and 

corresponding processes are best suitable for isolate foraminifera tests from the rock, what is the effect of 
dissolvents  in conserving and purity of tests and so to identify morphological details which is the main criterion 
in determining fossil tests. Sample of sedimentary rock from the locality Lingulová lavica, aged upper badenian 
based on content of benthic foraminifera Cibicidoides ungerianus ornatus and Pappina neudorfensis, was 
divided into seven equivalent parts. These parts were treated by different dissolving mechanisms to separate tests 
from the rock. Tests of five identical genus from each washed-up sample were investigated under large 
magnifications. The best method was found to be the use of diluted rewoquat, tests and the whole washed-up 
sample was the cleanest. Suitable methodology could be also using technical petrol and sodium bicarbonate 
which, however, reqiure repeting the whole process. 
 

Keywords: Miocene; Foraminifera; Separation methods  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Téma využitia dierkavcov ako nástroja na interpretáciu biostratigrafie ako aj 

paleoenvironmentálnych podmienok je zaujímavá a v dnešnej dobe praktická najmä v oblasti 

prospekcie uhľovodíkov. Štúdium dierkavcov bolo od počiatku rozvoja naftového priemyslu 

[1,2,3] využívané pre nenáročné spracovanie materiálu a ľahko dosiahnuteľné výsledky 

využiteľné na prospekciu uhľovodíkov. 

Účelom práce bolo porovnať metodiky a zistiť, ktoré rozpúšťacie činidlá a im 

prislúchajúce postupy sú najvhodnejšie na oddelenie schránok dierkavcov od horniny, v ktorej 

sa nachádzajú, a aký je vplyv použitých činidiel na zachovanie a čistotu schránok, a teda 

identifikáciu morfologických detailov ktorá je základnou požiadavkou na determináciu 

schránok fosílnych.  

Testovaná horninová vzorka bola odobratá priamo na prírodnom odkryve známom 

bohatosťou fosílií. Počas práce bol podrobne zaznamenaný celý metodický postup počnúc 

odberom vzorky v teréne, cez laboratórne spracovanie až po sledovanie výsledkov v 

elektrónovom mikroskope a ich vyhodnotenie. 
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Materiál a metódy 

V rámci štúdie sme na blízkej lokalite, bohatej na výskyt dierkavcov odobrali 

dostatočné množstvo sedimentu za účelom skúmania vplyvu viacerých bežne používaných 

typov chemikálií na povrch rôznych skupín dierkavcov. 

Lokalita Lingulová lavica je situovaná nad bývalými vinohradmi obce Devín, na 

južnom svahu Devínskej Kobyly. Ide o približne 1,5 metra hrubú sekvenciu dobre 

vytriedených pieskov a pieskovcov. Makrofauna je v sedimente zastúpená najmä schránkami 

mäkkýšov, mnohoštetinavcov, machoviek, ježoviek a desaťnožcov, charakteristický je tu 

bohatý výskyt schránok ramenonožcov druhu Lingula cf. dregeri Dreger. Spoločný výskyt 

spoločenstiev dierkavcov druhov Cibicidoides ungerianus ornatus (Cushman) s Elphidium 

aculeatum (d'Orbigny), E. crispum (Linnaeus), E. rugosum (d'Orbigny) a Pappina 

neudorfensis (Toula) poukazuje na stredný miocén, neskorý báden [4]. 

Na spracovanie horniny obsahujúcej dierkavce boli použité klasické separačné 

metodiky [5,6,7], pričom sme sa snažili vybrať najvhodnejšiu z nich pre pokračovanie štúdia. 

Základnou metodikou je postup, pri ktorom horninovú vzorku očistíme, vysušíme, po 

vysušení nadrvíme za účelom zintenzívnenia pôsobenia maceračných chemikálií, ďalej 

nasleduje macerácia (použitie rôznych typov chemikálií za účelom rozbahnenia horninového 

materiálu), plavenie za pomoci sústavy sít (za účelom koncentrácie frakcie s dierkavcami). Po 

vysušení výplavu nasleduje jeho pozorovanie pod binokulárnou stereoskopickou lupou 

Olympus MZ 700. V práci sa venujeme výskumu vplyvu viacerých známych aj menej 

známych separačných metodík na vyčistenie a koncentráciu schránok dierkavcov za účelom 

následného pozorovania ich detailnej morfológie.  

Celkom 700 g suchého horninového materiálu bolo rozdelené na 7 ekvivalentných 

častí po 100 gramov. Na separáciu vápnitých schránok od ostatného sedimentu me použili 

rôzne rozpúšťacie médiá a postupy. Na základe dostupnosti a študovanej literatúry sme 

použili rewoquat (A), 15% peroxid vodíka (H2O2) (B), pyrofosforečnan sodný (Na4P2O7.10 

H2O) (C), technický benzín (D), hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna) (NaHCO3 )(E), 

studenú vodu (F) a teplú vodu (G) (5,6,7). Každú rozdrvenú a naváženú vzorku sme 

umiestnili do označenej plastovej nádoby a následne zaliali pripraveným médiom tak, aby 

celý horninový materiál bol pod hladinou. Vzorky sme nechali macerovať po dobu troch dní. 

Po macerovaní (okrem vzorky E) boli maceráty plavené na sústave sít s priemerom ôk 1 mm a 

0,071 mm. Vzorka macerovaná pomocou hydrogénuhličitanu sodného (E) bola po 

macerovaní (3 dni) pred plavením podrobená 30 minútovému varu. Nasledovalo plavenie na 
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sitách o veľkosti ôk 1,00 mm a 0,071 mm. Preplavené vzorky (výplavy) boli voľne vysušené 

pri izbovej teplote na hodinových sklíčkach. Po vysušení bol každý z výplavov odvážený. 

Pri pozorovaní výplavu pod stereoskopickou binokulárnou lupou Olympus SM700 pri 

dopadajúcom svetle a 40 až 60 násobnom zväčšení boli vybraté schránky piatich rôznych 

rodov dierkavcov z každého typu výplavu. Na základe významných stavebných a 

morfologických prvkov steny schránky boli zvolené tri typy zástupcov s hyalínnou 

(sklovitou) schránkou (Elphidium, Ammonia, Globulina), jeden zástupca miliolidných 

(porcelánovitých) foriem (Quinqueloculina) a jeden zástupca aglutinovaných taxónov, rod 

Textularia. Vybraté schránky boli upevnené na vodivé nosiče určené na pozorovanie pod 

riadkovacím elektrónovým mikroskopom (QUANTA FEG 250) za účelom detailného 

pozorovania účinkov maceračných médií na stenu schránky dierkavcov.  Pri fotografiách 

schránok sme použili zväčšenia od 206x pri najväčších schránkach rodu Elphidium, až po 

1125x pri najmenších aglutinovaných schránkach rodu Textularia. Detaily stien schránok sme 

štandardne odfotili pri 3000 násobnom zväčšení.  

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky použitia rôznych maceračných činidiel boli zaznamenané do tabuľky (tab. 1) 

a stručne graficky vyjadrené (obr. 1).  

 

Tab. 1. Výsledky použitia rôznych maceračných činidiel 
 

 

 

Dĺžka plavenia jednotlivých vzoriek až po dosiahnutie úplného odstránenia frakcie 

pod 0.071 mikrometrov bola väčšinou veľmi podobná. Pri teplej vode (G) a studenej vode (F), 
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ako aj pri technickom benzíne (D) to bolo približne 15 až 17 minút. Vzorky macerované v 

sóde bikarbóne (E), peroxide vodíka (B) a pyrofosforečnane (C) vyžadovali kratšiu dobu, 

približne 12 minút. Najdlhšie boli plavené vzorky pri maceráte v zriedenom rewoquate (A), 

plavenie trvalo až 1 hodinu. 

Úbytok hmotnosti z pôvodných 100 g bol najmenší pri použití pyrofosforečnanu 

sodného (C), výplav po vysušení vážil o 30 gramov menej. Tento výsledok je však skreslený, 

nakoľko samotný pyrofosforečnan vykryštalizoval na kryštáliky, ktoré sa cez sito neodplavili. 

Z macerátu v teplej vode (G), studenej vode (F), technickom benzíne (D), sóde bikarbóne (E) 

a peroxide vodíka (B) sa odplavilo 35 až 38 gramov. Najviac jemnozrnnej frakcie sa uvoľnilo 

pôsobením rewoquatu (A), až 61 gramov. 

Pri použití teplej vody (G) boli na schránkach dierkavcov prítomné zvyšky sedimentu 

a vápnitý nanoplanktón. Pyrofosforečnan vápenatý (C) zanechal vo vzorke vykryštalizované 

kryštály P2O5, často aj väčšie zhluky kryštálov nalepené na schránkach. Použitím technického 

benzínu (D), boli schránky dobre vyčistené, avšak pri jeho použití sa odporúča celý separačný 

proces spolu s prevarením (zaliatím horúcou vodou) zopakovať niekoľkokrát [6]. Použitím 

rewoqatu (A) boli schránky najčistejšie. 

 

 

 
Obr. 1.  Merateľné výsledky použitia rôznych maceračných činidiel 
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Záver 

Vzorka sedimentárnej horniny z lokality Lingulová lavica, ktorej vek bol určený ako 

vrchný báden na základe obsahu bentických dierkavcov Cibicidoides ungerianus ornatus a 

Pappina neudorfensis bola rozdelená na sedem ekvivalentných častí. Tieto časti boli 

podrobené rôznym maceračným metodikám za účelom separácie schránok dierkavcov. 

Schránky piatich identických rodov z každého dosiahnutého výplavu boli podrobené 

detailnému skúmaniu pri veľkých zväčšeniach. Materiál všetkých schránok, pravdepodobne 

počas procesu diagenézy, viac či menej rekryštalizoval, čo sťažovalo pozorovanie detailov. 

Najsilnejšia rekryštalizácia postihla hyalínny (sklovitý) typ schránky, zástupcov rodov 

Elphidium, Ammnonia a Globulina. Menej viditeľná je rekryštalizácia na miliolidných 

zástupcoch, ktorých schránky sú porcelánovité, hladšie, bez pórov a kryštáliky kalcitu na nich 

sú menšie. Schránky aglutinovaných dierkavcov rodu Textularia sú rekryštalizované 

najmenej. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že samotná schránka je tvorená klastami 

okolitého sedimentu, ktoré sú tmelené organickým materiálom, ktorý schránku pred týmto 

procesom mohol sčasti ochrániť.  

Na základe našich pozorovaní pri postupných krokoch zvolených metód a pozorovaní 

výsledných výplavov sme dospeli k viacerým záverom. Najvhodnejšou z použitých metodík 

je postup s použitím zriedeného rewoquatu, hoci plavenie trvalo najdlhšie; schránky a zároveň 

celý výplav bol vyčistený najlepšie. Vhodnou metodikou môže byť aj použitie technického 

benzínu a sódy bikarbóny, ktoré pre ešte lepšie výsledky vyžadujú viacnásobné opakovanie 

celého procesu a tým jeho časovú a finančnú náročnosť. Použitie obyčajnej teplej a studenej 

vody za účelom detailného skúmania morfológie schránok nie je vhodné. Z detailných analýz 

schránok tiež vyplýva, že najkrehkejším typom schránky dierkavcov je schránka 

porcelánovitá, ktorá podlieha abrázii pri plavení cez kovové sitá. Voči diagenetickej 

rekryštalizácii sú vďaka najväčšiemu podielu organickej hmoty najodolnejšie druhy s 

aglutinovanou schránkou.  
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Abstract 

Effect of specimen dimensions and shape on the uniaxial compressive strength of rocks. 
In this work the effect of specimen shape and dimensions on the uniaxial compressive strength is 

investigated. The effect of specimen dimensions is split up into two categories – effect of specimens slenderness 
ratio (height/diameter or height/edge of the base) and size effect (diameter). The uniaxial compressive strength 
test is the most direct means of determination of rock strength. The strength tests were performed on the 
sandstone from Spišské Tomášovce quarry. Sets of cylindrical and prismatic specimens were prepared in 
different dimensions and shapes from rock blocks. Mean values of the uniaxial compressive strength were 
determined for each rock dimension and shape group and consequently were compared. The results of 
investigation show no significant size effect, which can be caused by heterogeneity of rock material. However, 
significant slenderness ratio effect and shape effect were proved. 

Keywords: Uniaxial compressive strength; slenderness ratio, size and shape effect 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pevnosť skalných hornín predstavuje základnú charakteristiku, ktorú potrebuje zistiť 

každý inžiniersky geológ či geotechnik pri inžinierskogeologických prieskumoch pre potreby 

zakladania stavieb v horninovom prostredí alebo pri stanovovaní kvality horniny na jej 

využitie ako stavebného materiálu. Daná práca je zameraná na najvýznamnejšiu pevnostnú 

charakteristiku a to na pevnosť v jednoosovom tlaku, ktorá sa stanovuje v laboratóriu na 

pravidelných skúšobných vzorkách. Ide o normalizovanú klasifikačnú vlastnosť, na základe 

ktorej sa jednotlivé horniny zatrieďujú do normou stanovených tried [1]. Pevnosť horniny 

v jednoosovom tlaku môže byť ovplyvnená viacerými faktormi ako napríklad pevnosťou 

a stálosťou štruktúrnych väzieb, pevnosťou klastov a kryštálov tvoriacich horninu, zložením 

cementu, prítomnosťou rôznych diskontinuít, ich orientáciou a množstvom, ale aj ďalšími 

faktormi, ktoré súvisia s podmienkami pri vykonávaní skúšky ako sú rýchlosť zaťaženia, 

tuhosť zaťažovacieho lisu, vlhkosť vzorky, stav opracovania skúšobnej vzorky, jej rozmery 

a tvar. 

 Cieľom prezentovanej práce bolo skúmať ako štíhlostný pomer (pomer výšky 

k priemeru cylindrickej vzorky resp. pomer výšky k dĺžke hrany podstavy prizmatickej 

vzorky), veľkosť (priemer) a tvar skúšobných vzoriek (kocka/hranol, valec) ovplyvňuje 

stanovenú hodnotu pevnosti. Danej problematike sa venuje viacero zahraničných [2, 3, 4], 
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i domácich autorov [5, 6, 7], ktorí uvádzajú nejednotné poznatky o vplyve týchto faktorov na 

výslednú pevnosť hornín v tlaku. Práve nejednotnosť výsledkov autorov nabáda 

k výskumným aktivitám v tejto oblasti.  

 

Materiál a metódy 

Skúmanou horninou je pieskovec z lomu Spišské Tomášovce. Ide o sedimentárnu 

klastickú horninu, ktorá je klasifikovaná ako droba (t.j. pieskovec s obsahom základnej hmoty 

vyšším ako 15%) s podpornou štruktúrou matrix [8]. Hlavné minerály sú kremeň, draselné 

živce, sľudy (muskovit). Cement je tvorený prevažne kalcitom. Pieskovec sa používa na 

stavebné účely (formátované kamenárske výrobky a výroba kameniva). 

Skúšobné vzorky boli vyhotovené z monolitov odobratých priamo z daného lomu. Do 

požadovaných rozmerov a tvarov sa pripravili strojovo, v laboratóriu Katedry inžinierskej 

geológie PRIF UK v súlade s STN EN 1926 [1]. 

Vyhotovené boli vzorky cylindrického tvaru v štíhlostných pomeroch h/d = 1 a h/d = 

2, kde h je výška a d je priemer skúšobného telieska. Pre h/d = 1 boli vyhotovené vzorky 

s priemermi 20, 35, 50 a 70 mm a pre h/d = 2 vzorky s priemermi 20, 35 a 50 mm. Okrem 

toho boli pripravené vzorky prizmatického tvaru a to kocky s hranou 50 mm a štvorboké 

hranoly s hranou 50 mm a h/d = 2, pričom v tomto prípade d predstavuje bočný rozmer 

hranolu. Jednotlivé skúšobné telieska boli rozdelené do súborov s rovnakými rozmermi 

a tvarmi, pričom jeden súbor pozostával zo 6 až 10 vzoriek (Tab.1). 

Tab. 1. Počet testovaných vzoriek pieskovca  
Litologický 

typ 
Štíhlostný 

pomer 
Cylindrické 

 vzorky
Prizmatické  

vzorky 
 
∑ 

Φ 20 mm Φ 35 mm Φ 50 mm Φ 70 mm hrana = 50mm 
Pieskovec h/d = 1 10 ks 10 ks 10 ks 6 ks 10 ks 82 

h/d = 2 10 ks 10 ks 10 ks - 6ks 

 

Skúšobné vzorky pieskovca boli pred samotnou pevnostnou skúškou vysušené do 

ustálenej hmotnosti v sušičke s ventiláciou vzduchu. Po vysušení boli stanovené presné 

rozmery vzoriek posuvným meradlom [1].  

Skúšky pevnosti boli vykonávané v hydraulickom lise. Vysušené a odmerané vzorky 

sa následne vložili na dolnú kontaktnú plochu lisu. Maximálna sila, pri ktorej došlo 

k porušeniu vzorky sa zaznamenala s presnosťou na 1 kN. Pevnosť vzorky v jednoosovom 

tlaku (σc) bola vypočítaná podľa vzorca: 
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S
F

c =σ  [MPa]    [I] 

 

kde  F predstavuje maximálnu silu, pri ktorej došlo k porušeniu vzorky [N alebo kN] a  

 

S je počiatočná plocha prierezu skúšobnej vzorky meraná v rovine kolmej na smer 

pôsobiacej sily [m2] 

 

Pevnosť v jednoosovom tlaku testovanej vzorky bola vypočítaná v MPa s presnosťou 

na dve desatinné miesta. Výsledok je priemerná hodnota zo všetkých meraní v súbore 

s presnosťou na 1 MPa. 

Výsledky skúšok pevnosti v jednoosovom tlaku boli na základe odporúčania STN EN 

1926 [1] štatisticky vyhodnotené. Štatistickými metódami bola určená priemerná hodnota, 

medián, smerodajná odchýlka, variačný koeficient, maximálna hodnota a minimálna hodnota. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv veľkosti vzorky na pevnosť v jednoosovom tlaku bol zisťovaný na vzorkách 

s rovnakým štíhlostným pomerom, ale rôznym priemerom. 

Pre štíhlostný pomer h/d = 1, výsledky ukazujú stúpajúci trend pevnosti so 

zväčšujúcim sa priemerom vzorky po priemer 35 mm. Avšak od priemeru 35 mm pevnosť 

postupne s narastajúcim priemerom vzorky klesá (Obr.1). 

 

 

Obr. 1. Vplyv veľkosti skúšobnej vzorky na pevnosť v jednoosovom tlaku pre h/d = 1 
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Pre štíhlostný pomer h/d = 2, výsledky ukazujú rovnaký trend ako v prípade h/d = 1 

(Obr.2). 

 

Obr. 2. Vplyv veľkosti skúšobnej vzorky na pevnosť v jednoosovom tlaku pre h/d = 2 
 

Vplyv štíhlostného pomeru vzoriek na pevnosť v jednoosovom tlaku sa zisťoval 

porovnávaním pevností stanovených na vzorkách s rovnakým priemerom (cylindrické 

vzorky), resp. bočným rozmerom (prizmatické vzorky), ale s rôznym štíhlostným pomerom 

(h/d). 

Cylindrické vzorky s h/d = 1 dosahujú vyššie pevnosti ako vzorky s h/d = 2. Jedine 

v prípade vzoriek s priemerom d = 35 mm, sú pevnosti vzoriek v oboch štíhlostných 

pomeroch takmer totožné (pevnosť stanovená na vzorkách s h/d = 1 je len o málo vyššia). Pri 

prizmatických vzorkách sa zistil rovnaký trend ako pri cylindrických, t.j. vzorky tvaru kocky 

dosahujú vyššie pevnosti ako hranolové vzorky (Obr. 3.). 

 

 
Obr. 3. Vplyv štíhlostného pomeru skúšobných vzoriek na pevnosť v jednoosovom tlaku 
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Vplyv tvaru skúšobných vzoriek na ich pevnosť v jednoosovom tlaku sa zisťoval na 

vzorkách s rovnakými rozmermi (konštantný štíhlostný pomer, priemer cylindrickej vzorky 

totožný s bočným rozmerom prizmatickej vzorky). 

Na základe nami vykonaných skúšok sme zistili, že pevnosť stanovená na 

prizmatických vzorkách dosahuje približne o 20 % vyššie pevnosti v jednoosovom tlaku ako 

pevnosť stanovená na cylindrických vzorkách.  

 

Rozdielnosť publikovaných názorov na to, ako rozmery a tvar skúšobných vzoriek 

hornín ovplyvňujú výsledky pevnostných skúšok je zjavná [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Na základe 

vykonaných skúšok možno zhodnotiť, že veľkosť skúšobných vzoriek nemá výrazný vplyv na 

pevnosť v jednoosovom tlaku skúšaného pieskovca, čo potvrdzuje tvrdenia niektorých 

autorov [2,4]. Naopak, získané výsledky ukazujú, že pevnosť je v značnej miere ovplyvnená 

štíhlostným pomerom a tvarom skúšobnej vzorky. Rozdiely v hodnotách pevnosti pieskovcov 

zistené na vzorkách s rôznym štíhlostným pomerom, podporujú závery, ktoré uvádzajú aj iní 

autori [2, 4, 6]. Vplyvom tvaru skúšobných vzoriek na pevnosť sa nezaoberá také množstvo 

autorov, ako v predchádzajúcich prípadoch. Naše výsledky sú v súlade so zaužívaným 

tvrdením, že pevnosť stanovená na vzorkách tvaru kocky je vyššia ako na cylindrických 

vzorkách [6]. 

Na základe súboru všetkých vykonaných skúšok na 82 vzorkách pieskovca rôzneho 

rozmeru a tvaru možno uviesť jeho priemernú pevnosť v jednoosovom tlaku 150 MPa.  

Aj napriek tomu, že priemerná hodnota pevnosti pieskovca sa v závislosti od rozmerov 

a tvaru vzoriek mení v rozmedzí od 133 MPa do 178 MPa, pieskovec môžeme zaradiť podľa 

STN EN 1926 [1] do triedy R1 ku skalným horninám s veľmi vysokou pevnosťou. 

Štatistické vyhodnotenie jednotlivých súborov je zobrazené v tabuľke č. 2.  

Tab. 2. Štatistické vyhodnotenie výsledkov 
Pevnosť v jednoosovom tlaku σc [MPa]   

Počet Min. hodnota  Max. hodnota Priemerná  Medián Smerodajná Variačný 
meraní hodnota   odchýlka koeficient 

P1 (20) 10 108,85 169,10 137 135,51 21,42 0,16 
P2 (20) 10 107,33 166,10 133 129,39 19,33 0,15 
P1 (35) 10 151,31 173,27 161 160,80 8,85 0,05 
P2 (35) 10 144,26 183,39 160 159,71 11,51 0,07 
P1 (50) 10 111,75 170,55 141 142,64 20,72 0,15 
P2 (50) 10 115,97 151,57 136 134,01 10,93 0,08 
P1 (70) 6 124,08 158,80 138 134,97 11,90 0,09 
Pk (50) 10 147,81 212,92 178 176,64 18,27 0,10 
Ph (50) 6 149,43 197,27 169 167,22 15,97 0,09 
P - pieskovec; 1 , 2 - štíhlostný pomer; k, h – kocka, hranol; (20, 35, 50, 70) – priemer, resp. dĺžka hrany podstavy 

vzorky v mm 
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Záver 

Všeobecne zaužívané tvrdenia ohľadom vplyvu rozmerov alebo tvaru skúšobných 

vzoriek na výslednú pevnosť horniny, neplatia jednotne pre všetky litologické typy. 

Pribúdajúce experimentálne štúdie v tejto problematike, zahŕňajúce širokú škálu horninových 

materiálov, prinášajú zjavnú nejednotnosť názorov. Príčinou je primárna minerálna a 

štruktúrna nerovnorodosť hornín i sekundárna heterogenita v dôsledku prítomnosti rôznych 

nespojitostí v hornine. Reprezentatívne a zodpovedné stanovenie pevnosti horniny preto 

vyžaduje skúšať čo najväčší súbor vzoriek.  
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Abstract 

The new results in the assessment of natural radioactivity – the district Žiar nad Hronom 
Natural radioactivity is common in the rocks and soil that make up our planet. However, concentrations 

of some natural radionuclides are too low and their contribution to total radiation is low. The district 
Žiar nad Hronom is locality which has higher values of concentration of uranium-238, thorium-232 
and potassium-40. Origin of this natural radionuclides are probably vulcanite rocks which make this area up. 
Also, there are detected higher values of the outdoor external dose and the annual outdoor effective dose which 
is higher than the world´s average of the annual outdoor effective dose. 
 

Keywords: natural radiation; uranium; thorium; potassium; gamma dose rate; annual effective dose. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Prírodné žiarenie je neoddeliteľnou súčasťou života všetkých žijúcich organizmov 

na Zemi. Zdrojom tohto žiarenia je kozmické žiarenie a žiarenie emitované prírodnými 

rádionuklidmi, ktoré sú nerovnomerne rozdistribuované v našom životnom prostredí. Ich 

pôvod môže byť kozmogénny alebo ide o pôvodné primordiálne rádionuklidy a rádionuklidy 

vzniknuté sekundárne ako produkty premenových radov [1]. Rozloženie prírodných 

rádionuklidov v zemskej kôre je nerovnomerné, z čoho plynie otázka, aký potenciálny vplyv 

môže mať toto prírodné žiarenie na zdravie obyvateľstva, predovšetkým v oblastiach, kde sú 

koncentrácie prírodných rádionuklidov vyššie. 

Geologické prostredie je hlavným zdrojom terestriálnych rádionuklidov. Územie našej 

krajiny je súčasťou komplikovanej geologickej stavby Západných Karpát, pričom sa táto 

rôznorodosť priamo odzrkadľuje i na mapách koncentrácií prírodných rádionuklidov. 

Hlavným cieľom výskumu je zistiť, akú zdravotnú ujmu prináša prítomnosť vybraných 

rádionuklidov skúmaných vo vybranej časti Slovenska. 

 

Materiál a metódy 
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Na základe požiadavky GFÚ SAV bola štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra 

poskytnutá gamaspetrometrická databáza (GSM), ktorá zaberá značnú časť stredného 

a východného Slovenska. Z danej oblasti bola vybraná oblasť okresu Žiar nad Hronom . GSM 

prieskum bol realizovaný v mierke 1 : 200 000, pričom referenčné vzorky (RV) boli 

rozdelené v sieti 3 x 3 km (9 km2 pripadal na 1 RV) [2].  Polohy RV v záujmovej lokalite sú 

znázornené na ,,Obr. 1“. 

 

 

 

 
Obr. 1. Polohy referenčných vzoriek (RV – symbol v mape +) v okrese Žiar nad Hronom. 

 
GSM databáza obsahovala údaje o vybraných prírodných rádionuklidoch, a to 

urán-238, tórium-232 a draslík-40. Taktiež obsahovala údaje o dávkovom príkone gama 

žiarenia Ḋa [nGy.h-1] a ďalšie nevyhnutné popisné údaje. V predchádzajúcom výskume boli 

údaje o koncentrácia týchto rádionuklidov prepočítané na hmotnostné aktivity v [Bq.kg-1], čo 

umožnilo ďalšie spracovanie dát. Prepočítané dáta 238U, 232Th a 40K boli zobrazené vo forme 

máp v programe Surfer 9 (,,Obr. 2“). 

 

 

 

 

Obr. 2. Rozloženie hmotnostnej aktivity vybraných prírodných rádionuklidov v okrese Žiar nad Hronom: 
a) 238U, b) 232Th c) 40K. 

 
Následne bolo realizované aj štatistické spracovanie GSM databázy vybranej oblasti, 
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kde boli hodnotené parametre – aritmetický priemer, medián, modus, smerodajná odchýlka, 

atď. … (,,Tab. 1“) . 

 

Tab. 1. Štatistické parametre pre oblasť okresu Žiar nad Hronom. 
 

Okres 238U [Bq·kg-1] 232Th [Bq·kg-1] 40K [Bq·kg-1] Da [nGy·h-1] 

aritmetický priemer 51 42 476 70 

medián 48 39 438 66 

modus 52 37 438 54 

smerodajná odchýlka 22 18 201 28 

špicatosť 2,7 2,5 2,9 2,3 

šikmosť 1,3 1,4 1,6 1,4 

rozdiel max. – min. 136 117 1 315 157 

min. 10 1 31 20 

max. 146 118 1 346 177 

počet RV 488 488 488 488 

hladina spoľahlivosti 95 % 2,0 1,6 17,8 2,5 

 

Dôležitou súčasťou výskumu bolo demografické spracovanie územia potrebné 

pre ďalšie hodnotenie. Na základe zhotovenej vekovej pyramídy vybranej oblasti môžeme 

porovnať počet mužov a žien podľa vekového rozloženia obyvateľstva v rokoch 2000 a 2014 

(,,Obr. 3“). 

 

 

 

 

Obr. 3. Veková pyramída rozdelenia obyvateľstva podľa veku a pohlavia – porovnanie rokov 2000 
a 2014. 

Údaje boli získané z databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky [3]. Taktiež 
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boli zhodnotené ďalšie demografické parametre, ako úmrtnosť, príčiny úmrtnosti, incidencia 

zhubných nádorov. Údaje o stave obyvateľstva slúžili ako podklad pre rozdelenie 

obyvateľstva na základe veľkosti príkonu absorbovanej dávky terestriálneho gama žiarenia 

vo vzduchu (,,Obr. 4“). 

 

 

 

 
Obr. 4. Rozdelenie obyvateľstva okresu Žiar nad Hronom so zreteľom na veľkosť príkonu vonkajšej 

absorbovanej dávky terestriálneho gama žiarenia vo vzduchu. 
 

Výsledky a diskusia 

Oblasť okresu Žiar nad Hronom je geomorfologického pohľadu tvorená Kremnickými 

vrchmi, Štiavnickým stratovulkánom a pohorím Vtáčnik. Dominantný vplyv v danej oblasti 

majú predovšetkým oblasť Kremnických vrchov tvorená niekoľkými geologickými 

jednotkami. Predovšetkým to je paleoalpínska jednotka Západných Karpát zastúpená 

horninami centrálnokarpatského paleogénu, vulkanity a sedimenty miocénu a nakoniec 

uloženiny pliocénu a kvartéru [4]. 

Vo vybranej oblasti dominujú predovšetkým vulkanity, čo sa odráža i na rozložení 

hmotnostných aktivít vybraných prírodných rádionuklidov. Rovnako to platí aj pre hodnoty 

dávkového príkonu gama žiarenia D° a [nGy.h-1], ktorý ponúkajú najlepšiu predstavu 

o rozložení prírodnej rádioaktivity zhodnotenej na základe Smernice MŽP SR č. 1/2000-3 [5], 

ktorá zahŕňa kategorizáciu úrovní prírodnej rádioaktivity (,,Obr. 5“). Z výsledkov je zrejmé, 

že daná oblasť sa nachádza v poli so strednou až zvýšenou prírodnou rádioaktivitou. 
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Obr. 5. Rozloženie dávkového príkonu terestriálneho gama žiarenia v okres Žiar nad Hronom. 

 
Odhad ročnej efektívnej dávky E bol počítaný na základe odporúčaní UNSCEAR 

2000. Vo výpočte bolo dôležité zohľadniť podiel času stráveného v bytových priestoroch 

a času stráveného v exteriéry. Tento faktor (v anglickej literatúre označovaný ako 

,,the occupancy factorˮ) má hodnoty pre exteriér 0,2 a interiér 0,8, čiže človek strávi vonku 

20 % a v bytových priestoroch 80 % času. Výpočet ročnej efektívnej dávky pre exteriér je 

stanovený nasledujúcim vzťahom [6]: 

 

Eout [mSv] = Ḋout x 10-9 [Gy.h-1] x 0,2 x 0,7 [Sv.Gy-1] [I.] 

 

kde Eout je ročná efektívna dávka vypočítaná pre exteriér v [mSv], Ḋout je dávkový príkon 

gama žiarenia v exteriéry [Gy.h-1], 8 760 je počet hodín za rok, 0,2 je faktor popisujúci podiel 

času stráveného v exteriéry a 0,7 je konverzný faktor v [Sv.Gy-1]. 

Hodnoty ročnej efektívnej dávky v okres Žiar nad Hronom sa pohybujú v rozmedzí 

0,06 – 0,15 mSv.r-1 s priemernou hodnotou 0,09 mSv.r-1, ktorá je vyššia ako celosvetový 

priemer 0,07 mSv.r-1. 
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Záver 

Zemská kôra je tvorená širokým spektrom prírodných rádionuklidov. Avšak vzhľadom 

na ich koncentráciu v geologickom podloží, majú podstatný význam len niektoré z nich. 

Z poskytnutej GSM databázy značnej časti východného a stredného Slovenska bola vybraná 

oblasť okresu Žiar nad Hronom. Výskum preukázal, že oblasť okresu je situovaná v poli 

so strednou až zvýšenou prírodnou rádioaktivitou, z čoho vyplývajú aj zvýšené hodnoty 

ročnej efektívnej dávky, ktoré sú vyššie ako celosvetový priemer. To aký dopad majú tieto 

zvýšené hodnoty na zdravotný stav obyvateľstva, budú predmetom záujmu nasledujúceho 

výskumu. 
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Abstract 

Structural and geological research of mining area Hrabník near to Sološnica village 
The main research consists of positions Paleogene sediments in the Buková furrow, which are 

tectonically incorporated into the structure of the Malé Karpaty Mts. and tectonically deformed, or are post-
tectonic geological formation, influenced only by gravitational sliding deformations. Answers can be found in 
the mining area of Hrabník, near to Sološnica village, which is distinguished by permanent uncovering of 
hitherto undocumented structures. The mining area consists of alternating layers of sandstones conglomerats and 
mudstones. The core of the fieldwork part was the documentation and analysis of mesoscopic deformations. 
Monitored was number of folds, beddings, tectonic slickensides, faults and joints. Samples taken for calcareous 
nano-plankton and foraminifers have proved the Oligocene to Early Miocene of investigated sediments. 
 

Keywords: geological research; tectonics; Paleogene; Buková furrow; Malé Karpaty Mts.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Príspevok sa zaoberá analýzou ťažobného priestoru Hrabník, ktorý sa nachádza 

približne 500 m od obce Sološnica smerom na JJZ v geomorfologickej časti Bukovská brázda, 

ktorá je tvorená paleogénnymi sedimentami bukovského a hrabníckeho súvrstvia (Obr. 1.) 

[1]. Kľúčovým problémom sa stáva ich postavenie voči priľahlým mezozoickým jednotkám, 

pričom konfrontujeme názor o tektonickom zakomponovaní do štruktúry Malých Karpát 

dynamikou transpresnej strižnej zóny a názor o potektonickom útvare postihnutom sklzovými 

deformáciami. Vyriešenie genézy vrásových a zlomových štruktúr na Hrabníku nám umožní 

prikloniť sa k jednej z variánt. Charakter ťažobného priestoru Hrabník sa pod vplyvom 

antropogénnej činnosti dobývania neustále mení v priestore a čase. Analyzované vrásové a 

zlomové štruktúry časom zanikli, ale odkryli sa nám nové, doteraz neprebádané 

mezoskopické deformácie. Výskum pozostával z analýzy deformačných štruktúr, litológie, 

biostratigrafie a sedimentológie územia. 

1352



 

 
Obr. 1. Zlomová tektonika hrastu v SZ časti Malých Karpát 

Zdroj: [2]. Upravené podľa [3]. 
 

Materiál a metódy 

Výskum pozostával z troch dôležitých etáp − prípravnej fázy, terénnych a 

kamerálnych prác. V prípravnej fáze sa nám kľúčovými zdrojmi stali mapy, atlas, monografie, 

zborníky, periodiká s geologickou tématikou a záverečné práce dostupné v Geofonde, 

Ústrednej geologickej knižnici SR, Geologickej knižnici Prírodovedeckej fakulty UK. 

Terénny výskum prebiehal na lokalite Hrabník v katastrálnom území obce Sološnica. 

Súčasťou terénneho výskumu na lokalite boli rekognoskačné túry, dokumentácia odkryvov a 

odber vzoriek. Prvotne sme vychádzali z mezoskopických krehkých deformácií. Merania sa 

uskutočnili geologickým kompasom značky Freiberg. Pri mapovaní sme okrem navigačného 

prístroja Garmin a výškomera Thommen využili aj mobilnú aplikáciu Rocklogger od 

spoločnosti Rockgecko, ktorá sa vyznačuje vysokou presnosťou pri zaznamenávaní externých 

údajov o polohe a výške. Na skúmanej lokalite nachádzame dobre odkryté plochy 
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vrstvovitosti, tektonické zrkadlá, vrásy, kliváže, pukliny a trhliny. V snahe o bližšie určenie 

veku a litostratigrafického začlenenia novoodkrytých a dočasných vrstvových sledov 

ťažobnou činnosťou, boli na lokalite odobraté vzorky na vápnitý nanoplanktón a 

foraminifery. K tomu sme potrebovali roztok 3% HCl na detekovanie vrstiev vápnitých 

ílovitých sedimentov. Niekoľko odobratých vzoriek sme postúpili na valúnovú analýzu na 

bližšie určenie litológie. 

Pri kamerálnych prácach sme na analýzu priestorových dát, organizáciu, digitalizáciu 

a tvorbu kartografických výstupov využili široké možnosti desktopového programu ArcGIS 

verzie 10.0 od firmy Esri. Na vykreslenie profilov a zvýraznenie významných javov 

zachytených na študovanom území sme použili vektorový grafický editor − Adobe Illustrator 

CS6. Na vyhodnotenie nameraných štruktúrnych údajov nám poslúžil program TectonicsFP 

od autorov Franz Reiter a Peter Acs z University v Innsbrucku v Rakúsku. 

 

Výsledky a diskusia 

Bukovská brázda je z veľkej miery tvorená nespevnenými ílovcami a pieskovcami, 

vyznačujúcimi sa nižšou viskoziou. Je predpoklad, že po tektonickom zvrásnení súvrstvia 

došlo k ďalším deformáciám v dôsledku sklzávania − tvorbe gravitačných sklzov, budináži 

pieskovcových vrstiev a pod., pozorované aj v Hrabníku [4]. Tieto príbrežné sedimenty na 

svahoch panvy gravitačne sklzávali do jeho distálnej časti. Na to, aby sme mohli jednoznačne 

vyvodiť závery, je potrebné vyriešiť genézu vrás v Hrabníku. 

Paleogénne sedimenty, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti ťažobného priestoru, sú 

tvorené intenzívne prevrásnenými vrstvami ílovcov a pieskovcov. Z geometrického hľadiska 

vrás v profile nachádzame vrásy s otvoreným, zovretým až stlačeným medziramenným uhlom 

a so vzpriamenou až sklonenou osovou rovinou. V ac profile prevažuje angulárny tvar vrás. 

Vo východnej časti nachádzame izoklinálnu vrásu, ktorá nadobúda ležatý charakter osovej 

roviny. Pásmové usporiadanie plôch vrstvovitosti dosahuje majoritný smer SZ − JV (Obr. 2.), 

čo priamo korešponduje s nameranými osovými rovinami (Obr. 3.) a osami vrás (Obr. 4.). 

Vrásové osi sú subhorizontálne usporiadané, s dominantným smerom SSV − JJZ až SV − JZ a 

sklonom do hodnoty 15°. Na tektonických zrkadlách smeru SSZ − JJV boli zistené sinistrálne 

smerné posuny blokov (Obr. 5.). Namerané hodnoty tak korešpondujú s osou maximálneho 

napätia v smere SZ − JV, ktorá sa však v strednom miocéne zmenila na SV − JZ [5, 6]. Tieto 

zlomové systémy sú smerovo zhodné s priebehom pohoria Malých Karpát SV − JZ.  
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Obr. 2. Vrstvovitosť S0 Obr. 3. Osové roviny 

 

 
Obr. 4. Osi vrás Obr. 5. Tektonické zrkadlá 

 

Biostratigrafické údaje z dolnej časti ložiska poukazujú na rozsah nanoplanktónových 

zón NP 23 − NN1 s početným množstvom exemplárov Reticulofenestra bisecta, R. hillae, R. 

dictyoda a Cyclicargolithus abisectus, Discoaster adamanteus?, D. ornatus, D. nodifer s 

určením relatívneho veku oligocén až spodný miocén (Obr.6.) [2]. V nezvrásnených 

nadložných vrstvách nachádzame osteň ježovky a planktonické foraminifery rodu 

Amphistegina a Globigerinoides. 

Na zvrásnené flyšové vrstvy hrabníckeho súvrstvia nasadajú mladšie nezvrásnené 

sedimenty tvorené hrubolavicovitými vrstvami pieskovcov a zlepencov. Sklon vrstiev sa z J 

na S zväčšuje, pričom sa v S časti pieskovcové vrstvy začínajú striedať s vrstvami uhoľných 

slojok a vápnitých ílovcov.  
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Obr. 6. Litologický profil na lokalite Hrabník 
 

Zo sedimentárnych textúr boli pozorované najmä masívne a planárne šikmé 

zvrstvenia, čeriny, konvolútne zvrstvenia, bioturbácie, Mn konkrécie a litifikované valúny s 

výskytom Liesegangových kruhov.  

Dominantná strednozrnná frakcia v rozpätí 10-50 mm tvorí 71% sedimentu. Zvyšok je 

tvorený drobnozrnnými frakciami. Na základe obliakovej analýzy z nezvrásnenej vrchnej 

časti Hrabníka bola zistená prevaha strednozrnných sedimentov so zaobleným až 

polozaobleným tvarom klastov s vysokým podielom kremeňov, kremenných pieskovcov a 

pieskovcov. Slabé vytriedenie a opracovanie klastov nám prezrádza, že prebiehal krátky 

transport sedimentu. Na základe minerálneho zloženia kremenných arenitov − kremeň, 

muskovit, biotit, draselný živec, plagioklas, kalcit, sericit, mikroklín a myrmekit, 

predpokladáme, že zdrojovú oblasť tvorili granitoidy a kryštalické bridlice Malých Karpát.  
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Záver 

Na záver môžeme skonštatovať, že spodná zvrásnená časť ťažobného priestoru 

Hrabník, je veku oligocén až spodný miocén, na ktorú nasadajú nezvrásnené sedimenty, čo by 

nasvedčovalo usadeniu mladších sedimentov po tektonickej alebo sklzovej deformácii. 

Definitívne vyriešenie genézy deformácií si vyžaduje ďalší štruktúrny aj biostratigrafický 

výskum. Prínosom výskumu bolo aj získanie údajov z ešte nedokumentovaných štruktúrnych 

segmentov, ktoré nám postupujúca ťažba ponúkla.  
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Abstract 

Acid volcanism of Gemericum: comparison of the geochemistry of Ordovician and Permian volcanism 
Our geochemical testing of Ordovician and Permian acid metavolcanics of Gemericum (Western 

Carpathians) showed some differences as well as similarities in geochemistry and geodynamic setting between 
them. Neither Ordovician nor Permian metavolcanics represent typical within-plate volcanism. Significant 
variability with at least two distinct types of metarhyolites was established within the litostratigraphic unit 
containing Ordovician volcanics. Our results indicate that the most of them are products of active continental 
margins volcanism. The Permian acid volcanics were divided by different Zr content into two distinct groups 
with high Zr and low Zr content, what possibly reflect the different way of their origin (fractionation vs. partial 
melting of continental crust). Our results are in concordance with the model of Permian volcanics origination in 
a post-collisional environment with the mantle source affected by the previous period of subduction. 
 
Keywords:  acid volcanism; geochemistry; geodynamic setting; Ordovician; Permian; Gemericum 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Produkty acídneho vulkanizmu majú pomerne významné zastúpenie vo viacerých 

litostratigrafických jednotkách gemerika. Dostupné geochronologické údaje [1] preukázali 

prevažne ordovický vek tohto vulkanizmu v rámci gelnickej skupiny, permský vek 

vulkanizmu bol potvrdený v krompašskej a gočaltovskej skupine [2, 3].  

Cieľom nášho príspevku je podať výsledky nášho geochemického testovania 

podobností a rozdielov v primárnom charaktere ordovických a permských kyslých 

metavulkanitov a  metavulkanoklastík gemerika s dôrazom na porovnanie ich geodynamickej 

pozície. 

 
Geológia   

  Gelnická skupina je staropaleozoickou vulkano-sedimentárnou jednotkou gemerika. 

Ide o horninový komplex tvorený prevažne acídnymi, zriedkavo i intermediálnymi 

vulkanoklastikami, ale aj pieskovcami, čiernymi bridlicami až lyditmi, pelitickými 

sedimentami, lokálne i vápencami. Najrozšírenejšími horninovými typmi sú tu kyslé 

metavulkanity a metavulkanoklastiká. Efuzívne acídne a bázické vulkanity sa vyskytujú len 

v malom množstve [4].  
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  Krompašská skupina (v zmysle [4]) je jednotkou v severnej časti gemerika, budovaná 

kontinentálnymi uloženinami permu, čiastočne prekrývajúca karbónske sedimentárne ako aj 

predkarbónske kryštalické podložie. Kyslé metavulkanity ako i intermediárne až bázické 

metavulkanity sa tu vyskytujú v asociácii so súvrstviami červených pieskovcov a bridlíc 

riečno-jazerných fácií. Produktmi kyslého vulkanizmu sú tu predovšetkým pyroklastické 

horniny ignimbritového charakteru, efuzívne variety sú v podradnom množstve. 

  Gočaltovská skupina je permskou jednotkou južného gemerika, budovaná 

kontinentálnymi až lagúnovými formáciami. Tradične sa delí na dve litostratigrafické 

jednotky [4], pričom skúmané kyslé metavulkanity sú integrálnou časťou spodnej - 

rožňavskej formácie, kde vystupujú v asociácii s kremitými konglomerátmi. Produkty kyslého 

vulkanizmu vykazujú znaky suchozemského uloženia (explozívny typ vulkanizmu, 

ignimbrity) a podľa stratigrafickej pozície boli rozdelené do dvoch vulkanogénnych 

horizontov so zhodným permským vekom [3]. 

 

Materiál a metódy 

V predkladanej práci sme aplikovali metódy výskumu založené na vybraných 

stopových prvkoch s použitím overených diagramov z prác [5, 6, 7, 8] a ďalších. Všetky sú 

založené na prvkoch REE a  HFSE (t.j. Zr, Hf, Nb, Ta, Y, Th) vzhľadom k ich predpokladanej 

imobilite pri metamorfóze, ktorá postihla skúmané horninové komplexy. Vybrané prvky nám 

umožňujú skúmať variabilitu v primárnom charaktere a geodynamickom prostredí vzniku u 

alterovaných vulkanických hornín, akými sú práve skúmané horninové typy. 

Ordovické kyslé metavulkanity v predkladanej práci reprezentujú relatívne novšie 

analýzy z prác [1, 9] a originálne nepublikované analýzy. Celohorninové analýzy permských 

kyslých metavulkanitov gemerika sme čerpali z prác [2] a [3]. V prípade práce [9] boli 

analýzy vykonané klasickou mokrou metódou v kombinácii s AAS (Geologický prieskum, 

Spišská Nová Ves), ostatné kombináciou metodík ICP-MS a ICP-OES (AcmeLabs, Kanada). 

Analýzy boli na diagramoch rozdelené do nasledovných skupín: 1) analýzy, kde nie je 

rozlíšené medzi metavulkanitmi a ich metavulkanoklastikami – gelnická skupina; 

2) metaryolity a metadacity – gelnická skupina; 3) metavulkanoklastiká psamitickej frakcie 

(„porfýroidy“) – gelnická skupina; 4) acídne metavulkanity krompašskej skupiny – typ 1; 

5) kyslé metavulkanity krompašskej skupiny – typ 2 a 6) acídne metavulkanity gočaltovskej 

skupiny. Čo sa týka kyslých metavulkanitov krompašskej skupiny, mierne sme upravili 

autormi [2] použité rozdelenie analýz do dvoch skupín, použijúc kritérium rozdielneho 

obsahu Zr (typ 1 s obsahom Zr<100 ppm, typ 2 so Zr>300 ppm).  
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Geochémia 

Magmatická afinita stanovená podľa diagramu autorov [5] (Obr. 1a) zaraďuje všetky 

permské ako i dominantnú väčšinu ordovických vulkanitov k vápenato-alkalickému typu. 

Menšia časť analýz z ordovickej gelnickej skupiny spadá skôr k typu prechodnému medzi 

tholeiitickým a vápenato-alkalickým.   

V diagrame log Nb vs log Zr (Obr. 1b) vidno dve hlavné podskupiny  testovaných 

hornín: prvou sú projekčné body všetkých ordovických acídnych metavulkanitov spolu 

s typom 2 analogických hornín z krompašskej skupiny umiestnené pod hranicou Zr = 250 

ppm, obsah  Nb sa pohybuje v intervale 6-16 ppm. Nad líniou Zr = 250 ppm sú lokalizované 

zvyšné permské vulkanity krompašskej a gočaltovskej skupiny, obsah ich Nb je vyšší (13-31 

ppm). Do poľa peralkalických hornín (Zr nad 500 ppm) z nich okrajovo zasahujú len dve 

vzorky. 

 
Obr. 1a) Zr/Y vs. Th/Yb diagram na určenie magmatickej afinity (podľa [5]) ; 1b) log Nb vs. log Zr 

(podľa [6])  - analýzy ordovických (1,2,3) a permských (4,5,6) acídnych metavulkanitov a gemerika.  
Zdroj údajov: [1,2,3,9] a originálne nepublikované analýzy. 

 

Pomery imobilných prvkov využívajú diagramy Yb vs. Th/Ta a Ta/Yb vs. Th/Yb 

podľa autorov [7] – Obr. 2a, 2b. Väčšina analýz spadá do poľa pre aktívne okraje kontinentov, 

výrazne sa odlišuje dvojica vzoriek metaryolitov, spadajúcich do poľa pre MORB 

a vnútroplatňových zón resp. do poľa pre plášťové usporiadanie. Analýzy z krompašskej 

skupiny typu 2 (s nízkym obsahom  Zr) tu vykazujú istú podobnosť zloženia s priemernou 

vrchnou kôrou. 
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Obr. 2a) Ta/Yb vs. Th/Yb diagram (podľa Pearce, 1983) upravený autormi [7]; 2b) Yb  vs. Th/Ta diagram 
podľa [7] na diskrimináciu geodynamického prostredia – Zdroj údajov a kategórie: ako obr.1.  

Priemerné zloženie strednej a vrchnej kôry podľa [10] 
 

Diagram Y/Nb vs. Yb/Ta (Obr.3a) pre A-typové magmatity lokalizuje takmer všetky 

vzorky medzi polia OIB (oceánske ostrovné bazalty) a IAB (bazalty ostrovných oblúkov). 

Vzorky z gelnickej skupiny i všetky vzorky z krompašskej skupiny typu 1 vykazujú afinitu 

k poľu IAB. Bližšie k poľu OIB spadajú kyslé metavulkanity krompašskej skupiny typu 2 

a jedna z analýz metaryolitov gelnickej skupiny. Istý trend posunu od IAB k OIB je 

naznačený u vzoriek z gočaltovskej skupiny. Tieto A-typové magmatity s afinitou k OIB poľu 

ďalej diagram Y/Nb vs. Sc/Nb („Obr.3b“) špecifikuje ich lokalizáciou do poľa pre 

anorogénne vulkanity typu A2, t.j. produkty magiem vzniknutých z kontinentálnej kôry počas 

kolízie kontinentov.  

 
Obr. 3a) Y/Nb vs. Yb/Ta a 3b) Y/Nb vs. Sc/Nb na diskrimináciu A-typových magmatitov podľa [8] – Zdroj 

údajov a kategórie: ako obr.1. 
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Výsledky a diskusia 

Kombinované použitie viacerých diagramov pre stanovenie geodynamického 

prostredia vzniku založených na imobilných prvkoch (log Nb vs. log Zr, Yb vs. Th/Ta, Y/Nb 

vs. Yb/Ta a i. ) spoločne potvrdzuje model vzniku ordovických vulkanitov v prostredí 

vulkanických oblúkov subdukčných zón. Variabilita stopových prvkov skupín REE a HFSE 

však zároveň poukazuje na fakt, že acídne metavulkanity a ich metavulkanoklastiká 

(„porfýroidy“) tu nepredstavujú homogénnu skupinu, ale sú výsledkom komplexnej evolúcie. 

Permské acídne metavulkanity gemerika (krompašská a gočaltovská skupina) 

vykazujú určité spoločné znaky v geochemizme s ordovickými (gelnická skupina) – za také 

znaky považujeme napríklad ich vápenato-alkalickú afinitu či pozíciu projekčných bodov 

v použitých diagramoch. Táto podobnosť môže poukazovať na ovplyvnenie plášťového 

zdroja predchádzajúcim obdobím subdukcie. Významným zistením je i prítomnosť dvoch 

skupín s odlišným obsahom Zr, Nb  či REE.  

Napriek zvýšenému obsahu Zr u časti permských metavulkanitov, tieto analýzy 

neodpovedajú typickým vysokozirkóniovým magmatitom charakteristickým pre diferenciáty 

pláštových magiem vnútroplatňových zón alebo oceánskych ostrovov (typu A1 v zmysle [8]). 

Výsledky nášho geochemického testovania sú tak v rozpore s modelom, podľa ktorého sú 

ordovické vulkanity gemerika ako i časť permských vulkanitov krompašskej skupiny 

frakcionátmi plášťových magmatitov v prostredí typického vnútroplatňového extenzného 

režimu [2, 11]. V prípade permského vulkanizmu predpokladáme ich vznik v post-orogénnom 

prostredí, odlišnosti sú zrejme výsledkom odlišného spôsobu ich vzniku (frakcionácia vs. 

parciálne tavenie kontinentálnej kôry). 

 

Záver 

Geochemické testovania analýz kyslých metavulkanitov a ich metavulkanoklastík 

z porovnávaných jednotiek gemerika prinieslo nasledovné výsledky: 

• ordovické ani permské metavulkanity neodpovedajú produktom typického 

vnútroplatňového riftingu; 

• predbežné výsledky nášho výskumu kambricko-ordovickej gelnickej skupiny 

gemerika podporujú model ich vzniku v prostredí  subdukčných zón aktívneho okraja 

kontinentu, zároveň však poukazujú na značnú variabilitu v geochemickom zložení 

týchto hornín - zistená bola existencia minimálne dvoch geochemicky odlišných 

skupín metaryolitov; 

1362



• pre permský vulkanizmus ako celok považujeme za najpravdepodobnejší vznik v post-

orogénnom geodynamickom prostredí s plášťovým zdrojom ovplyvneným 

predchádzajúcim obdobím so subdukciou. Geochemické testovanie tu potvrdilo 

existenciu dvoch principiálne odlišných skupín: vysokozirkóniový a nízkozirkóniový 

typ, čo zrejme odráža odlišný spôsob ich vzniku (frakcionácia vs. anatexia 

kontinentálnej kôry);  
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Abstract 

Preliminary results of sandstones petrographic analysis from borehole near Jarabina (Pieniny Klippen 
Belt) 

In this paper we present preliminary results of the petrographic analysis of thin-section materials of 
boreholes near Jarabina (Pieniny Klippen Belt). The aim of this article is presented the modal composition of 
sandstones from JAR-1 borehole and JAR-2 borehole. The results are presented in QFR diagram. Diagram 
obtained shown that the rocks studied can be classified as lithic arenites and sublitarenites. 
 

Keywords: Jarabina;  Pieniny Klippen Belt; sedimentary petrography; sandstones  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Geologická stavba bradlového pásma je veľmi komplikovaná a dodnes nie je 

uspokojivo vyriešená. K vyjasneniu niektorých problémov by mali prispieť aj prieskumné 

vrty realizované v roku 2009 neďaleko obce Jarabina. Príspevok sa zaoberá petrografickým 

vyhodnotením výbrusového materiálu získaného z týchto vrtov (označenie JAR-1 a JAR-2).  

Pieninské bradlové pásmo je výnimočná tektonická štruktúra dlhá vyše 600 km. 

Napriek mnohým spoločným znakom, ako je všeobecná prítomnosť oravických jednotiek a 

„bradlový“ typ stavby, sa jednotlivé úseky bradlového pásma značne líšia čo do zastúpenia a 

stratigrafického rozsahu jednotlivých jednotiek. Stavbou a genézou bradlového pásma 

v predmetnej oblasti sa zaoberalo mnoho autorov, v poslednom období napr. práca [1], ktorá 

uvádza výsledky litologického a štruktúrneho mapovania, geofyzikálnych profilov, 

biostratigrafických dát, pričom uvádza aj údaje z uvedených vrtov. Najnovšia práca 

z uvedeného územia [2] prezentuje výsledky biostratigrafického a paleoenvironmentálneho 

štúdia zameraného na mikrofaunu z bradlového pásma v úseku medzi Jarabinou 

a Litmanovou, pričom sa zaoberá aj vzorkami z vrtu JAR-1. 

Cieľom nášho príspevku je prezentovať výsledky modálneho zloženia pieskovcov 

z týchto vrtov určeného na základe mikroskopickej analýzy výbrusového materiálu a 

následnej klasifikácie podľa Pettijohna [3]. 
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Materiál a metódy 

 Vrt JAR-1 je prieskumný geologický vrt dĺžky 200 m a s priemerom 4 cm, 

vŕtaný v priestore pieninskej časti bradlového pásma, v katastri obce Jarabina (okres Stará 

Ľubovňa). GPS súradnice vrtu sú N 49° 20.882´, E 20° 38.646´ a jeho nadmorská výška je 

703 m n. m. Vrtné práce prebehli v mesiacoch január a február roku 2009 [4]. Vrt JAR-2 je 

druhý z prieskumných geologických vrtov z bradlového pásma na východnom Slovensku. Má 

dĺžku 140 m a priemer 4 cm. GPS súradnice sú N 49° 21.395’, E 20° 38.302’ a nadmorská 

výška je 744 m n. m. Vrtné práce prebehli v mesiacoch marec a apríl roku 2009 [5]. Poloha 

vrtov je znázornená na obr. 1. Z vrtu JAR-1 bolo odobratých 14 vzoriek, z ktorých boli 

urobené výbrusy. Z vrtu JAR-2 obdobne 16 vzoriek. Mikroskopickou analýzou sa určilo ich 

modálne zloženie, ktoré sa použilo na klasifikáciu v zmysle Pettijohna [5], pričom sa počítalo 

250 zŕn. 

 

 
 

Obr. 1. Poloha vrtov JAR-1 a JAR-2 na ortofotosnímke 
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Výsledky a diskusia 

 Výsledky mikroskopickej analýzy sú prezentované vo forme tabuliek a QFR 

diagramov podľa Pettijohna [5]. Modálne zloženie hornín z vrtu JAR-1 je uvedené v tabuľke 

1. Z nej vyplýva, že v prevažnej väčšine výbrusov prevláda kremeň. Vyskytujú sa tiež živce, 

karbonáty, zo sľúd prevláda muskovit nad biotitom. V niektorých výbrusoch sme 

identifikovali akcesorické minerály ako zirkón, chlorit alebo granáty. Vo väčšine výbrusov 

boli prítomné aj fosílie. Klasifikáciu vyjadruje obr. 1. Z QFR diagramu usudzujeme, že  

v prípade všetkých výbrusov ide o litický arenit. Modálne zloženie hornín z vrtu JAR-2 je 

uvedené v tabuľke 2. Podobne ako v prvom prípade, aj tu dominuje kremeň. Vyskytujú sa tiež 

živce, sľudy, karbonáty. Z akcesorických minerálov chlorit, granáty a opakné minerály. 

Fosílie sa takmer nevyskytujú. Klasifikácia týchto hornín je uvedená na obr. 2. Z nej vyplýva, 

že v prípade vrtu JAR-2 ide o sublitarenit a litický arenit.  

 

 

Obr. 2. QFR diagram klasifikácie hornín z vrtu JAR-1  
 

 

Obr. 3. QFR diagram klasifikácie hornín z vrtu JAR-2 
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Tab. 1. Modálne zloženie hornín z vrtu JAR-1 
Ozn. v. – označenie výbrusu (poloha v rámci vrtu), Qm – monokryštalický kremeň, Qp – polykryštalický 

kremeň, Sil – silicity, Plg – plagioklasy, Kfs – draselný živec, Ms – muskovit, Bt – biotit, Mx –základná hmota,  
Cm – tmel, Karb – karbonáty, Mikr – mikrit, OM – opakné minerály, Ílovc – ílovec, Phy – fylosilikáty,  

Chl – chlorit, Gr – granát, Zrn – zirkón, Fos – fosílie 
 

Ozn. v. Qm Qp Sil Plg Kfs Ms Bt Mx Cm Karb Mikr OM 
Ílov

c Phy Chl Gr Zrn Sklo Fos  Iné 

39,75 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 72,8 0,8

41,05 17,2 13,2 12,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 20,8 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0

43,6 44,0 22,0 0,0 4,0 0,0 6,0 0,4 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0 1,2

69,95 38,0 7,2 0,0 2,4 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 20,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,8

70,6 28,0 12,0 16,0 0,8 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 22,4 15,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

88,1 50,0 1,2 2,0 8,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 2,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,4 0,0 1,2 1,2

90,05 40,0 3,2 0,0 1,6 2,0 12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,8 0,0 0,0 18,8 0,8

130,3 44,0 9,6 0,0 2,4 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8 5,2 0,0 1,2 2,4 0,4 0,0 0,0 0,0 7,2 2,0

134,5 29,2 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,8 18,4 7,2 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 1,2

148,45 48,0 16,8 0,0 2,8 0,4 12,4 2,4 0,0 7,6 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,6

177,85 42,8 2,4 0,0 0,0 0,8 4,0 0,0 0,0 0,0 20,4 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0

183,3 36,0 0,8 0,0 6,4 0,8 12,0 2,4 0,0 12,0 4,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0 0,0

190,55 10,4 0,8 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 28,8 0,0 2,8 40,8 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

197,55 28,8 12,4 0,0 0,0 1,6 4,8 4,4 22,8 0,0 4,0 17,6 3,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0 0,0

 
 

Tab. 2. Modálne zloženie hornín z vrtu JAR-2 
Ozn. v. – označenie výbrusu (poloha v rámci vrtu), Qm – monokryštalický kremeň, Qp – polykryštalický 

kremeň, Sil – silicity, Plg – plagioklasy, Kfs – draselný živec, Ms – muskovit, Bt – biotit, Mx –základná hmota,  
Cm – tmel, Karb – karbonáty, Mikr – mikrit, OM – opakné minerály, Phy – fylosilikáty, Chl – chlorit,  

Gr – granát, Intrakl - intraklasty,  Intrakl s pel – intraklasty s peletami, Karb živec – karbonatizovaný živec,  
Fos - fosílie 

 

Č. v. Qm Qp Sil Plg Kfs Ms Bt Mx Cm Karb Mikr Intrakl 
Intrakl 
s pel OM Chl Gr 

Karb 
živec Fos  Iné 

19,63 4,4 10,4 0,0 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 18,8 24,0 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,6

20,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 34,0 28,0 5,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2,8

31,2 48,8 5,2 0,0 2,4 1,6 1,6 0,0 0,0 24,0 2,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4

48,25 42,8 20,0 0,0 2,0 0,8 3,6 0,0 0,0 10,4 10,4 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8

51,85 30,8 13,6 0,0 4,0 2,4 1,6 0,0 0,0 0,0 30,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

68,6 40,0 16,0 0,0 6,0 0,8 3,6 4,8 0,0 16,0 0,8 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

74,7 38,0 18,0 0,0 4,8 0,8 5,2 3,6 0,0 20,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2,0

79,9 52,0 8,0 0,0 10,8 1,6 4,8 0,0 0,0 8,8 3,6 4,8 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 4,0

95,55 44,0 16,0 0,0 5,6 1,2 4,0 2,4 0,0 14,0 4,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0

98,6 36,0 15,2 0,0 6,0 0,8 2,8 0,8 0,0 20,0 9,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 4,8

104,18 24,0 37,6 0,0 4,8 2,8 2,0 1,6 0,0 7,2 5,6 6,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 7,2

111,4 26,4 8,8 0,0 12,0 3,2 8,0 6,0 0,0 13,6 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0

115,55 23,2 22,8 0,0 4,8 0,8 2,4 1,2 0,0 29,2 2,8 6,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,2

123,3 26,8 12,0 0,0 4,8 1,6 2,8 2,0 0,0 22,8 4,4 3,6 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 12,0 0,0 5,2

136,5 39,2 19,6 0,0 4,8 2,4 3,6 2,8 0,0 19,6 2,0 2,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 2,0

138,15 25,6 24,0 0,0 5,6 4,0 2,4 2,4 0,0 17,2 9,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 6,0
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Záver 

V príspevku sme sa zaoberali petrografickým vyhodnotením výbrusov z vrtov JAR-1 

a JAR-2 v pieninskom úseku bradlového pásma pri obci Jarabina. Pomocou mikroskopickej 

analýzy sme určili modálne zastúpenie jednotlivých komponentov vo výbrusoch. Na základe 

toho sme zostavili QFR diagram klasifikácie pieskovcov. V prípade vrtu JAR-1 ide vo 

všetkých prípadoch o litický arenit, v prípade vrtu JAR-2 o sublitarenit a litický arenit. 

V budúcnosti sa zameriame na určenie geotektonickej pozície zdrojových oblastí uvedených 

hornín. 
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Abstract 

Chemical composition and Raman spectroscopy of primary xenotime-(Y) from the Věžná I granitic 
pegmatite (Czech Republic) 

This paper presents results of textural and chemical characteristics (mainly REE, U, Th) of primary 
xenotime-(Y) from the albite unit of the beryl-columbite Věžná I granitic pegmatite. Xenotime has been 
investigated with focus on observation of the mineral assemblage, successional position, its chemical variability, 
the input of REE, U and Th in the xenotime structure and determination their substitution mechanisms. The 
chemical variability and degree of xenotime crystallinity have been studied using of selected methods of micro-
chemical analysis and Raman spectroscopy. Primary xenotime is homogeneous and typically contains low 
concentrations of REE (0.16-0.22 apfu) with the significant negative Eu anomaly (Eu b.d.l. EMP). It is 
characterized by low U and Th contents (0.2-1.7 wt.% UO2, 0.2-1.4 wt.% ThO2) and low U/Th ratio (0.6-1.5). 
This is probably the main cause for very good crystallinity of the xenotime, which is documented by Raman 
spectroscopy. Uranium and thorium insignificantly enter xenotime via huttonite (U,Th)SiREE-1P-1 exchange 
vector. 
 
Keywords: xenotime-(Y); Raman spectroscopy; Věžná pegmatites; rare-earth elements;  

 

Úvod  

Z hlediska obsahů REE a jejich vysokých distribučních koeficientů patří xenotim 

(Y,HREE)PO4 mezi důležité akcesorické minerály ve vyvřelých horninách, ve kterých lze  

velmi dobře sledovat distribuci REE [17]. Primární xenotim se běžně vyskytuje v 

granitických pegmatitech, peraluminních, ale také peralkalických granitech a ryolitech [9, 2, 

5, 19, 13]. 

Xenotim má strukturu zirkonového typu (ZrSiO4), patří do skupiny fosfátů se symetrií 

tetragonální a prostorovou grupou I41/amd [20]. Vzácný výskyt xenotimu-Yb byl popsán z 

granitických pegmatitů oblasti Shatford Lake [6]. Do polyedru REEO8 ve struktuře xenotimu 

kromě Y přednostně vstupují těžké prvky vzácných zemin (HREE) s menším iontovým 

poloměrem [17]. Typické jsou nízké obsahy větších lehkých prvků vzácných zemin (LREE) v 

xenotimu, které naopak preferuje struktura monazitu [17, 11]. Ve struktuře xenotimu jsou 

přítomny i některé další prvky. Nízké koncentrace Ca a Si byly zjištěny v primárním a 

postmagmatickém xenotimu z pegmatitů [9, 12]. Zastoupení Zr v autigenním xenotimu je 

popisováno např. ze siliciklastických sedimentů [10]. Ojediněle byl nalezen xenotim s 

obsahem Sc do 2 hm. % Sc2O3 [3, 16]. Uran a thorium mohou částečně vstoupit do struktury 
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xenotimu a jejich nízké [1, 15, 12] a vyšší obsahy (do 2 hm. % UO2 a ThO2 [2]; do 7,21 hm. 

% UO2 a 2,42 hm. % ThO2 [9]) jsou obecně známy z granitických pegmatitů a granitů. 

Vzhledem k iontovému poloměru Th4+, který se blíží Ce3+, xenotim obsahuje nižší 

koncentrace aktinoidů ve struktuře oproti monazitu [9]. 

Berylové pegmatity (LCT) jsou charakteristické pro pegmatitovou oblast Věžné [4]. 

Tyto pegmatity jsou podle klasifikace řazeny do beryl-columbitového subtypu [7]. Zhruba 1 

km jižně od obce Věžná se nachází pegmatitová žíla z lokality Věžná I, která proniká tělesem 

serpentinitu uzavíraného v migmatitické rule [8, 14, 4]. Radiometrické datování monazitu z 

nedaleké lokality Věžná II poskytlo metodou U/Pb stáří 335±4 Ma [18]. Pegmatitové těleso 

Věžná I tvoří žílu o mocnosti do 4 m a délce 130 m. Téměř symetricky zonální struktura 

pegmatitu se skládá z úzké středně až hrubě zrnité granitické zóny (K-živec, plagioklas, 

křemen, flogopit), převládající grafické zóny (K-živec ˃ oligoklas + křemen, lokální grafické 

agregáty albitu + křemene), okraje jádra s jednotkou blokového K-živce a méně zastoupeným 

albitem (cleavelandit) obklopující izolované centrální křemenné jádro [23, 14, 4]. V grafické 

jednotce, okrajové a střední části křemenného jádra byly nalezeny vzácné akcesorické 

minerály: Be-cordierit, beryl, skoryl-dravit, muskovit, niobový rutil, monazit-(Ce), xenotim a 

zirkon [23, 8, 14, 4]. 

 

Metodika 

Šest vzorků xenotimu z albitové jednotky pegmatitu Věžná I bylo zapůjčeno z 

depozitáře Moravského zemského muzea v Brně z dřívějších sběrů prof. M. Nováka.  

Bodové chemické analýzy xenotimu a koexistujících minerálů byly provedeny na 

elektronovém mikroanalyzátoru (EMP) CAMECA SX100 ve vlnově disperzním módu 

(pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy Masarykovy univerzity a České 

geologické služby v Brně, operátor R. Čopjaková). Xenotimy byly analyzovány při 

urychlovacím napětí 15 kV, proudu svazku 20 nA a průměru svazku 5 µm. Chemické analýzy 

xenotimu byly přepočteny normalizací na 4 anionty. Xenotimy byly dále studovány pomocí 

Ramanovy spektroskopie na spektrometru Horiba LabRam-Hr (Ústav geologických věd PřF 

MU, operátor Z. Losos) za použití modrého laseru (473 nm), rozsahu 900-1100 cm–1, zvětšení 

objektivu 100x, mřížky 1800 gr/mm a délky načtení 2 x 10 – 4 x 30 s. Spektra xenotimů byla 

vyhodnocena softwarem PeakFit. Stupeň krystalinity xenotimu byl určen z hodnot FWHM 

(šířka píku v polovině maxima), pozice a intenzity hlavních Ramanových pásů (~ 994-998 

cm–1).  
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Výsledky a diskuze 

Xenotim-(Y) z albitové jednotky pegmatitu lokality Věžná I tvoří drobná, 

nepravidelná zrna subhedrálního až anhedrálního typu do velikosti 750 µm (Obr. 1a), hnědé 

barvy v asociaci se zirkonem, niobovým rutilem, columbitem a thoritem. Na základě 

texturních znaků v BSE obraze a EPMA chemické analýzy byl rozlišen pouze jeden vývojový 

(genetický) typ xenotimu, který se opakuje ve všech studovaných vzorcích z pegmatitu. Jedná 

se o primární (pravděpodobně magmatický až metasomatický) nealterovaný xenotim, který 

běžně tvoří nepravidelná, homogenní zrna (světlé partie v BSE obraze) často rozpraskaná dle 

rovin štěpnosti s četnými trhlinami a mikroporézní texturou (Obr. 1a). U žádného z xenotimů 

se však neprojevuje růstová zonálnost, známá z prostředí magmatických hornin.  Xenotim 

často srůstá se zirkonem a v některých případech s ním tvoří subparalelní srůsty nebo má 

tendenci přirůstat k méně zastoupeným akcesorickým minerálům (thorit, columbit). Běžně se 

vyskytuje na okrajích nebo uvnitř zrn zirkonu (Obr. 1a.). V xenotimu byly také ojediněle 

identifikovány menší tmavé (v BSE obraze) inkluze zirkonu (≤60 µm) a světlé (v BSE 

obraze) inkluze Nb-tantalátů (≤6 µm). 

Primární xenotim vykazuje převážně homogenní chemické složení a všechny analýzy 

odpovídají xenotimu-(Y), analytické sumy se blíží 100 hm.% (99,5-102,8 hm.%). Obsahy 

Y2O3 kolísají v rozmezí 40,7-47,9 hm.%. Celkový obsah REE je nižší (0,16-0,22 apfu REE; 

15,1-20,7 hm.% REE2O3) s nejvyšším zastoupením Dy (0,04-0,06 apfu), Yb (0,04-0,06 apfu), 

Er (0,03 apfu), Gd (0,02-0,03 apfu) a Sm (≤0,01 apfu) (Obr. 2). Charakteristickým rysem 

všech studovaných xenotimů je výrazná negativní Eu anomálie (Eu pod mezí detekce EMP). 

Obsahy lehkých prvků vzácných zemin (LREE) - La, Ce, Pr jsou téměř všechny pod mezí 

detekce EMP.  

Zastoupení U a Th v xenotimu je nízké (0,2-1,7 hm.% UO2, ≤0.01 apfu U; 0,2-1,4 

hm.% ThO2, ≤0.01 apfu Th) a jejich průměrné hodnoty jsou si podobné (0,72 hm.% UO2; 

0,61 hm.% ThO2) s nízkým U/Th poměrem (0,6-1,5) (Obr. 3a). Xenotim dále obsahuje malé 

množství SiO2 (0,0-1,5 hm.%) (Obr. 3b,d) nízké obsahy ZrO2 (0,2-0,8 hm.%) (Obr. 3b) a 

velmi nízké obsahy CaO (≤0.3 hm.%) (Obr. 3c), F (0,1 hm.%) a Sc (≤0.02 hm.%). Obsahy Fe, 

Pb a As jsou pod mezí detekce EMP.  

Pozitivnější korelace Si/U+Th+Pb mírně převládající nad Ca/U+Th+Pb poukazují na 

vstup uranu a thoria do xenotimu přes substituční vektor (U,Th)SiREE-1P-1 (Obr. 3d). Velmi 

nízké hodnoty U a Th a nízký poměr U/Th předurčuje pouze nevýznamné uplatnění substituce 
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(U,Th)SiY-1P-1 s nízkým zastoupením coffinitové (USiO4) a thoritové komponenty (ThSiO4). 

Vzhledem k velmi nízkým obsahům Ca je cheralitová substituce CaThREE-2  zanedbatelná 

(Obr. 3c).  

Ve všech Ramanových spektrech primárního xenotimu-(Y) dominují dva intenzivní 

píky v rozsahu 994-998 cm–1 a 1053-1056 cm–1, tedy s minimální variabilitou v jejich pozici 

(Obr. 1b). Nejintenzívnější Ramanův pík xenotimu se vyznačuje nízkou hodnotou FWHM 

(4,8-8,6 cm–1) s nepatrným posunem vlnočtu (994-998 cm–1) (Obr. 1b). S nevýznamně 

stoupajícím množstvím U a Th nekoreluje zvyšování hodnoty FWHM měřených píků.  

 

 

Obr. 1. BSE obraz (a) a reprezentativní Ramanova spektra xenotimu-(Y) (b) z lokality Věžná I 

a) Primární xenotim-(Y) (Xtm) s inkluzemi Nb-tantalátů (Nb-tnl) v asociaci s alterovanými fázemi  zirkonem 

(Zrn) a thoritem (Thr); dále columbitem (Clb) a Nb-rutilem (Nb-Rt). Pozice bodů (a-d) s naměřenými 

Ramanovými spektry 
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Obr. 2. Chondritem normalizované vzory REE pro primární xenotim z Věžné I [22] 

 

 

 

Obr. 3. Binární grafy zobrazující chemické složení primárního xenotimu z Věžné I 

a) U/Th, b) Zr/Si, c) Ca/U+Th+Pb, d) Si/U+Th+Pb  

 

Závěr 

V příspěvku jsou prezentovány texturní, paragenetické a chemické charakteristiky 

primárního xenotimu-(Y) z albitové jednotky granitového pegmatitu Věžná I, beryl-

columbitového typu. 

Studovaný xenotim je chemicky homogenní, vykazuje nízké obsahy REE s výraznou 

negativní Eu-anomálií. Je charakterizován také nízkými obsahy U a Th s nízkým poměrem 

U/Th. Uvedené chemické složení xenotimu je pravděpodobně hlavní příčinou jeho vysoké 

krystalinity (absence metamiktizace), stanovené Ramanovou spektroskopií. 

Primární xenotim z pegmatitu Věžná I je stabilní fází, která nepodlehla následným 

hydrotermálním alteracím, které jsou v tělese pegmatitu Věžná I prokázány. Jeho chování je 

zcela odlišné od primárního, U a Th bohatého xenotimu-(Y) z píseckých pegmatitů [21], u 

něhož byl prokázán vícestádiový vývoj se znaky metamiktizace, alterace fluidy a 

rekrystalizace.  

1373



Poděkování 

Autoři děkují R. Čopjakové za provedení mikrosondových analýz a BSE-

fotodokumentaci a M. Novákovi za zapůjčení vzorků xenotimu. Práce byla podpořena 

prostředky specifického výzkumu ÚGV PřF MU. 

 

Seznam použité literatury 

 [1] Åmli R. (1975) Am. Mineral. 60, p. 607 

 [2] Bea F. (1996) J. Petrol. 37, p. 521 

 [3] Bernhard F., Walter F., Ettinger K., et al. (1998) Am. Mineral. 83, p. 625 

 [4] Breiter K., Ackerman L., Ďurišová J., et al. (2014) Mineral. Mag. 78(3), p. 703 

 [5] Broska I., Williams C. T., Janák M., et al. (2005) Lithos 82, p. 71 

 [6] Buck H. M., Cooper M. A., Černý P., et al. (1999) Can. Mineral. 37, p. 1303 

 [7] Černý P., Ercit T. S. (2005) Can. Mineral. 46, p. 2005 

 [8] Černý P., Novák M., Chapman R., et al. (2000) J. Geosci. 45, p. 21  

 [9] Demartin F., Pilati T., Diella V., et al. (1991) Can. Mineral. 29, p. 69 

 [10] Drost K., Wirth R., Košler J., et al. (2013) Contrib. Mineral. Petrol. 165, p. 737 

 [11] Förster H. J. (1998) Am. Mineral. 83, p. 1302 

 [12] Harlov D. E. (2011) Mineral. Petrol. 102, p. 77 

 [13] Hetherington C. J., Harlov D. E. (2008) Am. Mineral. 93, p. 806 

 [14] Losos Z. (2001) Mineralogicko-petrologická exkurze do oblasti Nedvědice-Rožná-

Bory. - Exkurze České geologické společnosti č. 7, ČGÚ Praha, p. 8 

 [15] Masau M., Černý P., Chapman R. (2000) Can. Mineral. 38, p. 899 

 [16] Moëlo Y., Lulzac Y., Rouer O., et al. (2002) Can. Mineral. 40, p. 1657 

 [17] Ni Y., Hughes J. M., Mariano A. N. (1995) Am. Mineral. 80, p 21 

 [18] Novák M., Černý P., Kimbrough D. L., et al. (1998) Acta Univ. Carol., Geol. 42, p. 309 

 [19] Ondrejka M., Uher P., Pršek J., et al. (2007) Lithos 95, p. 116 

 [20] Strunz H. (1978) Mineralogische Tabellen. 7th. ed. Leipzig: Akademische 

Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., p. 60 

 [21] Švecová E., Čopjaková R., Losos Z. (v tisku) Mineral. Petrol. 

 [22] Taylor S. R., McLennan S. M. (1985) The continental crust: its composition and 

evolution. Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 321 

 [23] Teertstra D. K., Černý P., Novák M. (1995) Mineral. Petrol. 55, p. 37 

 

1374



Použitie štatistických metód pri hodnotení zosuvného hazardu  
 

Rudolf Tornyai & Jaroslav Buša 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, 
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, tornyai@fns.uniba.sk 

 
 

Abstract 

Using statistical methods to assess landslide hazard 
The study was realized in the Western Carpathians, in northern part of Slovakia, in Kysuce region. The 

main objective is to assess landslide hazard in the region, using neural network. In paper four input parameters 
are evaluated which are presented within statistical processing in  the form of parametric maps. Statistical 
evaluation was executed in environment of ArcGIS, neural network was caltulated in Matlab. The output of this 
study are prognostic landslide hazard maps created using bivariate, multivariate statistical analysis and neural 
network. Applying neural network was founded that the most favorable conditions for the development of slope 
deformation create slope sediments. Using ROC curves, the AUC is equal to 0,924, what presents the rate of 
success 92,4%. 
 
Keywords: Western karpatian; Žilina region; landslide hazard assessment; neural network; bivariate analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnej dobe z dôvodu klimatických zmien a s nimi súvisiacimi vysokými úhrnmi 

zrážok sa zosuvy vyskytujú čoraz častejšie. Predstavujú tak v mnohých oblastiach sveta 

významnú environmentálnu hrozbu. Práve preto zažívame plný rozvoj metód, ktoré dokážu 

prognózovať, kde by sa mohli v budúcnosti zosuvy vyskytnúť. Najdôležitejším krokom 

je analyzovať faktory ich vzniku. Cieľom snaženia mnohých odborníkov je vytvorenie 

prognózy, podľa ktorej by sme boli schopní s vysokou pravdepodobnosťou predpovedať 

vznik a vývoj zosuvov v budúcnosti. 

Cieľom tejto štúdie je vypracovanie prognóznych máp zosuvného hazardu pre 

Žilinský región (obr. 1) použitím bivariačnej analýzy s určením váh jednotlivých parametrov, 

multivariačnej podmienkovej analýzy a neurónovej siete. 

 

Obr. 1. Geografické umiestnenie Žilinského regiónu 
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Materiál a metódy 

Použitie neurónovej siete (NN) na interpretáciu údajov z diaľkového prieskumu Zeme 

(DPZ) bolo motivované schopnosťou veľmi efektívne spracovávať veľké množstvo dát z 

rôznych zdrojov. NN v najjednoduchšom zmysle transformujú vstupné údaje na výstupné. 

NN teda patria do rovnakej triedy techník ako automatické rozpoznávanie príznakov, 

regresia, spektrálna a texturálna klasifikácia. Pri význame uvedených techník nie je 

prekvapujúce, že použitie NN v DPZ narastá. 

Rapídny prírastok aplikácií NN v DPZ súvisí predovšetkým s ich schopnosťami: pracovať 

presnejšie ako napr. štatistické klasifikátory, zvlášť keď je príznakový priestor zložitý a 

zdrojové údaje majú rôzne štatistické distribúcie pracovať rýchlejšie ako iné techniky. Takto 

je jasné, že jednou z hlavných výhod NN je ich schopnosť efektívne manipulovať s veľkým 

množstvom údajov z DPZ. 

Pre hodnotenie zosuvného hazardu bola použitá viacvrstvová dopredná neurónová sieť (Obr. 

2), tzv. viacvrstvový perceptrón (MLP) a učiaci algoritmus so spätným šírením chyby. MLP, 

ako vyplýva z názvu, sa skladá z radu vrstiev, z ktorých každá sa skladá zo sady uzlov 

(neurónov). Pri doprednej neurónovej sieti existujú iba dopredné spojenia medzi neurónmi, 

každý neurón jednej vrstvy vysiela signály na každý neurón nasledujúcej vrstvy, spojenia do 

predchádzajúcej vrstvy ani v rámci jednej vrstvy neexistujú. 

Neurónové siete sú výpočtovou metódou analýzy dát, ktoré sú rozšírením tradičných 

štatistických metód, ako je regresia [1], a funkcie aproximácie [2];[3]. 

 

Obr. 2. Architektúra neurónovej siete 

Bivariačná štatistická analýza pracuje s jednou závislou premennou (mapa zosuvov) a 

s jednou nezávislou premennou (jednotlivé vstupné parametrické mapy). Výsledkom 

kombinácie je určenie celkového počtu buniek výpočtovej siete so zosuvmi a bez zosuvov v 
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jednotlivých triedach parametrov, prepočítaných na jednotku plochy alebo percentá. 

Dvojkombinácie sú uložené v tabuľkovej forme, kde jedno z čísel predstavuje triedu v 

parametrickej mape a druhé číslo predstavuje prítomnosť resp. neprítomnosť zosuvu (0 – 

false, 1 – true).  

Multivariačná štatistická analýza je založená na kombinácii všetkých vstupných 

parametrických máp súčasne s následným rozšírením informácií na územie, kde neboli 

vymapované žiadne zo svahových pohybov. Pri multivariačnej štatistickej analýze nevstupuje 

do hodnotenia geohazardu proces váženia. V prípade podmienkovej analýzy [4] získame 

vzájomnou súčasnou kombináciou vstupných parametrických máp tabuľku, obsahujúcu 

všetky kombinácie kategórií vo všetkých vstupných mapách, ktoré sú vo vzájomnej 

superpozícii. 

 

Výsledky a diskusia 

Po spracovaní všetkých vstupných parametrických máp, boli tieto exportované do 

formátu tiff. V tomto formáte vstupovali do prostredia Matlab. Náhodne bola vybratá 

trénovania a testovacia  množina. Trénovacia vzorka bola tvorená vstupmi a k nich 

prislúchajúcimi výstupmi. Jedna časť množiny obsahovala súbor dát, ktorých kombinácia 

vždy predstavovala hodnotu 1, teda zosuv (aktívne zosuvy) a naopak druhá časť obsahovala 

súbor dát s výsledkom 0, teda oblasť bez zosuvu (stabilné územia). Použitím algoritmu spätne 

sa šíriacej chyby prebehlo učenie neurónovej siete v prostredí Matlab.  

Neurónová sieť ukázala, že najnáchylnejšie podmienky na vznik svahovej deformácie 

predstavujú flyšové sedimenty v oblasti pastvín, pri sklone svahov 7 až 11°, orientovaných na 

severozápad. 

Pre porovnanie, bivariačná štatistická analýza ukázala ako najnáchylnejšie svahové 

sedimenty,  so sklonom 7 až 11° v oblasti lesov so svahmi orientovanými južne. Rovnako aj 

multivariačná štatistická analýza označila svahy sklonov 7 až 11°, orientovaných na sever 

v oblasti záhrad ako najnáchylnejšie. 

Výsledné zhodnotenie zosuvného hazardu bolo vypracované pomocou prognóznych 

rastrových máp s veľkosťou základnej bunky 10x10 m. Záverečné rozdelenie do tried 

náchylnosti prebehlo zaužívaným semaforovým spôsobom do 5 tried s rozdelením územia na 

veľmi nízky, nízky, stredný, vysoký a veľmi vysoký stupeň zosuvného hazardu. 

Na verifikáciu stupňa úspešnosti zostavených prognóznych máp zosuvného hazardu 

boli použité ROC (ROC – Receiver Operating Characteristic, vo voľnom preklade prijímacie 
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operačné charakteristiky) krivky. ROC analýza bola vyvinutá počas druhej svetovej vojny na 

hodnotenie účinnosti radarových prijímačov na detekciu cieľov. Veľkosť plochy pod krivkou 

(AUC –Area Under Curve) určuje celkovú kvalitu prognózneho modelu; čím je plocha väčšia 

tým je model úspešnejší. Maximálna plocha grafu je 1 (ideálny model), plocha pre model s 

úspešnosťou 50 % má AUC = 0,5 (trivial model). To znamená, že čím je veľkosť plochy 

bližšia k hodnote 1, tým je model presnejší. ROC krivka je konštruovaná podľa 

kontingenčných tabuliek, ich počet zodpovedá počtu hraničných hodnôt (cutoff values, 

treshold values). Následne sa vypočíta pre každú kontingenčnú tabuľku pravdivá a nepravdivá 

pozitívna hodnota (FP a TP). Tieto hodnoty definujú tvar ROC krivky. Čím je ROC krivka 

bližšie k ľavému hornému rohu, tým je hodnotený model kvalitnejší a s tým samozrejme 

narastá hodnota AUC [5]. Vypočítané krivky jednotlivých modelov sú zobrazené na obrázku 

3.  

 

Obr. 3. ROC krivky vypočítaných prognóznych modelov 
 

Prognózna mapa zosuvného hazardu zostavená požitím neurónovej siete má hodnotu AUC 

rovnú 0,924 čo predstavuje úspešnosť tejto mapy 92,4 %. To znamená, že viac ako 92 % 

aktuálne registrovaných svahových deformácií sa nachádza v triedach 4 a 5, teda v triedach 

s vysokým resp. veľmi vysokým stupňom zosuvného hazardu. Pre možnosť porovnania 

výsledkov boli ROC krivky počítané aj pre prognózy zostrojené multivariačnou a bivariačnou 

štatistickou analýzou. Úspešnosť mapy zostavenej multivariačnou metódou je 91,9 %. 

Najmenej presnou sa javí bivariačná metóda s hodnotou úspešnosti 85,2 %. Z výsledkov 

možno konštatovať, že bivariačná štatistická analýza zobrazila skúmanú oblasť 
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najnepriaznivejšie podobne ako v práci Tornyai a Dunčko, 2013 [6]. Tento výsledok však 

nemožno považovať za zlý, pretože zatriedenie do tried náchylnosti prebehlo plne 

automatizovaným spôsobom v prostredí ArcGIS, podobne ako u zvyšných metód, aby bolo 

možné objektívne porovnať výsledky. Pri manuálnej úprave, ktorá si však vyžaduje značné 

skúsenosti by bolo možné model ‘‘vyladiť‘‘. Neurónová sieť ukázala územie vzhľadom na 

možný zosuvný hazard ako najmenej rizikové. 

 

Záver 

V štúdii bol zosuvný hazard spracovaný pomocou neurónovej siete. Použitá bola 

viacvrstvová dopredná neurónová sieť, trénovaná algoritmom spätne sa šíriacej chyby. Pre 

trénovanie boli použité aktívne zosuvy a stabilné územia. Príprava vstupných parametrov 

a vizualizácia výsledných máp bola spracovaná v prostredí ArcGIS, samotný výpočet 

neurónovej siete prebehol v prostredí Matlab. Štatistické spracovanie prognóznych máp 

zosuvného hazardu vychádza z princípu aktualizmu, teda z predpokladu, že svahové poruchy 

sa budú v budúcnosti vyskytovať s väčšou pravdepodobnosťou v podmienkach, v ktorých 

vznikali v minulosti, alebo vznikajú v prítomnosti.  

Výsledné zhodnotenie zosuvného hazardu bolo vypracované pomocou prognóznych 

rastrových máp s veľkosťou základnej bunky 10x10 m. Záverečné rozdelenie do tried 

náchylnosti prebehlo zaužívaným semaforovým spôsobom do 5 tried. 

Na verifikáciu stupňa úspešnosti zostavených prognóznych máp zosuvného hazardu 

boli použité ROC krivky. Prognózna mapa zosuvného hazardu zostavená požitím neurónovej 

siete má hodnotu AUC rovnú 0,924 čo predstavuje úspešnosť tejto mapy 92,4 %. Úspešnosť 

mapy zostavenej multivariačnou metódou je 91,9 %. Najmenej presnou sa javí bivariačná 

metóda s hodnotou úspešnosti 85,2 %. Neurónová sieť ukázala, že najnáchylnejšie podmienky 

na vznik svahovej deformácie predstavujú flyšové sedimenty v oblasti pastvín, pri sklone 

svahov 7 až 11°, orientovaných na severozápad. Rovnaký najnáchylnejší sklon svahov určila 

aj bivariačná a multivariačná metóda. Vzhľadom nato. Že tieto metódy sú dobre známe 

a overené, možno výsledok neurónovej siete považovať za veľmi dobrý.  
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Abstract 

Geology of the Prieboj rock strait 
The Prieboj rock strait is situated in the central part of the Kremnica Hills in the Biela voda Valley. The 

strait is created by relatively large tower rocks. Lithologicaly rocks are relatively monogenic. It consists of a dark 
gray, hornblende-pyroxene andesite, which is part of the formation of Kremnica shield and represents the top of 
the Kremnica graben. Cliffs into Prieboj are formed by dark, slightly porous, porphyry amphibole-pyroxene 
andesites with collars of Plg, Px Amf with average size of 1 - 3 mm. Andesite has a tabular lamination. Lamins 
are thick on average from 10 to 30 cm. In the Prieboj strait we can find a pseudokarts caves incurred by the 
crumbling lava flows. The shattering of lava flows is causing by the vertical gravitational tension crack.  
 

Keywords: Kremnica shield; lava flows; pseudokarst; rock strait 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Skalná úžina Prieboj (nazývaná tiež Železné vráta) predstavuje pomerne rozsiahly 

súbor bralnatých útvarov v podobe skalných stien, veží a stĺpov nachádzajúci sa v centrálnej 

časti Kremnických vrchov v doline Biela voda (Ihráčska dolina) 1 km S od obce Ihráč. Skalná 

úžina je dlhá približne 350 m, pričom bralá vystupujú po oboch brehoch Ihráčskeho potoka, 

čím vytvárajú morfologicky pomerne výrazné skalné mesto. Priemerná šírka dna doliny je 

približne 20 m, v niektorých miestach (najmä pri južnom okraji v zatáčke Ihráčskeho potoka) 

sa však dolina zužuje na menej ako 10 m. Celkovo skalné mesto zaberá plochu približne 0,02 

km2 pretiahnuté v SV – JZ smere pozdĺž doliny.  

Na základe geomorfologického členenia [1] patrí územie do geomorfologického celku 

Kremnické vrchy, podcelku Flochovský chrbát. V zmysle regionálneho geologického členenia 

[2]  je územie súčasťou regionálnej  jednotky 3. rádu  vulkanitov Kremnických vrchov. 

Cieľom práce je zadefinovať horniny skalnej úžiny, identifikovať jaskyne, ktoré sú 

v nich vytvorené a následne určiť, čím bol ich vznik podmienený. Jaskyne vo vulkanických 

horninách sú fenomén, ktorý je na Slovensku málo viditeľný (celkovo 7 výskytov).  

 

Metodika 

 Práca bola zameraná na výskum v teréne. Počas výskumu sme sa venovali 

štruktúrnym meraniam, a na základe geomorfológie identifikácii jaskýň. Na štruktúrne 
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merania sme použili geologický kompas typu Freiberg. Na mapovanie jaskýn sme zvolili 

metódu polygónových ťahov [3], pričom s geologickým kompasom sme odmerali aj azimut, 

aj sklon. Na odmeranie dĺžky polygónového ťahu sme využili 10 metrové pásmo.  

  

Výsledky a diskusia 

Litologicky sú horniny skalného mesta pomerne monogénne. Tvorí ich tmavošedý, 

amfibolicko-pyroxénický andezit, ktorý je súčasťou formácie Kremnického štítu. Táto 

litostratigrafická jednotka vulkanitov Kremnických vrchov reprezentuje vrchnú časť výplne 

kremnického grábenu [4]. V území má charakter rozsiahleho efuzívneho komplexu lávových 

prúdov pyroxénických, amfibolicko-pyroxénických a biotiticko-amfibolicko-pyroxénických 

andezitov [5]. Jednotlivé lávové prúdy majú hrúbku 30 – 150 m. Bralá v Priebojoch sú 

tvorené tmavým, mierne pórovitým, porfyrickým amfibolicko-pyroxénickým andezitom 

s výrastlicami Plg, Px, Amf priemernej veľkosti 1 mm, max 3 mm. Andezit má výraznú 

doskovitú lamináciu. Laminy sú hrubé priemerne 10 – 30 cm. Odkryv reprezentuje 

rozpadajúci sa lávový prúd vytvárajúci skalné veže rozčlenené vertikálnymi gravitačnými 

ťahovými trhlinami s množstvom malých pseudokrasových puklinových jaskýň (obr. 1.). 

Namerané štruktúrne údaje 10/80, 20/83, 10/100 naznačujú, že zdrojová oblasť lávového 

prúdu sa nachádzala niekde na Z až ZJZ od skúmanej oblasti (v dnešných zemepisných 

súradniciach) a generálny smer jaskýň je S-J. Jaskyne sa nevyznačujú veľkou dĺžkou, ale 

svojou výškou (niekde až 6 metrov, obr. 2.). 

 

 

Obr. 1. Vchod do jednej z jaskýň v skalnom meste a pukliny rozrušujúce lávové prúdy 
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Obr. 2. Schematický náčrt jaskyne 

 

Záver 

 Predkladaná práca zaoberajúca sa skalným mestom Prieboj v Kremnických vrchoch 

prináša nové poznatky o výskyte a vývoji skalných miest, ktoré sa vyvíjajú v špecifických 

podmienkach vulkanitov. Popisuje litológiu sklaného mesta ako tiež výskyt malých 

puklinových jaskýň, ktoré v tejto oblasti predstavujú pomerne výnimočný jav. Štruktúrnymi 

meraniami a porovnávaniami so staršími vedeckými prácami realizovanými v tomto regióne 

sme sa snažili objasniť tiež príčinu a zákonitosti vzniku puklinových jaskýň.   
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Abstract 

Perlite from Jastrabá and Lehôtka pod Brehmi deposits - a comparison in terms of petrographic 
composition and porosity 

Perlite is hydrated silicic volcanic glass and formation of deposits is related to extrusive volcanism. The 
most important deposits in Slovak republic are related to rhyolite volcanism of the Jastrabá Formation of 
Sarmatian age. This paper is devoted to preliminary research results on perlites of the Central Slovakia Neogene 
Volcanic Field, especially to compare the biggest Jastrabá deposit and intensively mined Lehôtka pod Brehmi 
deposit as far as petrographic composition and porosity are concerned. Mineral composition is relatively 
homogeneous. Plagioclase and biotite phenocrysts occur in perlites of both deposits, rare sanidine and quartz 
phenocrysts occur only in perlite of the Jastrabá deposit.  Glass, locally with microphenocrysts of plagioclase, 
anothoclase, biotite, amphibole and microlites of clinopyroxene, magnetite and apatite, represents more than 94 
% by volume. Based on porosity two types of perlite have been recognized at the Lehôtka pod Brehmi deposit – 
pale porous one and dark dense one. At the Jastrabá deposit one type of perlite shows two types of porosity. 
 

Keywords: perlite; porosity; chemical composition; Lehôtka pod Brehmi deposit; Jastrabá deposit 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Perlit je hydratované acídne vulkanické sklo s obsahom vody od 1 do 5 % [1]. Genéza 

je spätá s oblasťami extruzívneho ryolitového vulkanizmu v terestrickom prostredí [2], v 

okrajovích častiach lávových prúdov, extruzívnych dómov, dajok [3], kryptodómov, lakolitov 

a sillov [4]. Hostiteľské vulkanické horniny sú spravidla mladšie ako 60 miliónov rokov [5]. 

V rámci Slovenskej republiky sú najvýznamnejšie ložiská perlitu situované do oblasti 

stredoslovenských neovulkanitov [6] a sú viazané na produkty intruzívno-efuzívnej 

a explozívnej aktivity ryolitového vulkanizmu jastrabskej formácie [7, 8] vrchnosarmatského 

až spodnopanónskeho veku (12, 4 to 11,4 Ma) [9, 10]. 

V súčasnosti je najväčšie zistené ložisko perlitu v Slovenskej republike ložisko 

Jastrabá v Kremnických vrchoch [11]. Najvýznamnejšia exploatácia sa však momentálne 

uskutočňuje na ložisku Lehôtka pod Brehmi v Štiavnických vrchoch [6]. Cieľom príspevku je 

porovnanie práve dvoch spomenutých ložísk na základe petrografického zloženia,  pórovitosti 

a základnej geochemickej charakteristiky. 
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Materiál a metódy 

 Na ložisku Lehôtka pod Brehmi boli vzorky odobraté pri terénnom prieskume ložiska 

a vrtnom prieskume vykonaným spoločnosťou LB Minerals s. r. o. v ťažených a neťažených 

častiach kameňolomu (vrt PL-5 a PL-15). Vzorky z lokality Szabova skala boli odobraté pri 

prieskume okolia ložiska. Vzorky z ložiska Jastrabá boli odobraté priamo z ložiska a jeho 

bezprostredného okolia. Optické štúdium bodových vzoriek perlitov bolo realizované v 

prechádzajúcom svetle na mikroskope Olympus BX 51 s využitím softvérového modulu na 

hĺbkové zaostrenie pre veľké zväčšenia. Skúmané boli výrastlice, morfológia skla, pórovitosť, 

prítomnosť mikrolitov a prejavy rekryštalizácie skla na sférolity. Morfológia a pórovitosť skla 

bola študovaná na skenovacom elektrónovom prístroji JEOL JSM-6390 LV, na ÚVZ 

v Banskej Bystrici. Chemické zloženie celohorninových vzoriek perlitov bolo po rozklade 

tavením s borátom lítia a rozpúšťaní v lúčavke kráľovskej stanovené metódami ICP-ES a ICP-

MS v laboratóriách spoločnosti Bureau Veritas Minerals, Vancouver, Kanada. EDS 

identifikácia minerálov a WDS  mikroanalýzy boli realizované na prístroji CAMECA SX-100 

v ŠGÚDŠ Bratislava. Analýza silikátových minerálov a Fe-Ti oxidov prebehla za 

štandardných podmienok – urýchľovacie napätie 15 kV a prúd 10 nA (sklo) alebo 20 nA 

(ostatné minerály), prevažne s priemerom lúča 5 µm. Pre identifikáciu mikrolitov v skle bola 

použitá Ramanova spektroskopia na prístroji LabRamHR 800 (verzia UV-VIS-NIR) na ÚVZ 

v Banskej Bystrici. Analýzy boli vykonávané pomocou laserového zdroja so zeleným 532 nm 

lúčom.  

 

Výsledky a diskusia 

Na základe makroskopického pozorovania je možné perlity z ložiska Lehôtka pod 

Brehmi rozdeliť do dvoch záladných typov: tmavosivé až čierne perlity (obr. 1A) s 

lastúrnatým lomom, makroskopicky bez pórov a  svetlé až sivé, silne pórovité perlity (obr. 

1B). Oba typy často vystupujú spoločne v perlitickej brekcii, tmavé prevládajú 

v zbrekciovatelých telesách sklovitého ryolitu. Tie isté dva typy perlitov sú prítomné aj vo 

freatomagmatických pyroklastikách v podloží ložiaka (obr. 1C). Perlity z ložiska Jastrabá 

predstavujú makroskopicky homogénnejší typ sivej farby a miernou pórovitosťou (obr. 1D). 

Vystupujú vo forme rovnorodej perlitickej brekcie. 

Vzhľadom na petrografické zloženie je možné perlity obidvoch lokalít charakterizovať 

ako pomerne homogénne. Výrastlice v skle predstavujú najmä plagioklas a biotit, na ložisku 

Jastrabá sa vyskytujú aj ojedinelé drobné výrastlice sanidínu a kremeňa. Objem skla 

predstavuje 94-96 %. Minerlálne zloženie svetlého a tmavého typu perlitu z ložiska Lehôtka 
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pod Brehmi je jednotné: najčastejšie vystupujú výrastlice plagioklasu veľkosti do 2 mm, 

niekedy s oscilačným zonálnym vývojom a prítomnosťou inklúzii pôvodnej taveniny. Biotit 

reprezentujú lištovité výrastlice s prevažne hypidiomorfným ohraničením veľkosti do 2 mm. 

Kryštály sú často alterované a/alebo uzatvárajú inklúzie apatitu, zirkónu a tavenín. Výrastlice 

sanidínu a kremeňa neboli pozorované. Sklo tmavých perlitov sa vyznačuje prítomnosťou 

mikropórov a mikrovýrastlíc plagioklasu, anortoklasu, amfibolu a biotitu a mikrolitov 

pyroxénu (augitu) a magnetitu. Akcesoricky je prítomný apatit a allanit. 

Zásadný rozdiel v dvoch typoch perlitov je v pórovitosti. Svetlý typ sa vyznačuje 

prítomnosťou oválnych pórov s veľkosťou do 2 mm, tmavý typ je reprezentovaný len 

mikropórmi s veľkosťou do 25 µm. Pri oboch typoch je možné pozorovať fluidálne 

usmernenie pórov a mikropórov. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Mikroskopické zábery perlitu pri rovnobežních nikoloch 
A – tmavý, kompaktný typ perlitu, B – svetlý, silne pórovitý typ, C – spoločné vystupovanie tmavých (a) 

a svetlých (b) fragmentov v perlitickej brekcii,  Lehôtka pod Brehmi; D – pohľad na fluidálnu textúru perlitu 
z ložiska Jastrabá 

 
 

Minerálne zloženie perlitu z ložiska Jastrabá je nasledovné: najčastejšie sa vyskytujú 

výrastlice idiomorfne až hypidiomorfne ohraničeného plagioklasu s veľkosťou do 2 mm, 

niekedy so zonálnym vývojom.  Sanidín tvorí ojedinelé idiomorfné,  často resorbované 
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zonálne výrastlice s veľkosťou do 1 mm. Biotit vytvára tabuľkovité kryštály s idiomorfným až 

alotriomorfným ohraničením veľkosti do 2 mm. Výrastlice biotitu sú v istých prípadoch 

alterované (± 20 %) a čiastočne premenené na ílové minerály a/alebo sú postihnuté 

magmatickou resorpciou. Ojedinele sú prítomné tiež drobné resorbované výrastlice kremeňa. 

Plagioklas a biotit často uzatvárajú apatit, zirkón, magnetit a pôvodnú taveninu. Základná 

hmota lokálne obsahuje mikrolity apatitu, zirkónu, magnetitu a sférolitické agregáty kremeňa 

a K-živca.  

Pórovitosť skla z ložiska Jastrabá má výrazné fluidálne usporiadanie. Veľkosť pórov 

sa pohybuje od niekoľkých µm do 0,5 mm a ich tvar je možné rozdeliť na dve skupiny: póry 

predĺžené v smere fluidality v pomere 1:20 (šírka:dĺžka) s veľkosťou do 0,5 mm a oválne 

póry s veľkosťou do 20 µm.  

 

 

Obr. 2 Pohľad na morfológiu povrchu perlitu 
A – tmavý, kompaktný typ, B – svetlý pórovitý typ, Lehôtka pod Brehmi; C – štruktúra pórovitosti z ložiska 

Jastrabá (SEM - UVZ, Banská Bystrica) 

 

Na základe geochemického štúdia je možné perlity študovaných lokalít zaradiť k 

subalkalickému typu peraluminózneho charakteru (obr. 3), ktoré zložením spadajú v 

klasifikácii [12] do poľa ryolitov. Vyšší relatívny obsah K2O  ich  radí k   vysokodraselnej 

vápenato-alkalickej sérii. Tieto výsledky korešpondujú s údajmi v práci Demko et al. (2010) 

vykonaných na ryolitoch. Obsah SiO2 v skle sa na ložisku Lehôtka pod Brehmi pohybuje v 

intervale 71,7 – 74,8 % (stred. hodn. 73,3 %) pre svetlé pórovité perlity a 71,76 – 75,83 %  

(stred. hodn. 73,4 %) pre tmavé perlity. Obsah SiO2 v skle z ložiska Jastrabá varíruje v 

rozmedzí 72,7 – 79,0 % (priemer 74,9 %). Priemerná hodnota obsahu Na2O + K2O je mierne 

zvýšená na ložisku Lehôtka pod Brehmi a výskyte Szabova skala, v porovnaní s ložiskom 

Jastrabá. Pre všetky študované lokality platí vysoká variabilita hodnôt, ktorej príčina je zatiaľ 

nejasná. 
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Obr. 3 Peraluminózny charakter perlitov zo skúmaných lokalít 

 
Záver 

 Perlity študovaných lokalít patria k subalkalickému typu s peraluminóznym charak-

terom, chemickým zložením patriacim k vysokodraselnej, vápenato-alkalickej sérii. Sklo 

predstavuje 94 – 96 % objemu horniny. Výrastlice v základnej hmote reprezentujú najhojnejší 

plagioklas a biotit. Zriedkavejšie je zastúpený K-živec a kremeň, ktoré sú zastúpené vo väčšej 

miere na ložisku Jastrabá. Pre ložisko Lehôtka pod Brehmi je charakteristický mierne nižší 

obsah SiO2 a mierne vyšší obsah Na2O + K2O, s výraznou variabilitou hodnôt. Na základe 

pórovitosti, boli na ložisku Lehôtka vyčlenená dva rozdielne typy perlitov – tmavé – 

kompaktné s flidálne usmernený pórmi a svetlé perlity s oválnym typom makroskopicky 

pozorovateľných pórov. Na ložisku Jastrabá je možné v rámci jedinej vzorky sledovať dva 

typy pórovitosti – pozdĺžne póry predĺžené v smere fluidality a oválne póry µm veľkosti. 

Výsledky sú predbežné a týkajú sa výskumu perlitov v stredoslovenských neovulkanitoch. 
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Abstract 

Mineralogy and geochemistry of lamprophyres in Nízke Tatry Mts. 
The late paleozoic dyke rocks are situated of crystalline complexes in Nízke Tatry Mts. The mineral 

composition is quite simple. The main mafic minerals are: clinopyroxene, hornblende and biotite. Felsic minerals; 
are alkaline feldspar, plagioklase, quartz. The degree of the alteration of rocks is quite high. According to their 
chemical composition, the study rocks correspond to calk – alkaline lamprophyres. The age of dyke rocks is 259, 
0. ± 2.8 Ma. 

 

Keywords: lamprophyres; mineral compositio;, chemical composition; Nízke Tatry Mts.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Lamprofýry sú dajkové horniny, ktoré sú minerálnym zložením, štruktúrou aj 

chemickým zložením odlišné od intruzívnych a efuzívnych hornín. Podrobne ich študoval vo 

svojej práci Hovorka [1]. Lamprofýrové horniny sú v tatridnom kryštaliniku Nízkych Tatier 

prítomné len ojedinele. Cieľom práce je mineralogické a geochemické štúdium týchto hornín.  

 

Materiál a metódy 

Zo vzoriek boli vyhotovené výbrusy, ktoré sa študovali polarizačným mikroskopom. 

Minerálne fázy sa analyzovali na elektrónovom mikroanalyzátore Cameca SX - 100 na ŠGÚDŠ 

v Bratislave. Na analýzy bolo použité urýchľovacie napätie 15 kV, merací prúd 20 nA a šírka 

lúča φ 1 -5μm. Chemické analýzy boli vyhotovené v laboratóriách ACME v Kanade. Na 

určenie hlavných prvkov bola použitá metóda atómovej emisnej spektroskopie ICP – AES. Na 

prvky v stopových koncentráciách bola využitá metóda hmotnostnej spektroskopie ICP - MS.  

 

Výsledky a diskusia 

Na južných svahoch Nízkych Tatier bolo opísaných niekoľko žilných telies v širšej oblasti 

medzi Mýtom pod Ďumbierom, Jarabou a sedlom Čertovica. Prvýkrát opísal bázické žilné 

horniny z oblasti Jarabej Krist [2], kde vystupuje spessartit – kersantitová žila. Kersantit tvorí 

spodnú časť strmo uklonenej žily; spessartit tvorí nadložnú a strednú časť žily. Z tejto oblasti 

sme študovali dve lokality (Obr. 1): 
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• 1 - starší opustený lom cca v strede dediny Jarabá na ľavej strane potoka; N 48° 53' 25'', 
E 19°, 41' 39" 

• 2 – odkryv pri ústí Kumštovej doliny nad hlavnou cestou na Čertovicu; N 48° 54' 19", 
E 19° 42' 14"  

V obidvoch prípadoch, telesá žilných hornín vystupujú v rovnakom geologickom prostredí a to 

v rulách kryštalinika Nízkych Tatier. 

 

 

 
Obr. 1. Mapa výskytu žilných hornín Nízkych Tatier [3] 

 
Mineralógia 

 Minerálne zloženie študovaných lamprofýrových hornín je podobné na obidvoch 

lokalitách. Ide o tmavozelené horniny s porfyrickou štruktúrou a s jemnozrnnou až afanitickou 

základnou hmotou. Textúra hornín je stredno až jemnozrnná s pozorovateľnými výrastlicami. 

Výrastlice v lamprofýroch tvoria klinopyroxén, biotit, Mg - hornblend a zriedka aj kremeň. 

Základnú hmotu tvorí biotit, amfibol, plagioklas, hojný je aj apatit. Z rudných minerálov je 

prítomný hlavne pyrit. Pre horniny je charakteristická silná alterácia primárnych minerálov, 

najmä klinopyroxénu, amfibolu a biotitu.  

Klinopyroxény (Cpx) predstavujú základné primárne minerály (Tab. 1) a lokálne sú 

zatláčané amfibolmi (Obr. 2A). Ich chemické zloženie zodpovedá Ca- Mg- Fe pyroxénom resp. 

augitom [4].  

V študovaných horninách sa vyskytuje niekoľko typov amfibolov. Primárne amfiboly, 

ktoré obrastajú pyroxény a sú silno chloritizované. Na tejto lokalite pozorovať tiež obrastanie 

starších (pravdepodobne primárnych, svetlejších) amfibolov s vysokým obsahom FeO, Na2O a 

nízkym obsahom MgO a CaO, mladšími (tmavšími) s nižším obsahom FeO a Na2O a vyššími 

obsahmi MgO a CaO (Obr. 2B, Tab. 1). Amfiboly z lamprofýrov oblasti Jarabej na základe 
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klasifikácie IMA môžeme zaradiť ku Ca - amfibolom resp. magnesiohornblendom, 

pričom primárne amfiboly ležia na hranici s tschermakitom [5]. 

 

  

 
Obr. 2A, B. Mikrofotografia lamprofýru, čísla analyzovaných pyroxénov (Cpx) a amfibolov(Amp) odpovedajú 
číslam z tabuľky 1, čísla analyzovaných draselných živcov (Kfs) odpovedajú číslam z tabuľky 2,elektrónový 

mikroanalyzátor (odrazené elektróny), vzorka JAR – 1, lokalita: Jarabá 
 
Tab. 1. Vybrané analýzy klinopyroxénov (Cpx) a amfibolov(Amp) z lokality Jarabá, prepočet Cpx je na 4 

katióny a 6 kyslíkov, prepočet Amp je na 13 katiónov a 23 kyslíkov, Fe3+ je dopočítané pomocou nábojovej 
bilancie. Wo - wolastonit, En – enstatit, Fs- ferrosilit 

 
vzorka Jar- 1 Jar- 1 Jar- 1 Jar- 1 vzorka JAR - 1 JAR- 1 JAR -1 JAR-1 JAR-1 JAR - 1 JAR - 1 JAR- 1 JAR - 1 JAR- 1 JAR -1

číslo analýzy Cpx1 Cpx2 Cpx3 Cpx4 číslo analýzy Amp1 Amp2 Amp3 Amp4 Amp5 Amp6 Amp7 Amp8 Amp9 Amp10 Amp11
SiO2 50,85 50,73 49,65 50,96 SiO2 48,89 48,75 49,85 50,81 50,46 48,68 48,49 49,25 49,68 50,05 50,71

TiO2 1,13 1,03 1,38 1,12 TiO2 0,11 0,12 0,28 0,99 0,01 0,15 0,18 0,09 0,05 0,00 0,05

Al2O3 2,21 2,05 2,25 2,33 Al2O3 4,09 3,07 3,64 4,63 2,60 2,02 2,18 1,50 3,26 2,75 3,15

Cr2O3 0,05 0,05 0,00 0,03 Cr2O3 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00
FeO* 9,83 10,02 12,78 10,91 FeO* 22,13 24,26 19,04 12,68 23,77 32,35 32,20 31,86 23,35 24,42 23,03
MnO 0,25 0,28 0,36 0,29 MnO 0,31 0,69 0,22 0,29 0,45 0,61 0,62 0,75 0,34 0,42 0,39
MgO 14,74 14,80 13,36 15,17 MgO 8,30 9,12 10,89 15,39 8,36 3,47 3,48 3,87 8,21 7,60 8,33
CaO 19,44 19,56 18,64 18,86 CaO 12,03 8,03 10,88 12,18 12,05 9,38 9,34 9,59 12,03 11,85 11,89
Na2O 0,35 0,24 0,28 0,22 Na2O 0,50 1,25 0,26 0,59 0,20 0,94 0,87 0,76 0,32 0,28 0,17

K2O 0,02 0,05 0,04 0,01 K2O 0,28 0,29 0,94 0,06 0,22 0,22 0,24 0,27 0,28 0,24 0,64
 Sum 98,87 98,81 98,74 99,90  Sum 96,67 95,67 96,03 97,66 98,11 97,82 97,62 97,96 97,50 97,62 98,35

Si 1,91 1,91 1,90 1,90  Si 7,48 7,29 7,47 7,27 7,61 7,54 7,52 7,61 7,54 7,62 7,62
Ti 0,03 0,03 0,04 0,03 Ti 0,01 0,01 0,03 0,11 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01
Al 0,10 0,09 0,10 0,10 Al IV 0,52 0,54 0,53 0,73 0,40 0,37 0,40 0,27 0,46 0,38 0,38
AlVI 0,01 0,00 0,00 0,00 Al VI 0,22 0,00 0,12 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,13 0,11 0,18
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fe3+ 0,00 0,04 0,05 0,05 Fe3+ 0,12 1,86 0,59 0,55 0,33 1,25 1,11 1,03 0,26 0,27 0,18
Fe2+ 0,31 0,27 0,36 0,29 Fe2+ 2,71 1,17 1,80 0,97 2,67 2,94 3,07 3,08 2,71 2,83 2,72
 Mn 0,01 0,01 0,01 0,01 Mn 0,04 0,09 0,03 0,04 0,06 0,08 0,08 0,10 0,04 0,05 0,05
 Mg 0,83 0,83 0,76 0,84 Mg 1,89 2,03 2,43 3,28 1,88 0,80 0,80 0,89 1,86 1,72 1,87
Ca 0,78 0,79 0,76 0,75 Ca 1,97 1,29 1,75 1,87 1,95 1,56 1,55 1,59 1,96 1,93 1,91
Na 0,03 0,02 0,02 0,02 Na 0,15 0,36 0,08 0,16 0,10 0,28 0,26 0,23 0,09 0,08 0,05
K 0,00 0,00 0,00 0,00  K 0,06 0,06 0,18 0,01 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,12

Wol 40,82 40,76 39,48 38,90
En 43,07 42,93 39,39 43,54
Fs 16,11 16,31 21,13 17,57

 Prepočet na 6 kyslíkov Prepočet na 23kyslíkov

FeO* ako celkové železo FeO  
 

Biotit je podobne ako amfibol silne chloritizovaný. Je preň charakteristický vysoký 

obsah TiO2, čo dokumentuje jeho magmatický pôvod. Na základe zloženia ho zaraďujeme k Fe 

– biotitom [6] (Tab. 2).  

BA
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Z felzických minerálov vystupujú hlavne plagioklasy a alkalické živce. Plagioklasy 

výrazne prevládajú nad alkalickými živcami. Plagioklasy majú bazicitu od labradoritov (An55) 

po oligoklasy (An18) (Tab. 2). Plagioklasy sú typické svojou zonálnosťou pričom centrálna časť 

je bázickejšia ako okolitý lem (Obr. 3A, Obr. 3B). Pri alkalických živcoch, okrem rôzneho 

zastúpenia sodíka (alkalické živce; obsah Na2O do 3,70 %) pozorovať aj zvýšené obsahy Ba. V 

niektorých prípadoch (Tab. 2, obsah BaO = 5,57 %) môžeme už hovoriť o bárnatých živcoch 

(Obr. 2B, Tab. 2) . Z opakných, minerálov, bola zistená nasledujúca asociácia minerálnych fáz: 

magnetit, ilmenit (nešpecifikované Fe - Ti oxidy), rutil, hematit, pyrit. Niektoré mladšie 

minerály (Fe -Ti oxidy, hematit) zatláčajú staršie minerálne fázy (magnetit) v procese 

magmatických autohydrotermálnych procesov. 

 

  
 

Obr. 3A, B. Mikrofotografia lamprofýru, čísla analyzovaných plagioklasov (Pl), draselných živcov (Kfs) 
odpovedajú číslam z tabuľky 2, elektrónový mikroanalyzátor (odrazené elektróny), vzorka KUM- 1,2, lokalita: 

Kumštová dolina 
 
Geochémia 

Na základe chemického zloženia (Tab. 3) zaraďujeme lamprofýry Nízkych Tatier ku 

alkalicko – vápenatým typom (Obr. 4). Ich zaradenie dobre korešponduje aj s ich ďalšími 

geochemickými charakteristikami (distribúcia REE, stopových prvkov atď.). 

Vek študovaných hornín nebol doteraz presne stanovený a predpokladané vekové 

zaradenie vychádzalo z ich vystupovania. Všeobecne sa vek považoval za mladopaleozoický. 

Vek hornín bol zistený LA ICP MS analýzou z apatitov (Trinity College, Írsko) a je 259,0 ± 2.8 

Ma (Obr. 5). 

 

A B
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Tab. 2.Vybrané analýzy plagioklasov(Pl), draselných živcov (Kfs), biotitov (Bt) z lokalít: Kumštová dolina 
(KUM – 1, 2), Jarabá (JAR-1) prepočet živcov je na 5 katiónov a 8 aniónov, prepočet biotitov je na 8 katiónov a 24 

kyslíkov. an- anortit, ab- albit, or – ortoklas 
 

vzorka KUM -1 KUM-1 KUM -2 KUM -2 KUM- 1 KUM -1 KUM - 1 KUM- 2 KUM - 2 JAR-1 JAR-1 JAR- 1 vzorka KUM - 1 KUM- 1 KUM- 1 KUM - 2 KUM - 2
číslo analýzy Pl1 Pl2 Pl3 Pl4 Kfs1 Kfs2 Kfs3 Kfs4 Kfs5 Kfs1 Kfs2 Kfs3 číslo analýzy Bt1 Bt2 Bt3 Bt1 Bt2

SiO2 54,59 64,31 59,25 54,75 64,86 64,75 64,10 62,78 64,63 61,00 61,69 64,68 SiO2 36,55 34,25 35,52 35,23 36,13
TiO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TiO2 4,11 3,29 3,92 4,54 3,58

Al2O3 27,29 21,18 24,67 27,42 19,82 18,77 18,73 20,15 19,47 20,89 20,17 19,37 Al2O3 12,19 13,07 12,68 11,94 12,13
Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cr2O3 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
BaO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 1,63 0,10 5,57 3,70 0,03 FeO* 23,43 24,66 23,77 24,40 24,00
FeO* 0,38 0,14 0,34 0,40 0,08 0,11 0,20 0,21 0,09 0,25 0,20 0,23 MnO 0,11 0,16 0,14 0,12 0,15
MnO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MgO 8,96 10,55 9,22 7,83 9,04
MgO 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CaO 0,10 0,23 0,04 0,06 0,07
CaO 11,11 3,62 7,24 11,00 0,45 0,07 0,10 0,47 0,44 0,06 0,06 0,03 Na2O 0,03 0,12 0,06 0,13 0,08
Na2O 4,76 8,11 6,47 4,71 3,72 0,42 0,55 1,84 3,30 0,47 0,29 0,29 K2O 8,87 6,47 8,14 8,72 8,50
K20 0,53 1,58 1,04 0,53 10,70 15,55 15,45 12,88 11,50 14,36 14,91 16,42  Sum 94,38 92,80 93,48 92,97 93,69

 Sum 98,66 98,93 99,00 98,87 99,62 99,69 99,12 99,96 99,52 102,60 101,02 101,04
Si 5,68 5,46 5,59 5,64 5,68

Si 2,50 2,90 2,69 2,50 2,96 3,01 2,99 2,93 2,96 2,90 2,93 2,96 AlIV 2,23 2,45 2,35 2,25 2,25
Al 1,48 1,13 1,32 1,48 1,07 1,03 1,03 1,11 1,05 1,17 1,13 1,04 AlVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ca 0,55 0,18 0,36 0,55 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 Ti 0,48 0,39 0,46 0,55 0,42
Ba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,11 0,08 0,00 Fe 3,05 3,29 3,13 3,27 3,16
Na 0,42 0,71 0,58 0,42 0,33 0,04 0,05 0,17 0,29 0,04 0,03 0,03 Mn 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
K 0,03 0,09 0,06 0,03 0,62 0,92 0,92 0,77 0,67 0,95 0,90 0,96 Mg 2,07 2,51 2,16 1,87 2,12

X(an) 0,55 0,18 0,36 0,55 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 Ca 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01
X(ab) 0,42 0,73 0,58 0,42 0,34 0,04 0,05 0,18 0,30 0,05 0,03 0,03 Na 0,01 0,04 0,02 0,04 0,03
X(or) 0,03 0,09 0,06 0,03 0,64 0,96 0,94 0,80 0,68 0,95 0,97 0,97 K 1,76 1,32 1,64 1,78 1,71

Fe/Fe+Mg 0,59 0,57 0,59 0,64 0,60

Prepočet na 8 kyslíkov
Prepočet na 24 kyslíkov

FeO* ako celkové železo FeO  

 
Tab. 3. Chemické analýzy na hlavné prvky.  

( LOI – strata žíhaním),  KUM 1, 2 – Kumštová dolina, JAR- 1- Jarabá, (všetky hodnoty sú uvedené v hmot. %). 
 

lokalita KUM-1 KUM-2 JAR-1
SiO2 54,42 49,25 55,84

TiO2 2,23 1,73 2,18

Al2O3 14,63 14,37 14,96

Fe2O3 
* 10,20 9,62 10,23

Cr2O3 < 0,002 0,01 0,00
CaO 4,28 4,78 5,23
MnO 0,13 0,14 0,17
MgO 3,45 5,64 3,35
Na2O 2,74 1,69 2,89

K2O 2,95 3,35 3,14

P2O5 0,34 0,31 0,39
LOl 4,40 8,80 1,30
Total 99,77 99,69 99,68

Fe2O3 * ako celkové železo    

 

  

 
Obr. 4. Klasifikačný diagram lamprofýrov [7]  
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Obr. 5. LA ICP MS analýza apatitu 

 

Záver 

Podľa klasifikácie IUGS [8] zaraďujeme lamprofýry ku kersantitom. Lamprofýry 

vystupujú v okolných horninách kryštalinika a sú silne alterované. Z mafických minerálov sa v 

horninách vyskytujú hlavne klinopyroxény, amfiboly a biotity. Z felzických minerálov sú 

prítomné živce a kremeň. Klinopyroxény svojím zložením odpovedajú augitom. Amfiboly 

môžeme zaradiť ku Ca - amfibolom, resp. Mg - hornblendom až tschermakitom. Biotity sú 

charakteristické vysokým obsah TiO2, čo poukazuje na ich magmatický pôvod. Zo skupiny 

živcov sa vyskytujú plagioklasy aj draselné živce. Plagioklasy majú bazicitu od labradoritu po 

oligoklas. Okrem rôzneho zastúpenia sodíka (obsah Na2O do 3,72%), často pozorovať aj 

zvýšené obsahy Ba. V niektorých prípadoch (BaO = 5,57 %) môžeme už hovoriť o bárnatých 

živcoch. Vek hornín bol stanovený LA ICP MS analýzou apatitov a je 259,0 ± 2.8 Ma, čo 

stratigraficky zodpovedá permu a zodpovedá ich geologickej pozícii. 
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Abstract 

Potential of the Zelienka NNR for paleoecology research 
Zelienka NNR was declared in 1980 as an inter-dune depression residue with its unique hygrophilous 

flora. However, it was RNDr. Eduard Krippel, CSc, who was the first trying to reconstruct the vegetation 
development at this locality in 1988. Alder carrs with peat accumulation are one of the least frequent habitats in 
Slovakia. Due to the high humidity, these areas are possibly suitable for paleoecological research. Zelienka 
locality was proved to be rich in pollen grains and the number of macrofossils in the upper soil profile. 
Accordingly, our results meet the necessary requirements for vegetation reconstructions. Preliminary results 
show the stages of increased humidity and drier episodes. 

Keywords: macrofossil; peat; alder carr; palynology, Zelienka 

Úvod a formulácia cieľa 

Národná prírodná rezervácia (NPR) Zelienka sa nachádza na západ od obce Lakšárska 

Nová Ves a približne 5 km južne od obce Šaštín-Stáže. Na základe geomorfologického 

členenia Slovenska podľa Mazúr a Lukniš sa lokalita nachádza na severnom okraji Borskej 

nížiny. Predmetná lokalita sa nachádza v treťom až piatom stupni ochrany podľa zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Celková výmera NPR je 141,68 ha. NPR sa 

nachádza v nadmorskej výške 203 m. V minulosti v 50. rokoch bola pripravovaná na 

odvodnenie (odvodňovacie kanály) pre následnú ťažbu rašeliny. Našťastie neskôr v roku 1980 

bola vyhlásená za NPR a ťažba bola zrušená. Takto v nej vidieť zachované pôvodné 

spoločenstvá slatinných rašelinísk medzidunových depresií na Záhorskej nížine. Predstavuje 

zároveň aj cenný archív peľových zŕn, makrozvyškov a iných fosílii pre paleoekologický 

výskum. V súčasnosti tu je aplikovaný manažment na zvýšenie hladiny podzemnej vody [1]. 

Súčasnú rastlinnú pokrývku tvoria z najväčšej časti spoločenstvá slatinných rašelinísk 

typu Dryopterideto cristatae-Alnetum. Na skúmanej lokalite sa vyskytuje z drevín hlavne 

jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a v okolí breza previsnutá (Betula pendula). Sú to typické 

druhy, ktoré po náhlom zvýšení hladiny podzemnej vody vysychajú, lebo nadmerné 

zamokrenie pôdneho profilu netolerujú. Krovitú etáž tvorí najmä krušina jelšová (Frangula 
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alnus) a ostružina (Rubus sp). Bylinné poschodie je zastúpené rôznymi druhmi papradí 

a rastlín, ktoré sú typické pre slatinné spoločenstvá. 

Predmetom ochrany prírody v tomto území sú najmä chránené druhy vyšších rastlín, 

pričom niektoré nachádzame aj v peľovom profile a pri separácii makrozvyškov: Carex 

hartmanii, Dianthus serotinus, Eriophorum angustifolium, Festuca dominii, Hottonia 

palustris, Hydrocotyle vulgaris, ,Juncus bulbosus, Utricularia australis alebo U. vulgaris. Zo 

vzácnych a ohrozených druhov vyšších rastlín sa na lokalite vyskytujú tieto druhy: Callitriche 

palustris, Carex paniculata, Comarum palustre, Jasione montana, Molinia caerulea, 

Peucedanum palustre, Thelypteris palustris, Veronica scutellata, Viola palustris. 

Paleoekologickému výskumu sa tu už v minulosti venoval RNDr. Eduard Krippel, 

CSc v roku  1959. Odobrané vzorky z profilu rašeliniska siahali do 127, 5 cm. V druhej 

polovici subboreálneho obdobia sa zistil nárast peľových zŕn, čo je charakteristické pre 

Záhorskú nížinu. Maximálny nárast Krippel zaznamenal na území Zelienky až počas staršieho 

Atlantiku. V tomto období nastal jav nárastu zásob vôd, ktorý ovplyvnil menší ústup borovíc. 

Sprievodnými rastlinami boli trávy (Poacea) a paliny (Artemisia). Z peľových analýz podľa 

Krippela vyplynulo aj to, že nastalo isté obdobie zo zníženou vlhkosťou. Z tohto obdobia sa 

našli aj dôkazy obilnín (Cerealia), čo signalizuje prítomnosť človeka v subatlantickom 

období. Od polovice subatlantického obdobia nastáva pokles peľových zŕn až po hĺbku 20 

cm, kedy nastal opäť jej vzrast, spôsobené pravdepodobne výsadbou borovice v 17. storočí 

[2]. Krippelova analýza bola významným príspevkom k poznaniu vývoja tohto rašeliniska, 

avšak jeho relatívne odhady veku nikdy neboli potvrdené absolútnym datovaním. 

Krippel [3] uvádza, že profily rašelinísk na Záhorskej nížine sú pomerne chudobné na 

makrozvyšky a objavuje tu len niekoľko druhov, pričom Zelienke sa z tohto hľadiska 

podrobnejšie nevenuje. Od čias jeho výskumu sa však už analýza makrozvyškov posunula a 

určuje sa pomerne viac skupín makrozvyškov až na úroveň druhu. Medzi ďaľšie 

paleoekologické metódy výskumu patria napríklad analýzy malakofauny, pakomárov, 

diatomitov, lastúrničiek, počítanie uhlíkov, analýza drevnatých častí a ďalšie. V súčasnosti sa 

využíva už aj absolútne datovanie rádiokarbónovou metódou pre potvrdenie 

chronostratigrafie sedimentu. V tomto príspevku sa budeme venovať  možnostiam výskumu v 

NPR Zelienka pre palynologickú analýzu a analýzu makrozvyškov, prípadne výberu ďaľších 

vhodných metód paleoekologického výskumu. Cieľom práce je dokázať prítomnosť peľových 

zŕn a makrofosílií, prípadne iných zvyškov v pôdnom profile na lokalite.  

Materiál a metódy 
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Najskôr sme získali povolenie na výskum a odber vzoriek v NPR Zelienka. Podľa 

dostupných zdrojov ako mapa biotopov a charakteristika územia [1] sme vybrali biotopy 

prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a rašeliniskové brezové lesíky (91D0) ako možné 

areály vhodné pre výber potenciálnych výskumných bodov na odber vzoriek.  Následne sme 

už priamo v teréne vyhľadali výskumný bod s najmocnejšou hrúbkou rašeliny. Na tomto bode 

boli odobrané vzorky z dvoch  vŕtaných sond ruským vrtákom. Vrt sa vykonával dňa 20. 

októbra 2015 na mieste so súradnicami N 48,60260°; E 17,169519°. Jednotlivé vzorky boli 

odoberané v rozmedziach po 2 – 5 cm a boli fotodokumentované. Celkový počet vzoriek bol 

47 a hĺbka vrtu bola 155 cm. Po odobratí sedimentu boli vzorky uložené v chlade.  

Jeden set vzoriek bol samostatne preplavený dekantáciou na analýzu makrozvyškov. 

Pri analýze makrozvyškov sme vzorky preplavovali cez akreditované sito s veľkosťou oka 

0,25 mm, aby sme docielili oddelenie organickej hmoty od anorganickej frakcie a iných 

menších častí a uľahčili tak prácu s materiálom. Následne bol použitý trojpercentný roztok 

peroxidu vodíka na vyplávanie organických komponentov počas 24 hodín. Separácia a 

vyberanie makrozvyškov trvala v závislosti od ich počtu a charakteru materiálu. Ich následná 

analýza sa vykonávala pomocou binokulárnej lupy HG 76636. Roztriedené semienka boli od 

seba odseparované a následne sa z Petriho misky preložili do skúmaviek podľa druhov. 

Samotné určovanie makrozvyškov sme vykonali pomocou porovnávacej zbierky pána Ing. 

Petra Pišúta, PhD. Okrem porovnávacích zbierok sme využili aj Digital Seed Atlas of The 

Netherlands [4]. Makrozvyšková analýza nám umožní určenie rastlín na úroveň rodu ale 

veľmi často až na úroveň druhu. 

Vzorky na palynologickú analýzu boli v objeme 5 cm3 z každej vzorky zaslané na 

laboratórnu prípravu do Brna (paleoekologické laboratórium, Botanický Ústav ČAV). Pri 

palynologickej analýze sú determinované a počítané peľové zrná. Na jednom preparáte je 

potrebné spočítať aspoň 500 peľových zŕn a spór. Do tejto sumy nezapočítavame peľové zrná 

z čeľade Cyperaceae a vodné druhy. Najpočetnejší taxón by nemal dosahovať počet viac ako 

polovice napočítaných zŕn. V takomto prípade je potrebné vylúčiť ho zo sumy, a zaradiť tam 

len prvých 200 kusov peľových zŕn tohto taxónu. Na toto bol použitý mikroskop KAPA SM 

3BN so 400 násobným zväčšením. Peľové zrná sú počítané v líniách o šírke zorného poľa. Pri 

určovaní sme použili porovnávacie kľúče [5]. 

 

 

Výsledky a diskusia 
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Pôdny typ a subtyp na odobranom pôdnom profile je charakterizovaný ako organozem 

modálna s geologickým podkladom kremitých pieskov, typických pre Záhorskú nížinu.  

 Hodnotenie lokality na bohatosť makrozvyškov je veľmi rôznorodé. Vzorky po hĺbku 

60 cm obsahujú dostatočný počet semien na vytvorenie rekonštrukcie vegetácie. Vzorka 

z hĺbky 10 – 15 cm obsahovala najmä makrozvyšky z čeľade Cyperaceae a to ostrice 

predĺženej (Carec elongata) v počte 40 kusov. Ďalšími nájdenými boli semená rastliny Viola 

palustris, Hydrocotyle vulgaris, Carex davaliana, C. hartmanii a zo stromov Betula pendula.  

Najbohatšia vzorka je z hĺbky 15 – 20 cm (Tab. 1, Obr. 1). V tejto vzorke sa nachádzalo 10 

rôznych druhov semien a taktiež sa zachovali pozostatky z tiel mravcov. Najväčší počet 

semien dosiahol pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), ktorý je kriticky ohrozený a 

objavuje sa práve na rašelinových lúkach. Druhou najviac zastúpenou rastlinou je zástupca 

z čeľade lipnicovitých (Poaceae) presnejšie bezkolenec belasý (Molinia caerulea). Nájdené 

vzorky nám prezradili možný charakter krajiny v minulosti.   

Vzorky od hĺbky 50 cm a nižšie obsahujú ostružinu (Rubus sp.). Presné určenie 

ostružín je veľmi komplikované ale vďaka Krippelovi [1] sa môžeme domnievať, že je to 

ostružina riasnatá (Rubus plicatus). V hĺbke 56 – 59 cm sme našli päť kusov a v hĺbke 83 – 86 

cm dva kusy tejto ostružiny. Takisto sa objavuje aj fialka močiarna (Viola palustris) vo 

viacerých vzorkách z hornej ale aj zo strednej časti pôdneho profilu. Spodná časť profilu je na 

mnohých miestach sterilná ale z hĺbky 150 – 155 cm sme získali dve semienka chary (Chara 

sp.). Tieto makrozvyšky nám umožnili zbežne posúdiť, že sa na danom mieste v tom období 

tvorila trvalá vodná plocha alebo tam pretrvávala vyššia hladina podzemnej vody ako v 

súčasnosti. Pre tieto spodné vrstvy bol charakteristický nadmerný počet driev vo vzorkách. 

Najviac drevných makrozvyškov obsahovala vzorka z hĺbky 137 – 140 cm (Obr. 2).  Kôra 

stromov môže byť v pokračujúcom výskume vhodná na potvrdenie chronostratigrafie 

sedimentu pomocou rádiokarbónovej metódy. Táto metóda nám relatívne presne určí vek 

horizontu a následne vieme určiť rýchlosť sedimentácie.  

 

 

 

 

 

Obr. 1. Makrozvyšky z hĺbky 15-20 cm   Obr. 2. Drevné makrozvyšky z hĺbky 137-140 cm  

Počet makrozvyškov v NPR Zelienka je na porovnanie s lokalitami na Podunajskej 
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rovine o veľa chudobnejší, čo potvrdzuje aj analýza Pišúta a Procházku [6]. 

 

Tab. 1. Výskyt makrozvyškov v hĺbke 15 - 20 cm                    Tab. 2. Počty peľových zŕn v hĺbke 95 - 98 

cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Palynologická analýza niektorých vzoriek potvrdila veľmi bohatý výskyt peľových zŕn 

a spór. Najčastejšie nachádzame peľové zrno Borovice (Pinus) a z ihličnanov aj smrek 

(Picea) (Obr. 3). Ihličnany sú typické svojimi vzdušnými vakmi - koniferami, vďaka ktorým 

majú veľký dolet. V spodných vrstvách sa nachádzajú početné peľové zrná čeľade 

Lipnicovité (Poaceae). Majú monoporátne peľové zrno okrúhleho až sféroidného tvaru. 

Bývajú často rôzne deformované. Podľa Krippela [2] sa zrná tejto čeľade rozdeľujú do dvoch 

skupín. Prvou skupinou sú zrná do 42 μm a sú to divorastúce trávy a druhou obilniny 

(Cerealia), ktoré sú väčšie. Ich pomer ku čeľadi Cyperaceae považuje Krippel za dôležitý, 

pretože môže predpovedať aké podmienky prevládali na lokalite. Ak je v spektre viac peľu 

Poaceae, tým suchšie podmienky boli na danom území. Nemusí to ale zodpovedať 

skutočnosti, pretože je viacero druhov z čeľade Cyperaceae, ktoré sú suchomilné a viacero 

druhov z čeľade Poaceae, ktoré preferujú vlhkejšie stanovištia. My sme zatiaľ našli len prvú 

skupinu (Tab. 2). Prítomná vo všetkých vzorkách je tiež Jelša (Alnus) ako lokálny druh (Obr. 

4). Jelša patrí k stephanoporátnym peľovým zrnám so 4 až 6 pórmi, ktoré má na rohoch. 

Veľkosť tohto zrna je priemerne od 25 do 35 μm [6]. 

  

 

 
 
 
 

 
Obr. 3. Peľové zrno smreka (Picea) - väčšie    Obr. 4. Peľové zrno jelše (alnus) 

  a borovice (Pinus)- menšie 
Okolo jedného metra sa bohatosť peľových zŕn ubúda, ale stále je to postačujúce pre 

Názov Počet kusov 
Batrachium sp. 18 
Betula pendula 11 
Carex davalliana 8 
Carex hartmanii 13 
Frangula Alnus 17 
Hydrocotyle vulgaris 135 
Molinia caerulae 28* 
Potentilla sp. 8 
Sambucus nigra 1 
Viola palustris 8 

Názov Počet kusov 
Corylus 116 
Pinus 585 
Alnus 1378 
Betula 8 
Picea 74 
Tilia 76 
Fagus 32 
Poaceae 11 
Cyperaceae 52 
Artemisia 60 
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peľovú analýzu a napočítanie potrebných 500 zŕn. Zo spór nachádzame hlavne spóru 

Monolete a Sordaria.  

 

Záver 

Lokalita NPR Zelienka je bohatá na peľové zrná a v horných častiach profilu aj na 

počet makrozvyškov a tým pádom vyhovuje pre potreby paleoekologickej rekonštrukcie. 

Predbežné výsledky nám vykazujú etapy zavodnenia a etapy suchšieho obdobia v podobe 

rozhrania v hĺbke približne jedného metra na danom výskumnom bode, ktoré by mohlo 

predstavovať rozhranie vrchného a stredného Holocénu. Potrebné bude v budúcnosti doplniť 

aj absolútne datovanie makrozvyškov pre potvrdenie chronostratigrafie sedimentov vzhľadom 

na možnosť pohybu pieskových dún v minulosti.   
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Abstract 

Components of population change in the Prievidza functional urban region, 1991-2010 
The aim of this paper is to examine the relative importance of natural change and net migration in explaining the 
population trends in the Prievidza functional urban region during the 1991-2010 period. The results of the analy-
sis suggest that changes in the nature and relative importance of both components are strongly influenced by the 
internal structure of the functional urban region. 

 
Keywords: components of population change; natural change; net migration; the Prievidza FUR 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom príspevku je preskúmať a zhodnotiť relatívny význam prirodzenej reprodukcie 

a čistej migrácie v celkovom raste obyvateľstva funkčného mestského regiónu Prievidza 

(ďalej aj FMR Prievidza) v období 1991 – 2010. Osobitný dôraz položíme na diferencie vo 

vzájomnom vzťahu oboch komponentov rastu medzi regionálnym jadrom a dvomi časťami 

jeho obvodu. 

 

Územie, dáta a metódy 

Územie, ktoré je predmetom nášho príspevku, predstavuje funkčný mestský región 

Prievidza, identifikovaný A. Bezákom [1] vo funkčnej regionalizácii Slovenska ako súčasť  

regionálneho systému FMR 01-B. Ako sme už naznačili v úvode, región členíme na tri časti: 

jadro (mesto Prievidza), vnútorný obvod pozostávajúci zo 17 obcí a vonkajší obvod, ktorý 

vytvára 34 obcí (obr. 1). FMR Prievidza je v regionálnom systéme FMR 01-B ôsmim 

najväčším regiónom s celkovým počtom 137 894 obyvateľov (podľa sčítania v roku 2011) a 

svojou rozlohou 960 km2 je na pätnástom mieste spomedzi 62 funkčných mestských 

regiónov. 

Skúmané obdobie predstavuje dvadsaťročný interval 1991 - 2010. Údaje o prirodzenej 

reprodukcii a čistej migrácii obyvateľstva v obciach skúmaného regiónu sme získali z bežnej 

evidencie pohybu obyvateľstva [2]. Dáta o komponentoch rastu sme agregovali do štyroch 

päťročných období 1991 – 1995, 1996 – 2000, 2001 – 2005 a 2006 – 2010. 
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Obr. 1. Vnútorná štruktúra funkčného mestského regiónu 
Prievidza 

Ako indikátor relatívneho významu prirodzenej reprodukcie a čistej migrácie sme 

použili priemerné ročné relatívne prírastky obyvateľstva (na 1000 obyvateľov), vypočítané 

osobitne pre obidva komponenty populačného rastu za každé zo štyroch pozorovaných 

päťročných období. Definujeme ich ako zlomok, kde v čitateli je priemerný ročný absolútny 

prírastok (prirodzený, resp. migračný) a v menovateli priemerný ročný stredný stav 

obyvateľstva v príslušnom období. Takto definované miery nazývame miera prirodzeného 

rastu a miera čistej migrácie [3]. 

 

Výsledky a diskusia 

Zmeny v počte obyvateľov každého regiónu sú za predpokladu jeho pevného 

vymedzenia výsledkom vzájomného vzťahu dvoch komponentov populačného rastu – 

prirodzenej reprodukcie obyvateľstva a bilancie jeho sťahovania. Prirodzenú reprodukciu vo 

FMR Prievidza charakterizuje ostrý protiklad medzi vývojom v prvom a ostatných troch 

päťročných obdobiach. V prvom období doznievali v regióne dôsledky priaznivého 

populačného vývoja z 80-tych rokov. Všetky časti regiónu i celý región zaznamenali 

prirodzený prírastok obyvateľstva, ktorý v jadre regiónu dosiahol extrémne vysokú hodnotu 

7,4 ‰. Od roku 1996 sa v regióne už v plnej miere prejavujú dôsledky zmien v reprodukčnom 

i rodinnom správaní slovenskej populácie, ktoré viedli k prudkému poklesu úrovne 

Čísla obcí: 1. Prievidza, 2. Bojnice,  
3. Cigeľ, 4. Kanianka, 5. Kocurany,  
6. Koš, 7. Lazany, 8. Lehota pod 
Vtáčnikom, 9. Malá Čausa, 10. 
Nedožery-Brezany, 11. Nitrianske 
Pravno,  
12. Nováky, 13. Opatovce nad Nitrou, 
14. Poluvsie, 15. Poruba, 16. Pravenec, 
17. Sebedražie, 18. Šútovce, 19. 
Bystričany, 20. Čavoj, 21. Čereňany, 
22. Diviacka Nová Ves, 23. Diviaky 
nad Nitricou, 24. Dlžín, 25. Dolné 
Vestenice, 26. Handlová, 27. Horná 
Ves, 28. Horné Vestenice, 29. 
Chrenovec-Brusno, 30. Chvojnica, 31. 
Jalovec, 32. Kamenec pod Vtáčnikom, 
33. Kľačno,  
34. Kostolná Ves, 35. Liešťany,  
36. Lipník, 37. Malinová, 38. 
Nevidzany, 39. Nitrianske Rudno, 40. 
Nitrianske Sučany 41. Nitrica, 42. 
Oslany,  
43. Podhradie, 44. Radobica, 45. 
Ráztočno, 46. Rudnianska Lehota, 47. 
Seč, 48. Temeš, 49. Tužina, 50. Valaská 
Belá, 51. Veľká Čausa, 52. Zemianske 
Kostoľany 
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prirodzenej reprodukcie [4]. V jadre regiónu sa prirodzený prírastok iba znížil, 

pravdepodobne zásluhou priaznivej vekovej štruktúry obyvateľstva, ale v obidvoch častiach 

obvodu sa prirodzený prírastok zmenil na prirodzený úbytok. Intenzita prirodzeného prírastku 

sa v jadre sústavne znižovala, čo malo za následok, že od roku 2001 celý región zaznamenal 

prirodzený úbytok obyvateľstva. Oživenie prirodzenej reprodukcie nastalo v obidvoch 

častiach obvodu i v celom regióne až v poslednom päťročnom období.  

 
Obr. 2. Komponenty populačného rastu v jednotlivých častiach regiónu v rokoch 1991 – 1995, 

1996 – 2000, 2001 – 2005 a 2006 – 2010 

Aj pri hodnotení zmien intenzity čistej migrácie pozorujeme odlišný vývoj medzi 

regionálnym jadrom a jeho obvodom (obr. 2). Počas celého skúmaného dvadsaťročia 

zaznamenalo jadro pomerne intenzívny úbytok obyvateľstva migráciou, zatiaľ čo v obidvoch 

častiach obvodu obyvateľstvo migráciou pribúdalo. Je zaujímavé, že migračné straty v jadre 

sa v značnom rozsahu kompenzovali takmer výlučne migračnými ziskami v obciach 

vnútorného obvodu. To by mohlo indikovať existenciu redistribúcie obyvateľstva v dôsledku 

suburbanizačných procesov v prímestskej zóne Prievidze. Túto hypotézu podporuje aj 

zistenie, že rozpätie medzi hodnotami miery čistej migrácie v jadre a vnútornom obvode sa 

postupne rozširuje počas celého dvadsaťročia. V dôsledku intenzívneho úbytku obyvateľstva 

v jadre zaznamenal v prvých troch päťročných obdobiach migračné straty aj celý funkčný 

mestský región. Len v poslednom päťročnom období vykázal región menšie migračné zisky 

najmä zásluhou vzrastu kladného migračného salda vo vonkajšom obvode. 

Obr. 3 znázorňuje vývoj vzájomného vzťahu oboch komponentov rastu v jadre, 

v oboch častiach obvodu i v celom funkčnom mestskom regióne. Už na prvý pohľad je 

viditeľný odlišný vývoj v jednotlivých častiach regiónu. V jadre pozorujeme výraznú 

dominanciu prirodzenej reprodukcie v prvom období a určujúci vplyv migrácie v ostatných 
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troch obdobiach, pričom v každom z nich sa dominantný vplyv migrácie prejavuje v podobe 

migračného úbytku. Napriek tomu, že vplyv prirodzenej reprodukcie postupne klesá, jej 

bilancia zostáva v jadre kladná počas celého dvadsaťročia.  

 

Obr. 3. Zmeny vzájomného vzťahu oboch komponentov populačného rastu v jadre, v oboch 
častiach obvodu a v celom regióne 

Vo vnútornom obvode sa vo všetkých štyroch päťročných intervaloch ako dominantný 

komponent preukázala čistá migrácia. Jej vplyv sa počas celého dvadsaťročia prejavil 

prostredníctvom rastúceho migračného prírastku. Čistá migrácia si rozhodujúce postavenie 

udržala až do konca skúmaného obdobia, pričom v poslednom období jej miera dosiahla 

takmer dvojnásobok svojej hodnoty z prvého päťročného obdobia. 

Omnoho komplikovanejší obraz poskytuje graf zachytávajúci vzájomný pomer 

prirodzenej reprodukcie a čistej migrácie vo vonkajšom obvode. Prirodzená reprodukcia tu 

jasne dominuje v prvom a treťom období, zatiaľ čo rozhodujúci vplyv čistej migrácie sa 

prejavuje v druhom a štvrtom päťročnom období. 

Oba sledované komponenty prešli v priebehu rokov 1991 – 2010 výraznými zmenami 

aj v celom funkčnom mestskom regióne. Najväčší zlom nastáva medzi prvým a druhým 

päťročným obdobím, kedy výrazné dominantné postavenie prirodzenej reprodukcie nahradil 

málo výrazný vplyv čistej migrácie. V druhom a treťom období sa dominancia čistej migrácie 
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prejavila prostredníctvom migračného úbytku, ktorý sa v poslednom období zmenil na 

migračný prírastok.  

 

Záver 

Výsledky našej analýzy jednoznačne potvrdzujú, že rozhodujúcim faktorom, ktorý 

určuje, ktorý z komponentov rastu sa prejaví ako dominantný, je vnútorná štruktúra regiónu. 

V jadre i v celom regióne sa ako dominantná zložka populačného rastu jednoznačne uplatnila 

kladná bilancia prirodzenej reprodukcie v prvom období a záporná bilancia čistej migrácie 

v ostatných troch obdobiach. Vo vnútornom obvode si však čistá migrácia s výrazným 

kladným efektom ponechala rozhodujúci vplyv počas celého dvadsaťročia. Zložitejší vývoj 

možno pozorovať vo vonkajšom obvode, kde došlo k striedaniu dominantného vplyvu oboch 

komponentov. Diametrálne odlišný význam oboch komponentov v jadre a vo vnútornom 

obvode našiel svoj odraz aj vo vnútroregionálnej redistribúcii obyvateľstva. Zatiaľ čo v 

prvom období možno pozorovať tendenciu k absolútnej centralizácii obyvateľstva do jadra 

regiónu, charakteristickým znakom ostatných troch období je jednoznačná prevaha 

decentralizačných tendencií v prospech vnútorného obvodu. 
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Abstract 

Labour migration in countries of the Arabian Peninsula 
Migrants make up a greater proportion of the workforce in the Arabian Peninsula than perhaps in any 

other region of the world. Migration politics, however, has been either understudied – in comparative politics 
and conventional economics – or treated by authors influenced by modernization theory and Marxism alike in a 
deterministic manner. Massive recruitment of foreign labour occurred in all Gulf States since the beginning of 
oil exploitation in 1973. In the United Arab Emirates (UAE) the foreign population accounted for up to 75 per 
cent of the total population and up to 90 per cent of the labour force in 2000. Even though the migration system 
is of temporary character, many foreign workers spend dozens of years in the country. On one hand, it will be 
shown why a sample of migrant workers came to the United Arab Emirates. On the other hand, living and 
working conditions for those migrant workers in the UAE are presented. Formal regulations and international 
conventions are compared to the actual practices in the UAE. 

 
Keywords: labour migration; Arabian Peninsula; demographic trends; labour market 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednu z najvyšších koncentrácií zahraničnej pracovnej sily vo svete je možné nájsť 

v šiestich štátoch Perzského zálivu Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia a Spojené 

arabské emiráty (UAE). Podiel obyvateľstva na svetovej populácii tvorí síce iba 0,4%, spolu 

však tieto krajiny hostia 13% všetkých pracovných migrantov  na celom svete. [1] V roku 

1990 sa počet migrujúcich pracovníkov v šiestich krajinách pohyboval na hranici 7,8 

miliónov ľudí z celkovej populácie 19 miliónov . Krajiny Perzského zálivu sú bohaté na ropu 

(najmä spomínaných šesť), preto boli na začiatku hlavnými príjemcami migrantov v prvom 

rade, aby sa zamestnali [1]. V práci poukážem na hlavné trendy v oblasti pracovnej migrácie 

hlavne v Spojených arabských emirátoch a zhodnotím dynamiku týchto procesov v ostatných 

rokoch, ako aj  hlavné migračné smery v rámci regiónu. Mojim cieľom bude taktiež 

posúdenie postavenia predmetného regiónu v kontexte pracovnej migrácie na príklade 

Spojených arabských emirátov. Súčasťou bude aj štúdium medzinárodnej legislatívy, ktorá 

má vplyv na migračné charakteristiky a priestorové správanie obyvateľstva. 

 

 

Materiál a metódy 
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Ako prvý krok k napísaniu našej práce bola voľba témy. Túto tému sme si zvolili aj 

pri písaní našej bakalárskej práce. Ako sme zistili, v súčasnosti sa touto problematikou 

zaoberalo len málo svetových odborníkov a v slovenských /českých zdrojoch sa táto téma 

nachádza len s malým množstvom informácií. Snažili sme sa vybrať si tému, ktorá by zaujala, 

obohatila o aktuálne fakty, týkala sa oblasti, ktorú v budúcnosti chceme študovať 

a samozrejme bola prínosná pre ostatných. K napísaniu našej práce bolo na začiatok potrebné 

nazhromaždiť materiály a citáty z odborných článkov alebo internetu. Po nazhromaždení 

materiálov sme prešli k štúdiu jednotlivých sekcií, na ktoré sme si materiály rozdelili. Boli to: 

história migrácie, dôvody migrácie, najfrekventovanejšie krajiny, problémy so zabezpečením 

základnej sociálnej starostlivosti, medzinárodná legislatíva a ľudské práva. Po naštudovaní 

materiálov sme sa rozhodli, ktoré dôležité veci vyberieme do našej práce a ako bude naša 

práca finálne vyzerať. Po diskusii s konzultantom sme začali pracovať. Zhotovili sme 

kompletný prehľad informácií o pracovnej migrácii na Arabský polostrov. 

 

Výsledky a diskusia 

Aj keď nábor pracovníkov začal po druhej svetovej vojne, ropná kríza  v roku 1973 

bola skutočným začiatkom rozsiahleho náboru zahraničných pracovníkov do krajín Perzského 

zálivu. Najviac zastúpenými boli migranti pôvodom z  Egypta, Jemenu, Jordánska, Sýrie a 

Sudánu. Štáty Arabského polostrova sa vyznačovali veľkým bohatstvom, malými 

populáciami  a nedostatkom pracovných síl, a teda migračná politika sa zdala byť 

prosperujúca. Avšak, aby malé monarchie dávali trvalý pobyt a občianstvo pre migrantov  sa 

v súčasnosti zdá byť príliš riskantné. Pracovníci so zmluvou sú preto považovaní za výhradne 

ekonomických migrantov na striktne vyhradený čas bez sociálnych a politických práv. 

Z historického hľadiska by sme vedeli vyčleniť 3 vlny pracovnej migrácie. Tieto vlny 

sa začali v skorých šesťdesiatych rokoch, kedy výnosy z ropy začali narastať, a keď sa v roku 

1969 začala ropa vyvážať, krajiny zaznamenávali masívne finančné zisky. Pracovníci ropných 

polí, šéfovia posádky, mechanici, technici a geológovia – všetci z nich boli nevyhnutní pre to, 

aby bola ropa vyťažená. Z toho dôvodu potrebovali klasickú sociálnu starostlivosť ako jedlo, 

dom, oblečenie, dopravný prostriedok a spojenie so svojimi rodnými krajinami. Práve preto 

oddelenie pre infraštruktúrny vývoj potrebovalo viac pracovníkov na zabezpečenie daných 

potrieb. Krajiny si neuvedomovali, že títo pracovníci potom potrebovali rovnaké vybavenie 

ako personál ropných polí. Migrácia tak pokračovala šialeným tempom. Druhá vlna 

pracovníkov pokračovala budovaní miest SAE od polovice roku 1980 do polovice roku 1990. 
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Hneď na to nastalo pozastavenie novej vertikálnej bytovej zástavby, kedy boli postavené 

mestské centrá Dubaja, Abu Dhabí a Sharjahu. Avšak, pauza bola krátkodobá a stavba Burj 

Al Arab v Dubaji znamenala začiatok tretej vlny výstavby, ktorej sprievodným javom bola 

prichádzajúca opätovná pracovná sila. Dubaj so svojimi enormnými stavebnými projektmi 

dominoval prvej polovici dekády. Kým neboli k dispozícii oficiálne štatistiky, povrávalo sa 

o prekročení hranice jedného milióna stavebných robotníkov do konca roku 2006. Abu Dhabí 

zvýšilo tempo a rozsah vývoja v roku 2005 a konkurencia medzi oboma emirátmi pre 

stavebný materiál, žeriavy a cement vyhnala ceny do neuveriteľných výšok; dokonca chýbali 

aj pracovníci [2].  

Štáty Perzského zálivu sa vyznačujú jedinečným demografickými výsledkami 

(Tab.1.), ktoré  vyplývajú z rokov medzinárodnej migrácie pracovných síl. Každý z týchto 

štátov má idiosynkratické demografické problémy. Niektorí, ako Bahrajn alebo Omán, by sa 

bez bohatstva svojich susedov neboli schopní spoliehať na dovoz pracovných síl a mali by 

oveľa menšiu populáciu migrantov. V Spojených arabských emirátoch bol rýchly a 

komplexný rozvoj krajiny dosiahnutý postupnými vlnami pracovných síl v reakcii na vývoj 

potrieb, plánov a cieľov [2]. Čo sa týka migračnému systému, problémy sú zdanlivo 

endemické. Nedávny výskum pomohol osvetliť tieto závažnosti a frekvenciu, s akou k nim 

dôjde.  Medzinárodné pasy pracovných migrantov sú takmer vždy odobraté 

zamestnávateľom, prax, ktorá je nezákonná, je tiež samozrejmosťou. Platy, ktoré boli 

prisľúbené pracovnými maklérmi vo vysielajúcich štátoch často nezodpovedajú skutočnej 

mzde dodávanej v prijímateľských štátoch. Samotné nevyplácanie prisľúbených miezd je tiež 

obyčajné. Migranti často hlásia problémy s ich vlastnými životmi a tiež aj s ich pracovnými 

podmienkami. Pozoruhodné je, že toto vykorisťovanie je často v rukách iných migrantov – 

supervízorov, manažérov a šéfov tiež zamestnaných u sponzora [3].  

Migráciu do bohatých ropných monarchií Perzského zálivu v značnej miere 

ovplyvnila Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive. Z predtým radikálnych republík sa stali 

mocné symboly s meniacou sa rovnováhou moci a bohatstva a odovzdali tak myšlienky a 

postupy pre chudobnejšie štáty, ktoré podkopali hegemóniu panarabizmu a podporovali 

neoliberálne výnimky. Regionálne vlády, ktoré kedysi podporovali progresívnu iniciatívu, 

zoskupili monarchie zálivu v otázkach migrácie ako podriadených, neustále hovorili silným 

jazykom trhu a hlavne súťažili medzi sebou v tom, kto pošle najlacnejšiu, najviac poslušnú 

a najtvrdšie pracujúcu pracovnú silu [4]. Panarabská migrácia bola videná ako spôsob,  

ktorým by sa dali prelomiť putá závislosti – to sa udialo prostredníctvom posielania 

1411



finančných prostriedkov domovským krajinám pre pokrytie dlhu miestnej vlády. Sú to 

"špirálovité účty“ za energie a bilancie platobnej krízy ako znak novej mocnej formy 

závislosti  - z radikálnej republiky na ich monarchických „starších bratov" [5]. 

 

Tab. 1. Diferenciácia pracovnej sily v krajinách Arabského polostrova v rokoch 1975-2008 

Rok Krajina Domáci (v tis.) Zahraniční (v tis.) Spolu (v tis.) Zahraniční (%) 
1975 Saudská Arábia 1027 773 1800 42,9 

Kuvajt 92 213 305 69,8 
Bahrajn 46 30 76 39,5 
Omán 137 71 208 34,1 
Katar 13 54 67 80,6 
Spojené arabské emiráty 45 252 297 84,8 
Spolu 1360 1393 2753 50,6 

1985 Saudská Arábia 1440 2662 4102 64,9 
Kuvajt 126 544 670 81,2 
Bahrajn 73 101 174 58 
Omán 167 300 467 64,2 
Katar 18 156 174 89,7 
Spojené arabské emiráty 72 612 684 89,5 
Spolu 1896 4375 6271 69,8 

1990 Saudská Arábia 1934 2878 4812 59,8 
Kuvajt 118 731 849 86,1 
Bahrajn 127 132 259 51 
Omán 189 442 631 70 
Katar 21 230 251 91,6 
Spojené arabské emiráty 96 805 901 89,3 
Spolu 2485 5218 7703 67,7 

1999 Saudská Arábia 3173 4003 7176 55,9 
Kuvajt 221 1005 1226 82 
Bahrajn 113 194 307 63,2 
Omán 312 503 815 61,7 
Katar 36 244 280 87,1 
Spojené arabské emiráty 124 1165 1289 90,4 
Spolu 3979 7114 11093 64,1 

2008 Saudská Arábia 4170 4280 8450 50,1 
Kuvajt 445 1780 2225 80 
Bahrajn 140 438 587 74,6 
Omán 374 795 1169 68 
Katar 62 766 828 92,5 
Spojené arabské emiráty 455 2588 3043 85 
Spolu 5646 10647 16302 65,3 

 

Záver 

Život migranta v Spojených arabských emirátoch je formovaný nielen vnútroštátnymi 

predpismi týkajúcimi prisťahovalectva a práce, ale aj neformálnymi postupmi, ktoré sú rozšírené 

a často inštitucionalizované. Mzdová diskriminácia, oneskorené platby, kvalita ubytovania, 

vzostupná mobilita, náklady na víza, nedostatočná ochrana proti obťažovaniu a zneužívaniu  - to 

sú bežné príklady z praxe, s ktorými sa pracovníci stretávajú. Faktor spájajúci povolenie na 

pobyt, pracovné povolenie / zmluvu a prítomnosť zamestnávateľa ako sponzora má často 
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významný vplyv na migrantov, no zároveň to podstatne obmedzuje ich pohyblivosť. Veľa 

formálnych a neformálnych postupov v súkromnom sektore môžu byť zlepšené alebo 

odstránené, ak budú krajiny  ochotné podpísať a ratifikovať oveľa rozsiahlejší medzinárodný 

súbor pravidiel ochrany migrujúcich pracovníkov. Pracovná migrácia z krajín Ázie a Afriky je 

dobrým príkladom vzoru, ktorý možno pozorovať v iných častiach sveta - v ére globalizácie - 

vlády sú čoraz menej ochotné blokovať obchodné toky, ale sú oveľa viac obmedzujúce, pokiaľ 

ide o ľudí. Zatiaľ čo v minulosti vnútroarabská migrácia pomohla zjednotiť ekonomiku, dnes 

politické úvahy majú tendenciu túto konvergenciu obmedzovať. 
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Abstract 

Distribution of diseases varies in space. Spatial patterns can be analysed using several statistics that are 
available in ArcGIS software. We applied these on two Slovak cancer datasets at the level of districts (NUTS4) 
– mortality rates in 2008 – 2013 and incidence rates (morbidity) in 2005 – 2008 in order to investigate if 
statistically significant spatial clustering of cancer occurs. Both rates were age-standardized and stratified by sex 
and, subsequently, global and local spatial cluster analyses were performed. We suggested cancer clusters when 
they were consistent throughout the analysed time frame. Several spatial cancer clusters of both high (hot-spots) 
and low values (cold-spots) for both men and women were identified in Slovakia. 
 

Keywords: spatial cluster; hot-spot; cold-spot; cancer; mortality; morbidity; Slovak Republic 

 

Introduction and objective 

Cancer mortality and morbidity are not distributed in space equally. Many factors 

contribute to their variability, including different age and sex structure, environment, as well 

as socio-economic status. Where the influence of some of these factors (or of their 

combination) is stronger, a spatial cluster might occur. It is important for public health to 

identify these spatial clusters to provide more focused intervention in these localities. GIS has 

proved to be a suitable tool for identification of spatial disease clusters (e.g. [1] and [2]). In 

our case, we aimed at identification of cancer clusters in Slovakia at the level of districts in 

time frame 2005 – 2008 for morbidity and 2008 – 2013 for mortality (different years due to 

data availability). 

 

Material and methods 

The input data for calculation of mortality and incidence (an indicator of morbidity 

representing new cases within a period of time) rates were as follows: 

• numbers of deaths of men and women caused by cancer in districts of Slovakia by age 

groups in 2008 – 2013 [3] 

• mid-year population numbers of men and women in districts of Slovakia by age 

groups in 2008 – 2013 [3] 
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• standardized incidence of malignant cancers of men and women in districts of 

Slovakia in 2005 – 2008 [4] 

The codes of the analysed diagnoses (and groups of diagnoses) in the International 

Classification of Diseases (ICD-10) [5] maintained by the World Health Organisation are 

C00-C97, C00-C14, C15, C16, C18, C19-C21, C22, C25, C32, C33-C34, C43, C50, C53, 

C54-C55, C56, C61, C67, C70-C72, C82-C85, C90, C91-C95, D00-D09 (incidence only), 

D10-D36, D37-D48. Respective names of the diagnoses can be found in Tab. 1. 

 

Tab. 1. List of analysed diagnoses 
 

ICD-10 code [5] diagnosis 

C00 - C97 malignant neoplasms 

C00 - C14 malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx 

C15 malignant neoplasm of oesophagus 

C16 malignant neoplasm of stomach 

C18 malignant neoplasm of colon 

C19 - C21 malignant neoplasms of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal 

C22 malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 

C25 malignant neoplasm of pancreas 

C32 malignant neoplasm of larynx 

C33 - C34 malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung 

C43 malignant melanoma of skin 

C50 malignant neoplasm of breast 

C53 malignant neoplasm of cervix uteri 

C54 - C55 malignant neoplasms of corpus uteri and uterus, part unspecified 

C56 malignant neoplasm of ovary 

C61 malignant neoplasm of prostate 

C67 malignant neoplasm of bladder 

C70 - C72 malignant neoplasms of meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other parts of CNS 

C82 - C85 non-Hodgkin lymphoma 

C90 multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 

C91 - C95 
lymphoid, myeloid, monocytic leukaemia, other leukaemias of specified cell type, 
leukaemia unspecified cell type 

D00 - D09 
(incidence only) in situ neoplasms 

D10 - D36 benign neoplasms 

D37 - D48 neoplasms of uncertain or unknown behaviour 
 

When calculating mortality rates, the different age and sex structures of districts were 

taken into account by direct age adjustment (Slovak population in the respective year was 

taken as a standard population) and by calculating the ratios for males and females separately, 

in order to eliminate their influence on potential clusters. The incidence data were already 
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age-standardized. These age-adjusted mortality and incidence rates served as an input into the 

spatial cluster analyses in ArcGIS software, version 10.2.2. 

Both global and local spatial cluster analyses were performed. Global tools Spatial 

Autocorrelation calculating Global Moran’s I statistic and High/Low Clustering calculating 

Getis-Ord General G statistic were applied to find out whether significant spatial clustering 

occurs in the data or not. High/Low Clustering identifies the character of the clusters (high – 

hot-spots vs. low values – cold-spots), however, when clustering of both high and low values 

occurs at the same time, clustering is not identified. In such cases Spatial Autocorrelation is 

preferred. This method evaluates spatial clustering in general, with no regard to high or low 

values. On the other hand, it is able to identify statistically significant dispersed pattern. 

However, resulting in one global value, these statistics do not identify location of the 

clusters yet. Moreover, local clusters can be present even if global clustering is not, therefore 

local cluster analyses were performed for all the data, not only for those with global 

clustering. Getis-Ord Gi* and Anselin Local Moran’s I statistics, the latter searching not only 

for spatial clusters but also for spatial outliers, are available in ArcGIS for identification of 

cluster locations, as the tools Hot Spot Analysis and Cluster and Outlier Analysis, 

respectively. These methods calculate the values of the statistics for every spatial object (i.e. 

district), along with the z-score and p-value, based on which the character and statistical 

significance of the clusters are concluded. Cancer clusters in Slovakia (separately for 

incidence and mortality) were suggested when they were identified by both statistics and were 

consistent throughout the analysed time frame. 

 

Results and discussion 

Global spatial cluster analyses provided the general overview of the spatial character 

of the data but only due to the local analyses it was possible to identify locations of the 

clusters. As expected, local clusters sometimes occur even when there was no global 

clustering identified. 

Based on the local spatial cluster analyses, mortality clusters of high values were 

identified for diagnoses C00-C97, C33-C34, C50, and D37-D48 for women and for C16, 

C33-C34, and D37-D48 for men (Fig. 1 and 2).  

On the other hand, clusters of low values of cancer mortality were found for diagnoses 

C00-C97, C25, and C50 for women and C15 for men. In the incidence data, hot-spots were 

observed for C00-C97, C33-C34, C50, D00-D09 for women and for C19-C21, C33-C34, C50, 
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D00-D09, D37-D48 for men, cold-spots for C00-C97, C50, C53, D00-D09 for women and for 

C15 and C61 for men (Tab. 2). Thanks to the age adjustment, the results are not biased by 

different age structures of the districts.  

 

Fig. 1. Result of Hot-Spot Analysis – Male mortality of D37-D38 diagnoses 
 

It is seen that in some cases incidence and mortality clusters tend to occur at the same 

locality, which strengthens the proof of the actual cluster existence. E.g. for C50 (malignant 

neoplasm of breast) for women both incidence and mortality clusters of high values are 

reported in Bratislava and its surrounding, whereas clusters of low values of both indicators 

are located in north-eastern Slovakia (similar spatial pattern is observed for all malignant 

neoplasms in women together). Similarly, C33 – C34 (malignant neoplasms of trachea, 

bronchus and lung) mortality and incidence of men concentrates in the Gemer region. 

 

1417



 
Fig. 2. Result of Cluster and Outlier Analysis – Male mortality of D37-D38 diagnoses 

 

Conclusion 

The spatial clusters were different across diagnoses and also differed between 

incidence and mortality of the same diagnosis. The latter can be caused by different time 

frames of the analysed data. Nevertheless, there were cases when the clusters were same for 

mortality and incidence, strengthening the evidence of the actual cluster occurring and the 

need to search for underlying causes and subsequently to intervene with a special focus in 

these regions. 
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Tab. 2. Identified spatial cancer clusters 
 

ICD-10 code indicator sex values locality 

D37 - D48 mortality men high Orava, Kysuce, Horné Považie 

D37 - D48 mortality women high Bytča 

C50 mortality women low Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov 

C50 mortality women high Bratislava and Trnava region 

C33 - C34 mortality men high Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec 

C33 - C34 mortality women high Bratislava region 

C25 mortality women low Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov 

C16 mortality men high Snina, Humenné 

C15 mortality men low Svidník, Stropkov, Medzilaborce 

C00 - C97 mortality women high Bratislava region, Dunajská Streda 

C00 - C97 mortality women low 
Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, 
Humenné, Sobrance 

D37 - D48 incidence men high Kysuce, Dolný Kubín 

D00 - D09 incidence men high Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Martin 

D00 - D09 incidence women high Prievidza, Ilava 

D00 - D09 incidence women low Poprad, Kežmarok 

C61 incidence men low 

Detva; 
Krupina; 
Zlaté Moravce, Topoľčany 

C53 incidence women low Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce 

C50 incidence men high Skalica, Senica 

C50 incidence women high Bratislava, Dunajská Streda 

C50 incidence women low Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce 

C33 - C34 incidence men high Revúca, Rimavská Sobota 

C33 - C34 incidence women high Košice, Košice-okolie, Trebišov 

C19 - C21 incidence men high Nové Zámky, Šaľa 

C15 incidence men low Bratislava 

C00 - C97 incidence women high Bratislava, Dunajská Streda, Komárno 

C00 - C97 incidence women low Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce 
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Abstract 

Perspectives on tourism development in the region of Ilava  
Tourism has become an important factor of regional development over the last few decades. Precisely 

set priorities of regional policy, tourism support included, could lead to a synergic effect, characterised by 
growth of investments, new jobs created, improvement in regional competitiveness and rise in the standard of 
living. In this paper, the main objective is to identify main tourist attractions in the region of Ilava in a spatial 
context, summarise activities of local municipalities in terms of tourism support, mainly by review of impact of 
the microregional association Sources of the White Carpathians (Zdroje Bielych Karpát) on regional system, 
evaluate the main factors of  development based on results of survey research and describe prognosis for the 
future.   
 

Keywords: region of Ilava; tourism; regional development; future perspectives  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cestovný ruch je jedným z faktorov, ktoré prispievajú k rozvoju určitého regiónu. Za 

predpokladu vhodne nastavených priorít regionálnej politiky a príslušných finančných schém 

môže podpora turizmu viesť k synergickému efektu nárastu investícií, vytváraniu nových 

pracovných miest, zlepšovaniu konkurencieschopnosti regiónu a zvyšovaniu celkovej životnej 

úrovne.  

Cieľom príspevku je identifikovať lokalizačné predpoklady cestovného ruchu v okrese 

Ilava, sumarizovať činnosť obecných samospráv na úseku podpory turizmu, a to najmä 

prostredníctvom hodnotenia mikroregionálnych aktivít združenia Zdroje Bielych Karpát, na 

základe dotazníkového prieskumu posúdiť hlavné faktory rozvoja a načrtnúť prognózu do 

budúcnosti.  

 

Materiál a metódy 

Zoznam prírodných a vybraných významných socioekonomických atraktivít v okrese 

Ilava bol vytvorený a mapovo spracovaný s využitím poznatkovej bázy [1]. Tieto miesta sú 

lokalizačnými predpokladmi cestovného ruchu v regióne. Na samotnú realizáciu turizmu však 

vplývajú aj iné faktory, ktoré spôsobujú, že napriek pomerne dobrému polohovému 

a dopravnému potenciálu, ktorý zahŕňa blízkosť k hlavným rozvojovým osiam národného 

a medzinárodného významu, hranicu s Českou republikou či dobrú časová dostupnosť do 
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centier nadregionálneho významu ako Trenčín a Dubnica nad Váhom vďaka rozvinutej 

nadradenej dopravnej infraštruktúre, sa tieto veľmi priaznivé predpoklady nemôžu 

z viacerých dôvodov naplno uplatniť z hľadiska cestovného ruchu (ide o región „iba“ 

s národným významom).  

Na posúdenie vplyvu realizačných predpokladov ako faktorov rozvoja bol využitý 

dotazníkový prieskum v skúmaných obciach okresu, písomnou formou boli náhodne oslovení 

respondenti približne podľa pomerného kľúča počtu obyvateľov jednotlivých obcí a vo 

výsledku sme spracovali 359 odpovedí, čo predstavuje cca. 1% ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva okresu.  Pri tvorbe príspevku sme vychádzali aj z informácií získaných počas 

koncipovania bakalárskej [2], aktuálne pripravovanej diplomovej práce ako aj z dokumentu 

Ministerstva hospodárstva SR o regionalizácii cestovného ruchu [3], SWOT analýzy 

združenia Zdroje Bielych Karpát [4], zoznamu chránených území v okrese Ilava [5] 

a aktuálnych štatistík týkajúcich sa cestovného ruchu v sledovanom území [6] .  

 

Výsledky a diskusia 

V okrese Ilava, pozostávajúcom z 21 obcí (3 miest a 18 vidieckych obcí) sa na rozvoj 

cestovného ruchu ako jeden zo svojich cieľov zameriava mikroregionálne združenie Zdroje 

Bielych Karpát, ktorého členmi sú dve tretiny (t.j. 14) obcí celého okresu (jedná sa o mesto 

Ilava a všetky obce na pravom brehu Váhu v podhorí Bielych Karpát). Od roku 2010 sa 

ťažisko aktivít združenia presunulo na miestnu akčnú skupinu (MAS) Vršatec, ktorá vznikla 

ako verejno-súkromné partnerstvo samospráv, podnikateľov a neziskových organizácií na 

území okresov Ilava a Trenčín (21 obcí), po územnom zlúčení mikroregiónov Zdroje Bielych 

Karpát Text a Regionálneho združenia Vlára – Váh).  

Skúmané územie patrí podľa [3] do Strednopovažského regiónu cestovného ruchu ako 

regiónu s národným významom (v stredno- aj dlhodobom horizonte), ktorý sa vyznačuje 

priemernou vybavenosťou (materiálno-technická základňa, služby) a sezónnou letnou 

návštevnosťou [3, 4]. V mikroregióne sa nachádza Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, štyri 

Národné prírodné rezervácie (Vršatské bradlá, Vršatské hradné bralo), dve prírodné rezervácie 

(Čerevenokamenské bradlo, Nebrová), sedem prírodných pamiatok (Biely vrch, Brezovská dolina, 

Dračia studňa, Krivoklátska tiesňava, Krivoklátske lúky, Skalica, Strošovský močiar) a ďalšie 

pamiatky a chránené objekty (Obr. 1, Tab. 1).  
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Obr. 1. Prírodné atraktivity okresu Ilava (február 2016)  

Prameň: spracované autorom podľa [1, 5] 
 

 
Obr. 2. Spoločenské atraktivity okresu Ilava (február 2016)  

Prameň: spracované autorom podľa [1] 
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Tab. 1. Atraktivity okresu Ilava (február 2016) 
Prameň: spracované autorom podľa [1, 5] (číslo obce sa vzťahuje k obr. 1 a 2) 
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Významnými kultúrno-historickými pamätihodnosťami v regióne (Obr. 2, Tab. 1) je 

napríklad renesančno-baroková budova pivovaru a goticko-renesančná pevnosť v Ilave (funkcia 

väznice), Mauzóleum G. Barossa v Ilave-Klobušiciach, renesančný kaštieľ s anglickým parkom v 

Pruskom (kde svojho času býval aj známy barokový spisovateľ Hugolín Gavlovič) či kúria v 

Bohuniciach ako bývalé šľachtické sídlo, s ktorým sa spájal život spisovateľky Ľudmily 

Podjavorinskej. Dôležitou formou cestovného ruchu je agroturistika, spojená s pobytom na 

vidieku a ľudovými tradíciami. Priaznivé podmienky regiónu umožňujú rozvoj rôznych foriem 

letnej a zimnej turistiky, pešej turistiky i cykloturistiky. Nachádzajú sa tu dve lyžiarske strediská 

(Vršatec-Chmelová, Červený Kameň). Jednou z dôležitých implementovaných aktivít v regióne 

združením Zdroje Bielych Karpát bol projekt „Cestou Hugolína Gavloviča“, pozostávajúci z 

vytvorenia cyklotrasy, náučného chodníka a umiestnenia informačných tabúľ na trase Pruské – 

Tuchyňa – Mikušovce – Červený Kameň – Nedašova Lehota (ČR) – Valašské Klobouky (ČR) s 

využitím podporných prostriedkov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika – Česká republika 2007 – 2013 [2]. 

 
Tab. 2. Dominantné faktory rozvoja cestovného ruchu v okrese Ilava podľa dotazníkového prieskumu 

(február 2016) 
Prameň: vlastný výskum  

 
 

 
Obr. 3. Dominantné faktory rozvoja cestovného ruchu (v %) v okrese Ilava podľa dotazníkového 

prieskumu (február 2016) 
Prameň: vlastný výskum  
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Záver 

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu (Tab. 2, Obr. 3), môžeme 

konštatovať, že najväčšia časť respondentov (viac ako 40%) vidí hlavnú prekážku rozvoja 

turizmu v nedostatočnom množstve ubytovacích zariadení v okrese (len 10 s celkovým 

počtom lôžok 565; údaj k 31.12.2014; [6]). Riešením by mohlo byť rozšírenie existujúcich 

prípadne vybudovanie nových zariadení, napr. v rekreačnej oblasti Vršatského Podhradia 

(napr. v nedávnej dobe vybudovaný hotel Vršatec).  

Napriek pokrokom v posledných rokoch v značení projektov, turistických trás, 

obecných tabúľ na území MAS Vršatec s vlastným logom miestnej akčnej skupiny si viac ako 

30% respondentov myslí, že by sa malo celé územie lepšie propagovať aj mimo hraníc 

okresu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Viac ako 20% odpovedí sa koncentrovalo na 

otázku dopravnej infraštruktúry, či už dobudovania cyklotrás (najmä pozdĺž osi územia 

vedúcej popri ceste II. triedy z Nemšovej do Lednických Rovní) alebo posilnenia spojov 

verejnej autobusovej dopravy v exponovaných obciach (napr. Krivoklát a Vršatské 

Podhradie).  
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Abstract 

 Impact of the transport network on the construction of industrial facilities in regions of Nové Mesto nad 
Váhom and Bánovce nad Bebravou in years 2001 – 2011  

This paper discusses the differences of regions of Nové Mesto nad Váhom and Bánovce nad Bebravou 
in connection with the construction of industrial facilities, depending on the location of the highway, speedway 
and railroad. In the years 2001 – 2011, large number of industrial facilities was built in region of Nové Mesto 
nad Váhom. The neighboring district of Bánovce nad Bebravou lags far behind in this regard. The author 
explores the reasons and looks for connection with the construction of the road network in Slovakia. 
 

Keywords: industry; Nové Mesto nad Váhom; Bánovce nad Bebravou; development; network 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Pri vypracovávaní mojej diplomovej práce, ktorá skúma rozmiestnenie priemyslu vo 

vidieckych obciach v Trenčianskom kraji, sme si všimli rozdielnosti medzi okresmi, ktoré 

majú lepšie napojenie na dopravnú sieť a tými, ktoré ju nemajú. Preto sme sa rozhodli 

vypracovať tento príspevok a nájsť hlavné príčiny zaostávania priemyslu v okrese Bánovce 

nad Bebravou oproti okresu Nové Mesto nad Váhom. Cieľom tejto práce je porovnať dva 

susediace, veľkosťou a počtom obyvateľov podobné okresy vo vzťahu k intenzite 

rozmiestnenia priemyslu vzhľadom na počet obyvateľov dochádzajúcich do zamestnania. 

 

Materiál a metódy 

Zriaďovanie priemyselných parkov je dôležité pre budovanie ekonomickej základne 

krajiny a vyžaduje niekoľko rozdielnych podmienok. Napríklad, ako píše Vidová vo svojej 

práci, priemyselné parky, podľa vzoru viacerých krajín, boli a sú považované za jeden z 

faktorov, ktorý pozitívne pôsobí na ekonomický rozvoj. Pre zriaďovanie priemyselných 

parkov v SR tak bolo nevyhnutné vytvoriť vhodné a v súlade s právom Európskej únie, 

legislatívne podmienky [1]. 

O priamych zahraničných investíciách, ktoré podľa môjho názoru zastávajú väčšinu 

priemyselných podnikov na Slovensku, píše aj Ivanová. Podľa nej, rozhodnutia zahraničných 

investorov o realizácii investičných projektov v určitej krajine sú ovplyvňované 

ekonomickými, ako aj politickými podmienkami príslušnej krajiny a regiónu. Dôraz však 

kladie aj na trhové faktory. Pri konečnom rozhodnutí o lokalizácii investície zohráva dôležitú 
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úlohu aj objem a štruktúra štátnej pomoci, ktorú môže investor získať vo forme investičných 

stimulov. Slovenská republika, podobne ako iné krajiny, takéto stimuly poskytuje. Je to 

súčasť jej regionálnej politiky. Na záver tejto časti práce tvrdí, že medzi kľúčové zásady 

regionálnej politiky štátu patrí umiestnenie investícií do zaostalejších regiónov, kde je nízky 

objem tvorby HDP, vysoká nezamestnanosť a do projektov s vysokou pridanou hodnotou [2]. 

S týmto tvrdením nemožno úplne súhlasiť, nakoľko je vidno, že väčšina zahraničných 

investorov zvažuje investície vo vyspelejších západných regiónoch, najmä kvôli 

kvalifikovanejšej pracovnej sile a lepšej dopravnej polohe. 

Pšenka, Džupinová a Minarčík vo svojej práci uvádzajú, že je nepopierateľným 

faktom, že doprava a dopravná infraštruktúra má významný vplyv na ekonomickú úroveň 

regiónov. Pozastavujú sa však nad otázkou, či v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle slova 

[3]. 

Možno súhlasiť s Beňovou, že úspešnosť podniku je predurčená prostredím, v ktorom 

sa podnik nachádza, to znamená, aké aktivity pre jeho rozvoj v danom regióne existujú. Pri 

rozhodovaní sa o lokalizácii podniku musíme venovať pozornosť blízkej konkurencii [4]. 

Sú tieto tvrdenia skutočne pravdivé? Metodika tejto práce spočívala vo výbere okresov 

podľa vyššie stanovených podmienok (susediace, veľkosťou a počtom obyvateľov podobné 

okresy), v následnom vypracovaní tabuliek s počtom dochádzajúcich do zamestnania do 

všetkých obcí vybraných okresov za roky 2001 a 2011 a v závere prišla na rad tvorba máp, na 

ktorých je skvele vidno rast/pokles priemyselných podnikov vo vybraných okresoch.  

 

Výsledky a diskusia 

 V tab. 1 a na obr. 1 vidíme, že v prípade okresu Nové Mesto nad Váhom je značný 

prírastok obyvateľov dochádzajúcich do práce za obdobie 10 rokov (najmä čo sa týka 

vidieckych obcí). Väčšina obcí si v tomto ohľade výrazne polepšila. Na druhej strane, 

v prípade okresu Bánovce nad Bebravou je viditeľný pokles. Počty dochádzajúcich do 

zamestnania sa viditeľne znižujú (obr. 2), čo naznačujú aj zmenšujúce sa kartodiagramy.  

 Tieto skutočnosti naznačujú, že napriek blízkosti a podobnosti oboch okresov, 

hlavným faktorom ich rozdielnosti v počte priemyselných závodov je práve prítomnosť 

diaľnice a železnice, ktoré sú súčasťou hlavných dopravných uzlov v našej krajine. Pre 

zaujímavosť, okres Partizánske vyjadruje takmer identické znaky ako okres Bánovce nad 

Bebravou aj napriek tomu, že má výhodnejšiu polohu vzhľadom k Bratislave a Nitre. To 

podporuje moju hypotézu o dôležitosti prítomnosti diaľnice a železnice v okrese.  

 

1427



Tab. 1. Počet dochádzajúcich do zamestnania v konkrétnej obci v okrese Nové Mesto nad Váhom v roku 
2001 a 2011 – Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2001 a 2011 zo štatistického úradu SR 

č.obce Názov obce 
Počet dochádzajúcich do 
zamestnania 2001 

Počet dochádzajúcich do 
zamestnania 2011 

1 Beckov 124 655
2 Bošáca 129 65
3 Brunovce 28 13
4 Bzince pod Javorinou 77 87
5 Čachtice 243 421
6 Častkovce 91 207
7 Dolné Srnie 30 27
8 Haluzice 18 5
9 Hôrka nad Váhom 95 80

10 Horná Streda 532 1021
11 Hrádok 32 42
12 Hrachovište 50 51
13 Kálnica 44 27
14 Kočovce 65 832
15 Lubina 102 61
16 Lúka 272 226
17 Modrová 14 9
18 Modrovka 55 18
19 Moravské Lieskové 98 66
20 Nová Bošáca 51 39
21 Nová Lehota 35 13
22 Nová Ves nad Váhom 44 33
23 Nové Mesto nad Váhom 6115 6582
24 Očkov 10 12
25 Pobedim 48 47
26 Podolie 63 55

27 Potvorice 60 350
28 Považany 143 231
29 Stará Lehota 18 15
30 Stará Turá 1259 1292
31 Trenčianske Bohuslavice 550 174
32 Vaďovce 62 171
33 Višňové 4 2
34 Zemianske Podhradie 40 30

      – obec so štatútom mesta 

      – obec s viac ako 60 ob. dochádzajúcimi do zamestnania 

      – obec, ktorá sa dostala do kategórie s viac ako 60 ob. dochádzajúcimi do zamestnania 

      – obec, ktorá vypadla z kategórie s viac ako 60 ob. dochádzajúcimi do zamestnania 
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Tab. 2. Počet dochádzajúcich do zamestnania v konkrétnej obci v okrese Bánovce nad Bebravou v roku 
2001 a 2011 – Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2001 a 2011 zo štatistického úradu SR 

č.obce Názov obce 
Počet dochádzajúcich do 
zamestnania 2001 

Počet dochádzajúcich do 
zamestnania 2011 

1 Bánovce nad Bebravou 3304 4595
2 Borčany 11 8
3 Brezolupy 36 37
4 Cimenná 0 0
5 Čierna Lehota 1 0
6 Dežerice  21 33
7 Dolné Naštice 12 11
8 Dubnička 6 5
9 Dvorec 20 16

10 Haláčovce 6 2
11 Horné Naštice 10 21

12 Chudá Lehota 1 0
13 Krásna Ves 19 15
14 Kšinná 10 10
15 Libichava 31 25
16 Ľutov 3 6
17 Malá Hradná 27 7
18 Malé Hoste 11 9
19 Miezgovce 5 1
20 Nedašovce 26 8
21 Omastiná 2 1
22 Otrhánky 20 3
23 Pečeňany 9 4
24 Pochabany 20 6
25 Podlužany 80 67
26 Pravotice 49 53
27 Prusy 41 6
28 Ruskovce 45 23
29 Rybany 321 204
30 Slatina nad Bebravou 42 25
31 Slatinka nad Bebravou 77 10
32 Šípkov 11 4
33 Šišov 25 70
34 Timoradza 7 3
35 Trebichava 0 0
36 Uhrovec 220 143
37 Uhrovské Podhradie 0 2
38 Veľké Chlievany 71 55
39 Veľké Držkovce 8 9
40 Veľké Hoste 34 23
41 Vysočany 10 19
42 Zlatníky 64 27
43 Žitná - Radiša 21 24
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Obr. 1. Mapa počtu dochádzajúcich do práce podľa obcí v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Bánovce 
nad Bebravou v roku 2001 

 

Obr. 2. Mapa počtu dochádzajúcich do práce podľa obcí v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Bánovce 
nad Bebravou v roku 2011 
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Záver 

Na priložených tabuľkách a mapách vidíme, že rozdiel medzi industrializáciou dvoch 

skúmaných okresov za vybrané obdobie je značne viditeľný. V prípade okresu Nové Mesto 

nad Váhom je výhodná poloha 100 kilometrov od hlavného mesta a od Žiliny, prípoj 

smerujúci na Brno a prítomnosť diaľnice a hlavnej železničnej trasy Bratislava – Košice 

hlavným faktorom rozvoja priemyslu za skúmané obdobie. Prírastok dochádzajúceho 

obyvateľstva do obcí je viditeľný vo väčšine skúmaných obcí. Viditeľný rast nám ukazujú 

zväčšujúce sa kartodiagramy. Na druhej strane, okres Bánovce nad Bebravou má celkový 

počet obyvateľov dochádzajúcich do zamestnania v jednotlivých obciach výrazne menší. 

Neprítomnosť diaľnice a poloha, ktorú od diaľnice delí masív Považského Inovca nedáva 

okresu predpoklady na rozvoj priemyslu v takej miere, ako v prípade okresu Nové Mesto nad 

Váhom. Môžeme predpokladať, že ďalší vývoj priemyslu v okrese naštartuje rýchlostná cesta 

R2, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe a skráti čas cesty z okresu Bánovce nad Bebravou do 

okresu Trenčín, kde sa napojí na diaľnicu D1. 

 

Poďakovanie 

Ďakujem vedúcemu mojej diplomovej práce Mgr. Marcelovi Horňákovi, PhD., ktorý 

ma naviedol na napísanie tohto príspevku pre ŠVK 2016 a pomohol mi tak rozšíriť si obzory 

v danej problematike. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1]  Vidová J. (2012) Podpora budovania priemyselných parkov v Slovenskej republike. 

[Citované: 18. marec 2016] 

 <http://www.derivat.sk/files/casopis%202012/2012_august_Vidova%20Podpora%20bu

dovania%20PP.pdf> 

[2]  Ivanová E. (2013) Sociálno-ekonomická Revue (01), p. 26 

[3]  Pšenka T., Džupinová E., Minarčík P. (2008) Diaľnice verzus vybrané ekonomické 

aspekty regionálneho rozvoja na Slovensku [Citované: 18. marec 2016] 

 <http://www.humannageografia.sk/clanky/dialnice_rozvoj_aspekty.pdf> 

[4]  Beňová I. (2014) Faktory lokalizácie podniku. (Bakalárska práca) Bankovní institut 

vysoká škola Praha 

1431



Sociálno-geografická analýza obce Kostolište s dôrazom na suburbanizáciu 
 

Tomáš Kos 
 
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 
kos.tomas48@gmail.com 

 
 

Abstract 

Socio-geographical analysis of Kostolište town with emphasis on suburbanization 
Suburbanization is a complex process, which is a leading research of several disciplines. It brings many 

social and spatial change with it formulates a new way of organizing companies in the area. It can follow the 
general society, which takes place in time and space. Suburbanization the settlement process that takes place 
largely in Central and Eastern Europe, where you can watch the transformation of the suburban zones. 
Suburbanization of the resulting negative and positive consequences. For the negative part of suburbanization 
can be considered the factors that lead to the reduction of overall sustainable development in economic, social 
and environmental terms. The paper describing the ongoing process of suburbanization and identify the process 
on the basis of certain characteristics to be selected in the municipality Kostolište, which is located near the 
capital city of Slovakia. 
 

Keywords: Malacky; Kostolište; countryside; suburbanization; development  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Obec Kostolište sa nachádza na západnom Slovensku, v Bratislavskom samosprávnom 

kraji a v severozápadnom cípe okresu Malacky (Obr. 1). Veľkou výhodou je, že obec sa 

nachádza v blízkosti hlavného mesta v najbohatšom a najrozvinutejšom kraji republiky. 

Zároveň je v tesnej blízkosti hraníc s Rakúskom. Mesto Malacky je najbližším a zároveň 

najväčším mestom  v okolí obce Kostolište. Zároveň plní funkciu kultúrneho, sociálneho, 

zdravotného a turistického centra [1]. 

Téma sociálno-geografická analýza obce Kostolište s dôrazom na suburbanizáciu je 

charakteristická svojou vysokou aktuálnosťou. Cieľom príspevku je identifikovanie procesu 

suburbanizácie všeobecne a zameranie sa na prejavy spomínaného procesu v obci na základe 

sociálno-demografickej charakteristiky. Rozširovanie individuálnej bytovej výstavby a nárast 

počtu migrujúcich do obce Kostolište potvrdzujú fakt, že suburbanizácia so sebou prináša 

množstvo sociálno-priestorových zmien. 

 

Materiál a metódy 

Prvotná analýza vybranej obce spočívala vo vymedzení riešeného územia v rámci 

Slovenska, vyššieho územného celku a okresu. Územie obce bolo vymedzené na základe 

publikácie s názvom Kraje a okresy Slovenska [2].  
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Dôležitou súčasťou geografickej analýzy obce je fyzicko-geografická charakteristika. 

Na začlenenie územia obce z hľadiska geomorfológie sme použili mapu Geomorfologické 

jednotky Slovenska [3]. Ďalšími užitočnými zdrojmi boli Územný plán obce Kostolište [4] 

a monografia obce Kostolište [5]. 

Štatistické údaje k sociálno-demografickej charakteristike a domovému fondu boli 

získané najmä zo Sčítaní  obyvateľov, domov a bytov v rokoch 1991, 2001 a 2011 [6, 7, 8]. 

Pri spracovaní analýzy socio-ekonomických a demografických komponentov boli využité 

údaje získané z obecného úradu [9]. Poskytnuté dáta slúžili na porovnanie emigrácie 

obyvateľov z obce a na imigráciu obyvateľov do obce za určité časové obdobie. 

Hlavným zdrojom informácii na oboznámenie sa s procesom suburbanizácie bola 

slovenská a česká literatúra. Spojenie migrácie a suburbanizácie prináša práca českého 

geografa Pavla Čermáka. Podľa Čermáka [10] sú novým fenoménom migračných vzťahov 

v osídlení v deväťdesiatych rokoch suburbanizačné procesy. 

 

Obr. 1. Užšie územné vzťahy obce Kostolište 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Autor: Tomáš Kos by ArcGIS 10
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Výsledky a diskusia 

Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky [3] patrí 

katastrálne územie obce do celku Borská nížina, ktorá spolu s Chvojnickou pahorkatinou 

vytvárajú oblasť Záhorská nížina. Obec leží východne od Malých Karpát a od najbližšej 

hranice CHKÚ Záhorie sa nachádza približne 6 km. 

Z hľadiska počtu obyvateľov sa obec radí medzi malé až stredne veľké obce.         K  

31. 12. 2015 žilo v obci 1 407 obyvateľov [11]. Obdobie od roku 1993 do roku 1999 je 

charakteristické miernym nárastom počtu obyvateľov. Rok 2004 sa stal prelomovým vtom, že 

obec prvýkrát v histórii dosiahla hranicu 1000 obyvateľov. V období rokov 2008 – 2010 mala 

obec rovnaký počet obyvateľov 1118 (Obr. 2). Neustály rast počtu obyvateľov od roku 2011 

je spôsobený zvyšujúcim sa migračným prírastkom [12].   

                                                zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 2013 

Obr. 2. Vývoj počtu obyvateľov v období rokov 1993 – 2014 

 

Veková štruktúra sa v obci za sledované obdobie rokov 2003 – 2014  celkom výrazne 

zmenila. Obyvateľstvo v predproduktívnom veku (0 – 14) k roku 2014 tvorilo 17,7 % 

s počtom 237 obyvateľov. V roku 2003 tvorila najmladšia veková kategória 14,4 % s počtom 

147 obyvateľov. Pri porovnávaní rokov 2003 a 2014 sledujeme nárast o 3,3 p. b. Hlavným 

dôvodom zvyšovania obyvateľstva najmladšej kategórie je prichádzanie mladých rodín 

s deťmi, tzn. zvyšovanie migračného prírastku. Obyvateľstvo v produktívnom veku (15 – 64) 

má výrazne vysoký podiel, ktorý v roku 2014 predstavoval 70,7 %, s počtom 948 obyvateľov. 

Najväčší nárast bol zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, keď z pôvodných 64,2 % (773 

obyvateľov) stúpol podiel populácie na 73,5 % (884 obyvateľov), t. j. nárast o 9,3 p. b. Podiel 

obyvateľstva v poproduktívnom veku (65+) zaznamenal v období rokov 2003 až 2010 

kolísavé hodnoty a potom prudký pokles. Početnosť poproduktívnej kategórie klesla v roku 
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2010 z 19,8 % na 10,1 %. V absolútnych číslach to znamená stratu 116 obyvateľov. 

Z hľadiska vývoja od roku 2003 do roku 2014 sledujeme pokles podielu obyvateľstva      

o 6,8 p. b. [12]. 

Prejavy suburbanizácie z hľadiska populačných štruktúr sú v náboženstve. Počas 

všetkých troch Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v rokoch 1991 , 2001 a 2011 dominuje v 

obci rímskokatolícke vyznanie i keď od roku 2001 je zaznamenaný pokles veriacich. 

Charakteristickou črtou v období rokov 1991 – 2011 je nárast počtu ľudí bez vyznania, 

ktorých počty v absolútnych číslach sa zvýšili o 123 ľudí. Tento nárast je spôsobený 

príchodom obyvateľov z mesta, kde ľudia bez vyznania dosahujú dominantnú                

väčšinu [6, 7, 8].  

Pohyb obyvateľstva zapríčiňuje zmeny počtu obyvateľov, zmeny jeho priestorového 

rozloženia a štruktúry. Počet obyvateľov a jeho rozmiestnenie sa mení v dôsledku 

prirodzeného a migračného pohybu [13]. V Kostolišti sa v rokoch 2000 – 2014 narodilo 201 

detí a zomrelo 143 osôb. To znamená, že za sledované obdobie sa prirodzeným prírastkom 

zvýšil počet obyvateľov obce o 58 ľudí [12]. Migračný pohyb určovaný odsťahovaním alebo 

prisťahovaním zabezpečuje migračný prírastok alebo migračný úbytok obyvateľstva. 

Do Kostolišťa sa v sledovanom období rokov 2000 – 2014 prisťahovalo 702 obyvateľov 

a vysťahovalo 346 osôb. Migračný prírastok alebo prírastok sťahovaním predstavoval 

v sledovanom období 356 ľudí. Najviac ľudí sa v spomínanom období prisťahovalo (414) 

a odsťahovalo (134) z okresného mesta Malacky [9]. Na základe dostupných údajov môžeme 

konštatovať, že trend postupného nárastu počtu obyvateľov je zabezpečovaný najmä 

podporovaním dosídlovania obyvateľov do obce, nakoľko prirodzené vlastné zdroje rastu 

počtu obyvateľstva v obci sú prakticky vyčerpané [4]. 

Financovanie samosprávy sa opiera o viaceré zdroje príjmov. Najfrekventovanejším 

zdrojom príjmov v obci Kostolište sú podielové dane a miestne dane. Najčastejším príjmom 

obce je daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), ktorá patrí do podielových daní. DPFO 

predstavovala v období rokov 2008 – 2014 zisk do obecného rozpočtu v celkovej                      

výške 1 415 713 €, čo predstavovalo v priemere 35,7 % na ročnom príjme obce [14]. 

Podielové dane sú prerozdeľované do jednotlivých obcí Slovenska na základe zvolených 

distribučných kľúčov (napr. počet obyvateľov, počet žiakov, počet obyvateľov nad 62 rokov) 

[15]. Pozitívny dopad na obecné financie má suburbanizácia. Vplyvom tohto procesu sa 

zvýšil počet obyvateľov, pribudli žiaci v materskej škole a rozmohla sa výstavba rodinných 

domov. Na základe spomenutých kritérií sa zvýšil príjem podielových daní a miestnych daní. 
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Domový fond obce Kostolište tvorí podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 

2011 spolu 390 domov. Z celkového počtu domov bolo 363 trvale obývaných a 27 

neobývaných [8]. Ako vyplýva z počtu vydaných kolaudačných rozhodnutí, od roku 2000 

počet nových bytov v obci mierne rastie. V rokoch 2000 – 2005 bolo vydaných 40 

kolaudačných rozhodnutí. Pre porovnanie v roku 2011 bolo vydaných 21 kolaudačných 

rozhodnutí a v období rokov 2010 – 2011 dokonca 39 [12]. Trend rastu vydaných 

kolaudačných rozhodnutí svedčí o vzrastajúcom záujme o výstavbu rodinných domov v obci, 

čo úzko súvisí s vyššou mierou migrácie obyvateľov do obce [4]. 

Obec Kostolište patrí počtom obyvateľov medzi malé sídla, ale v poslednej dobe 

naberá život v okolí na intenzite a obec sa začína rozpínať. V roku 2008 vznikol zámer využiť 

rozvojové územie situované na severozápadnom okraji obce, pre rozvoj nového obytného 

územia a pre sformovanie nového obytného prostredia so zástavbou rodinných domov. Nový 

obytný súbor dostal meno po významnom rodákovi z Kostolišťa – Alej Martina Benku [5].   

 

Záver 

Obec, ktorá patrí medzi najmenšie na Záhorí preslávil najmä maliar Martin Benka, 

ktorý sa tu narodil. Blízkosť okresného mesta Malacky, obec predurčuje na strategickú 

pozíciu zo strany rozširovania individuálnej bytovej výstavby. V poslednom čase patrí medzi 

tie obce, ktoré majú najvyšší percentuálny nárast obyvateľov. Ľudia prichádzajú hlavne 

z okresného mesta Malacky ale aj z iných kútov okresu. Vo veľkej miere pôvodný ale aj nový 

obyvatelia využívajú sociálno-ekonomickú vybavenosť Malaciek. Chodia tam za nákupmi, 

deti navštevujú základné a stredné školy, zdravotnou starostlivosťou a za prácou. Nielen 

Malacky aj okolitá Bratislava a Rakúsko ponúkajú dobré možnosti zamestnať sa [6]. 
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Abstract 

The spatial differentation of the cultural and creative industries in Slovakia 
The cultural and creative industry is talked about as an important and growing part of the global 

economy all around the world.Governments and creative sectors across the world are increasingly recognizing its 
importance in employment, wealth, social development, cultural engagement and reinforcement artists and 
people. The aim of this paper is to map the current situation of cultural and creative industries and the spatial 
differentiation of this industry in Slovakia. 

 
Keywords: cultural and creative industries; spatial differentiation; Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Termín kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) sa prvýkrát objavuje v roku 1994 

v rámci vládnej iniciatívy „Creative Nation“ v Austrálii, trend skúmania pokračuje vo Veľkej 

Británii [1], kde tvorí významný podiel na tvorbe HDP a je hnacou silou zamestnanosti. 

V posledných dvoch desaťročiach sa stáva neodmysliteľnou súčasťou ekonomiky štátov sveta 

[2].  

Na KKP neexistuje jednotný pohľad ani spoločná definícia. Tiež sa objavujú rozpory v 

samotnom pomenovaní tejto oblasti (kultúrny priemysel, kreatívny priemysel, priemysel 

autorských práv a ďalšie) a vo vymedzení odvetví, ktoré pod tento priemysel spadajú [3]. 

Vo všeobecnosti KKP zahŕňa časti ekonomiky vytvárajúce ekonomickú hodnotu, 

ktorej základ je individuálny tvorivý vklad, či umelecké nadanie. Tento sektor je postavený na 

zhodnocovaní duševného vlastníctva zahrňujúceho oblasti tvorivej činnosti, ako napríklad 

architektúra, film, hudba, či iné [4]. 

Cieľom príspevku je zmapovať aktuálny stav kultúrneho a kreatívneho priemyslu a 

jeho priestorovú diferenciáciu na Slovensku. 

 

Materiál a metódy 

Teoretické aspekty tejto práce boli založené na analýze zahraničnej literatúry, najmä z 

odborných publikácií, prípadových štúdií a strategických dokumentov vydaných 

Ministerstvom kultúry SR, mimovládnymi organizáciami, či súkromnými firmami. Pri 

výskume rozloženia KKP v SR sa využívali štatistické údaje z roku 2014, ktoré boli 
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vyžiadané od Štatistického úradu SR a následne spracované kamerálnymi metódami. 

Databáza údajov obsahovala počty podnikov, ktoré v KKP pôsobia, avšak približne pre 10% 

subjektov nebola presne definovaná oblasť, pod ktorú patria, a preto sa tieto údaje v rámci 

mapovania nevyskytujú. Mapy boli vytvorené prostredníctvom programu QGIS.  

 

Výsledky a diskusia 

KKP je pre Slovensko relatívne nové odvetvie. V priebehu posledných rokov však 

záujem o toto odvetvie neustále vzrastá, formujú sa stratégie a finančné mechanizmy na jeho 

podporu.  

Zaradenie oblastí, spadajúcich pod KKP na Slovensku je zložité. Najnovšie 

navrhované rozdelenie tohto priemyslu je na základe metodiky ESSnet-Culture z roku 2012, 

vypracovanej Štatistickým úradom Európskej únie (Eurostat), ktorá rozdeľuje slovenský KKP 

na 10 oblastí -kultúrne dedičstvo; archívy a knižnice; literatúra a tlačené médiá; vizuálne 

umenie; dizajn; architektúra; scénické umenie; hudba, audiovízia a multimédiá; reklama; 

umelecké vzdelávanie a remeselná výroba [5]. K nim boli dodatočne pridané činnosti, ktoré sa 

v rámci metodiky nevyskytujú, ale v slovenskom prostredí sa na KKP výrazne podieľajú. Ide 

napríklad o činnosti komerčných umeleckých galérií, renovovanie a reštaurovanie 

historických pamiatok a budov, maloobchodný predaj použitých a starožitných kníh, výrobu 

sôch, reštaurovanie historických hudobných nástrojov, castingové činnosti a iné.  

Kultúrny a kreatívny priemysel sa na Slovensku začal strategicky a systematicky 

podporovať v roku 2011, kedy ústredný orgán pre KKP, Ministerstvo kultúry, vydal prvý 

dokument s názvom Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v 

Slovenskej republike. Ďalšími dokumentmi, ktoré sa tejto problematiky dotýkali, boli 

napríklad Stratégia rozvoja kultúry 2014 – 2020 (2012), Stratégia rozvoja kreatívneho 

priemyslu v Slovenskej republike (2014), Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho 

priemyslu v Slovenskej republike (2015), V4 Creative Incubators – Guide to Places and 

Spaces of Creative Incubation in Central Europe (2013) a iné [6].  

Z hľadiska finančných nástrojov jedným z významnejších zdrojov financovania KPP 

na Slovensku sú štrukturálne a investičné fondy EÚ. V programovom období 2014-2020 je 

KKP podporovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom 

prioritnej osi 3. ,,Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch”. Tento cieľ bude 

financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške približne 270 

miliónov eur a prvé výzvy by mali byť vypísané v prvej polovici roku 2016 [7]. Projekty, 

ktoré sa týkajú KKP, sú financované aj z alternatívnych finančných prostriedkov, napríklad z 
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projektu Kreatívna Európa, finančného mechanizmu EHP (FM EHP) a Nórskeho finančného 

mechanizmu, Fondu na podporu umenia, Stredoeurópskej iniciatívy - Fondu pre spoluprácu, 

fondu Pro libris, Stredoeurópskej nadácie, Európa pre občanov a iných [8]. 

Význam KKP na Slovensku každým rokom rastie, nielen z hľadiska rekonštrukcie 

kultúrnej infraštruktúry, rozvíjania jeho pridanej hodnoty, ale najmä z hľadiska 

zamestnanosti. Zamestnanosť v KKP na Slovensku v posledných rokoch stúpa. V roku 2014 

bolo na Slovensku v KKP zamestnaných približne 53,4 tis. obyvateľov. Analýzy Štatistického 

úradu ukazujú, že v roku 2012 dosiahol percentuálny podiel pracujúcich v KKP na celkovej 

zamestnanosti 1,86% a v roku 2014 sa zvýšila o viac ako tri desatinné percentuálne body. 

Štatistika Eurostatu ukazuje rozdielne hodnoty, na jej základe zamestnanosť na Slovensku 

v KKP v rokoch 2012 až 2014 klesla z 1,97% na 1,73% v roku 2013, avšak nasledujúci rok 

opäť stúpla na 2,04% (Obr.1.). 

 

 
 

Obr.1. Zamestnanosť v KKP na Slovensku v 2012-2014  
 
V roku 2014 mal najväčší počet pracovných miest v KKP spomedzi všetkých krajov 

Bratislavský kraj (19,6 tis), ktorý má veľký trh práce s vysokým dopytom, ale aj ponukou. 

V kraji je lokalizovaných mnoho subjektov zo všetkých odvetví KKP, napríklad reklamné 

agentúry, módni návrhári, rôzne múzeá, prebieha tu taktiež umelecké vzdelávanie. V BSK je 

taktiež najvyšší podiel pracujúcich v KKP (6,17%) na celkovej zamestnanosti. Druhý najvyšší 

počet pracovných miest v KKP sa nachádzal v Trenčianskom kraji (6,7 tis), avšak s výraznou 

stratou za Bratislavským krajom. Najmenej pracovných miest v KKP sa nachádzalo 

v Banskobystrickom kraji, ktorý je síce bohatý na historické a kultúrne tradície, ktoré tvoria 

základ pre remeselné a umelecké činnosti, avšak tento kraj má dlhodobo výrazné ekonomické 

problémy, vysokú mieru nezamestnanosti a na základe týchto faktorov je menšia možnosť 

rozvíjať toto odvetvie, keďže ľudia uprednostňujú iné, často ,,stabilnejšieˮ pracovné miesta. 

Výrazný kontrast medzi BSK a ostatnými krajmi SR dokumentuje tabuľka 1. BSK je hybnou 
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silou KKP nielen počtom pracovných miest, ale aj širokou ponukou a dopytom v rámci 

odvetví KKP.  

 
Tab.1. Celkový počet pracovných miest, pracujúcich v KKP a ich podiel na celkovej zamestnanosti SR 

 

Kraj 
Celkový počet pracovných 

miest v KKP (v tis.) 
Celkový počet 

pracujúcich (v tis.) 
Podiel pracujúcich v KKP na 

celkovej zamestnanosti SR 

Bratislavský kraj  19,6 317,8 6,17%
Trnavský kraj  3,1 263,6 1,18%
Trenčiansky kraj  6,7 275,0 2,45%
Nitriansky kraj  4,1 310,3 1,32%
Žilinský kraj  6,2 296,2 2,11%
Banskobystrický kraj  2,7 282,7 0,95%
Prešovský kraj  5,4 324,6 1,67%
Košický kraj  5,5 320,7 1,72%

SR spolu  53,4 2 390,9 2,23%
Mimo BA kraje spolu  33,8 2 073,1 1,63%

 
Z hľadiska priestorovej diferenciácie KKP na Slovensku existujú veľké regionálne 

rozdiely. Z celkového počtu 2927 obcí a miest na Slovensku sa aspoň jedno odvetvie KKP 

nachádza v 2852 miestnych samosprávach, čo tvorí približne 97,44% všetkých obcí. Subjekty 

KKP sa zväčša nachádzajú v krajských a okresných mestách, avšak napríklad subjekty, ktoré 

sa venujú remeslám, prevažujú práve vo vidieckych obciach. Na základe intervalového 

rozloženia počtu subjektov pôsobiacich v KKP sa najmenej, od 1 do 64 subjektov nachádzalo 

 celkom v 1796 obciach (95,58%), medzi ktoré patrili napríklad obec Polomka (BR), Heľpa 

(BR), Lazy pod Makytou (PU), a iné. V 51 obciach a mestách (2,71%) svoju činnosť v KKP 

prevádzkovalo od 65 do 226 subjektov medzi ktoré patrili napríklad mestá Skalica, Brezno, 

Spišská Nová Ves a iné. Od 227 do 518 subjektov bolo lokalizovaných v 19 mestách (1,01%) 

ako Pezinok, Michalovce, Lučenec. Od 519 do 1151 subjektov bolo lokalizovaných len v 9 

mestách (0,48%), medzi ne patrili krajské mestá Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov 

a iné. Kategóriu s najväčším počtom subjektov od 1151 po 2852 tvorili 4 MČ Bratislavy 

(0,21%), konkrétne MČ Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Petržalka a 

Bratislava-Staré mesto, ktoré dominovali aj v jednotlivých odvetviach KKP.  

V prepočte na celkový počet podnikateľských subjektov pôsobiacich v jednotlivých 

sídelných jednotkách relatívny podiel subjektov, pôsobiacich v KKP v roku 2014 na 

Slovensku, bol veľmi diverzifikovaný (Obr.2.). Menej ako 1% subjektov sa nachádzalo 

v obciach ako napríklad Medveďov (DS), Liptovské Revúce (RK), Vrícko (MT), menej ako 

5% bolo subjektov v obciach Gemer (RA), Dohňany (PU), Zubák (PU) a iné. Pod 10% 

subjektov pôsobilo v obciach ako Tajov (BB), Turecká (BB), Kláštor pod Znievom (MT). 

Menej ako 25 % subjektov v KKP pôsobilo v obciach ako napríklad Selce (PT), Ďurkovce 

(VK), Tŕnie (ZV) a takmer 50% subjektov pôsobilo napríklad v obci Trenč (LC).  
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Obr. 2. Podiel subjektov pôsobiacich v KKP na úrovni obcí v roku 2014 

 
Pri porovnávaní jednotlivých výsledkov mapovania je vidieť, že na Slovensku v KKP 

existujú veľké regionálne rozdiely, najmenej subjektov KKP sa vyskytuje v obciach 

a mestách Východného Slovenska, v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji (Obr.3.), 

ktoré majú ekonomické problémy. Z KKP tu prevažujú najmä dodatočné odvetvia, reklama 

a dizajn. Vyššie počty subjektov zaznamenávame v okresných a krajských mestách, ktoré sú 

hnacou silou zamestnanosti týchto dvoch krajov. Menšie podiely subjektov sa nachádzajú aj 

v Trenčianskom kraji a Trnavskom samosprávnom kraji, avšak to je zapríčinené viac 

priemyselným zameraním kraja, kde dominuje najmä strojárstvo. V týchto krajoch z KKP tu 

najviac pôsobia subjekty zamerané na reklamu, architektúru, ale taktiež aj subjekty, ktoré sme 

zaradili v rozdelení do dodatočných. V Nitrianskom, Žilinskom a Banskobystrickom 

samosprávnom kraji prevažujú najmä dodatočné aktivity, taktiež reklama a dizajn. 

Bratislavský kraj má najväčšiu základňu subjektov pôsobiacich v KKP, má najväčší podiel 

KKP vzhľadom na ostatné sektory ekonomiky, nachádzajú sa tu všetky odvetvia KKP, avšak 

v najväčších počtoch najmä reklama, literatúra a tlačené média, hudba, audiovízia 

a multimédia a taktiež dodatočne pridané oblasti.  

 

 
 

Obr. 3. Podiel subjektov pôsobiacich v KKP na úrovni VUC v roku 2014  
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Záver 

Kultúrny a kreatívny priemysel je hnacou silou ekonomiky tohto tisícročia. V tejto 

práci sme preukázali, že nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku je kultúrny a kreatívny 

priemysel na vzostupe. Počet subjektov a zamestnanosť v KKP sa každým rokom zvyšuje, 

taktiež regionálna diferenciácia odvetví narastá, v mestách je v popredí najmä dizajn, reklama, 

architektúra, naopak vo vidieckych osídleniach sú to najmä remeslá. Najviac pracovných 

miest a najvyššiu zamestnanosť v KKP má Bratislavský kraj, ktorý výrazne v odvetví 

napreduje a očakáva sa, že sa rozdiel medzi ním a ostatnými krajmi SR bude zväčšovať. 

Ostatné kraje výrazne zaostávajú nielen v počte pracovných miest, ale aj zamestnanosti 

v KKP, čoho príčinou je najmä nižší počet subjektov, ktorí pôsobia v KKP, ale taktiež aj fakt, 

že odvetvie nie je ešte stále tak atraktívne pre potenciálnych zamestnancov a obyvatelia 

uprednostnia skôr ,,tradičnejšieˮ odvetvie.  
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Abstract 

Geographical analysis of electoral support for the Czech political Parties in Slovakia from 1920 to 1935 
on example of Czechoslovak National Socialist Party 

The aim of this article is spatial and temporal analysis of electoral support for the Czechoslovak 
National Socialist Party and the author focuses on the Czech legislative elections from the year of 1920 to 1935. 
Differentiation of this phenomenon has been processed to the level of districts and given to the demographic 
context (especially ethnic and religious). 

 
Keywords: parliamentary elections; analysis; Czechoslovakia; National Socialist party 

 
Úvod a formulace cíle 

V období let 1918─1938 patřila Československá strana národně socialistická (ČSNS)1 

k hlavním představitelům demokratické levice v Československu a byla součástí většiny 

koaličních vlád. Ač se původně profilovala jako strana dělnictva, postupem času tvořila hlavní 

část jejich voličů nižší střední třída, zejména úředníci a státní zaměstnanci. Národní socialisté 

se od počátku ztotožňovali s ideou Československa jako unitárního státu, proto se po vzniku 

republiky rozhodli „exportovat“ svou politiku i na Slovensko. [1] Naši snahou je v tomto 

příspěvku odpovědět na následující výzkumné otázky: Jakou volební podporu zaznamenala 

ČSNS na Slovensku z hlediska prostorového rozložení? Dokázali se ztotožnit s myšlenkami a 

programem strany i obyvatelé jiného než českého etnika? Mělo náboženské smýšlení obyvatel 

vliv na výsledek národních socialistů ve volbách? Dosáhla ČSNS určité relevance nebo se 

naopak stala stranou s  marginálním významem?  Tento příspěvek částečně vychází 

z autorovy diplomové práce Analýza volební podpory ČSNS a ČSS v letech 1920─1992, 

obhájené na Univerzitě Palackého v Olomouci v květnu 2015. 

 
Metody výzkumu 

Na základě autorovy analýzy stability správního členění se pro potřeby této práce 

užívá systém administrativních okresů k 1. 12. 1928. Aby bylo dosaženo požadovaného stavu, 

došlo v několika případech k modifikaci tehdy platného správního členění. K největším 

                                                            
1 Název prošel poměrně dlouhým vývojem, v prvních letech ČSR strana vystupovala jako Československá strana 
socialistická (ČSS). Pro potřeby naší práce budeme užívat známější název Československá strana národně 
socialistická (zkratka ČSNS), definitivně ukotvený ve stanovách z roku 1926. 
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změnám dochází u voleb v roce 1920, jelikož na Slovensku ještě přetrvávalo uherské správní 

členění (slúžnovské okresy a magistrátní města). Výsledky za tyto jednotky byly sečteny tak, 

aby stav odpovídal právě roku 1928. Hlavní statistickou metodou této práce je Pearsonův 

korelační koeficient. Pro popis koncentrace volební podpory autor pracoval s metodou 

výpočtu míry územní koncentrace, míry volební úspěšnosti a čisté míry koncentrace. [2] K 

vytyčení jádra volební podpory politické strany došlo vyjádřením jejího procentuálního podílu 

volebního zisku v konkrétním politickém okrese na celkovém výsledku této strany v námi 

sledovaném vyšším správním celku. [2] Jádro volební podpory je představováno územím, kde 

ČSNS získala právě 50 % celkového volebního zisku.  

 
Výsledky a diskuse 

V prvních volbách roku 1920 obdrželi národní socialisté na Slovensku necelých 30 

tisíc hlasů, což v relativních číslech znamenalo zisk 2,2 % všech hlasů, sedmé místo na 

výsledkové listině a jeden mandát (pro zemského předsedu Igora Hrušovského). V 

celostátním porovnání šlo o 4. místo a 500 821 hlasů. [3]  Největší podporu měli v okresech 

Košice-mesto (14,69 %), Trenčín (5,54 %) a Stará Ľubovňa (5,42 %). Z hlediska absolutního 

počtu hlasů obdrželi nejvíce právě v okrese Košice-mesto. Kromě Košic můžeme za centrum 

národně-socialistického hnutí považovat i Bratislavu, která se z hlediska voličské přízně 

pohybovala vždy na předních příčkách. V těchto dvou městech také registrujeme největší 

počet obyvatel české národnosti.  

V předčasných volbách roku 1925 Československá strana národně socialistická opět 

skončila na Slovensku na sedmém místě (celostátně na 5.) s mírně lepším výsledkem 2,6 % 

hlasů, a to ji v druhém skrutiniu vyneslo rovněž 1 mandát. [4] Obrázek č. 1 nám ukazuje, 

kromě obligátní dominance ve dvou největších městech (Bratislava a Košice), nejsilnější 

podporu strany také v severní části východního Slovenska, konkrétně v „půlkruhu” 

politických okresů Prešov ─ Sabinov ─ Bardejov ─ Stropkov ─ Medzilaborce ─ Snina. Lze s 

jistotou říci, že tamější úspěch je ovlivněn spojenectvím národních socialistů s Karpatoruskou 

stranou trudovou2, tj. stranou rusínskou. Tuto skutečnost můžeme interpretovat právě na 

základě národnostní struktury (např. Snina 67% rusínské národnosti, Medzilaborce 79 %, 

Stropkov 46 %). Kromě několika izolovaných okresů jádra identifikujeme také další pásmo 

volební podpory: R. Sobota ─ Lučenec ─ Zvolen ─ B. Bystrica ─ Turčianský Sv. Martin. 

                                                            
2 V originále Карпаторусская Трудовая Партия Малоземельных и Безземельных, strana především s 
orientací na ruský proud a pravoslavnou církev, charakterizující se jako strana malorolníků a bezzemků. 
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Obr. 1. názov obrázku 

Pokud pohlédneme k volbám roku 1929, celkový zisk ČSNS na Slovensku činil 

necelých 44 tisíc hlasů, což znamenalo o 7 tisíc hlasů více než v listopadu 1925 a zaručovalo 

straně 2 mandáty v Poslanecké sněmovně Národního shromáždění. [5] Výrazný pád 

preferencí na východě a severovýchodě Slovenska (např. v okrese Medzilaborce pokles o 9,39 

pct. b.) můžeme dát do souvislosti s nepokračováním koalice národních socialistů s 

Karpatoruskou stranou trudovou.3 Celkem v těchto volbách tvoří jádro podpory 15 okresů. 

Pro Československou stranu národně socialistickou byl volební výsledek roku 1935 

nejlepší za celou dobu její kandidatury na Slovensku. V absolutních číslech se jednalo o zisk 

51 924 hlasů a opět dva mandáty v Poslanecké sněmovně. [6] Dlouholetého člena PS Igora 

Hrušovského v poslanecké lavici vystřídal dr. Emil Lukáč, druhé křeslo obhájil Vladimír 

Polívka. Nejvyššího relativního zisku strana dosáhla v politických okresech Bratislava-mesto 

(13,06 %), Košice-mesto (9,91 %) a Bratislava-vidiek (7,85 %). Význačný růst voličských 

preferencí pro ČSNS sledujeme právě v městském bratislavském okrese (+3,14 pct. b) a 

okrese Revúca (+4,23 pct. b.). Naopak značný pokles zaznamenáváme v politickém okrese 

Košice-mesto (–3,75 pct. b.) a Turčianský Sv. Martin (–2,07 pct. b.). Nejslabší výsledky jsou 

ztotožněny s pol. okresem Veľké Kapušany (0,31 %), Námestovo (0,41 %) a Myjava (0,53 

%). 
                                                            
3 Karpatoruská stran trudová měla v těchto volbách své kandidáty na listině paradoxně jinak hodnotově 
orientované Národní demokracie. 
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Na základě korelačního koeficientu jsme se pokusili nalézt souvztažnost mezi 

volebními výsledky ČSNS a maďarskou národností. Výsledný koeficient nedosahuje ani 

náznaku korelace, byť se pohybuje v záporných hodnotách. Zajímavým paradoxem jsou 

výsledky vztahu mezi ČSNS a československou národností. Ty jsou velice blízko číslu 0, u 

kterého neshledáváme statistickou souvislost mezi oběma proměnnými. Danou anomálii lze 

vysvětlit tak, že se ve statistické ročence za kolonkou „československá národnost“ v případě 

Slovenska ve skutečnosti nachází v drtivé většině Slováci. Ti byli jen výjimečně příznivci 

ČSNS. Zápornou hodnotu čs. národnosti s volebními výsledky strany v roce 1925 s největší 

pravděpodobností způsobila zvýšená podpora ČSNS u rusínského obyvatelstva, díky volební 

koalici se stranou trudovou (potvrzeno lepším korelačním výsledkem v kategorii ostatní).  

Tab. 1. Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu mezi volebními výsledky ČSNS a národnostním 
složením obyvatel Slovenska ve volbách 1920-1935 [7,8] 

rok 
národnost 

československá maďarská ostatní 
1920 0,021 -0,050 0,066
1925 -0,027 -0,102 0,290
1929 0,043 -0,107 0,095
1935 0,018 -0,117 0,155

 

Při stanovování korelačního koeficientu víry a volební podpory jsme vybrali tři 

reprezentativní kategorie, a to největší církev, nacionálně orientovanou církev a obyvatelstvo 

bez vyznání. V tabulce č. 2 pracujeme také s kategorií ostatní, ve které se skrývá především 

protestantská, pravoslavná a židovská víra. Na Slovensku se, neprojevila záporná korelace 

římských katolíků s voliči národních socialistů. Naopak průkazné jsou hodnoty obyvatel bez 

vyznání s ČSNS. Stejně je tomu tak v případě korelací s Církví československou. Rapidní 

vzrůst hodnoty sledujeme mezi lety 1925 a 1929, kdy na Slovensko přicházelo největší 

množství Čechů. Jejich počet se v roce 1937 odhaduje až na 160 tisíc [9]. Právě ti byli 

stoupenci čsl. církve nebo lidmi bez vyznání a též těžištěm členské základny ve slovenské 

organizaci strany. 

Tab. 2. Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu mezi volebními výsledky ČSNS a náboženským 
vyznáním obyvatel Slovenska ve volbách 1920-1935 [7,8] 

rok 
vyznání 

římskokatolické československé bez vyznání ostatní 
1920 -0,102 0,122 0,582 0,096
1925 -0,260 0,047 0,568 0,254
1929 -0,009 0,818 0,809 -0,021
1935 0,024 0,805 0,830 -0,053
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Již několikrát byly na předchozích stranách deklarovány silné volební zisky národních 

socialistů zejména ve velkých městech a výrazně urbanizovaných oblastech. Toto stanovisko 

jsme se pokusili podpořit výpočtem jednoduchých koncentračních měr. Míra územní 

koncentrace vyjadřuje, kolikrát více voličů připadá na jednotku rozlohy na dané úrovni 

hodnocení, než je průměrná hodnota v rámci celého státu.  Pro naše potřeby jsme zvolili jako 

kritérium pro zařazení jednotlivých okresů do výpočtu 50% volební základnu. Pokud 

považujeme za průměrnou hodnotu číslo 1, můžeme tvrdit, že ve volbách roku 1920 bylo v 

jádru 2,49krát více voličů ČSNS než ve zbytku republiky (viz. Tab. 3)  

Hodnoty míry volební úspěšnosti vyjadřují, kolikrát vyšší procento hlasů, než je 

celostátní průměr, získá strana ve sledovaných územích.  Z výsledných hodnot nám vyplývá, 

že strana dosahuje nízké míry volební úspěšnosti, což znamená, že nebyla příliš úspěšná ve 

snaze z potencionálních voličů získat vlastní příznivce. Nejlepší hodnoty bylo dosaženo ve 

volbách roku 1920 (2,29). Čistá míra koncentrace ukazuje, v jakém prostředí získala strana 

50% podíl svých voličů. Hodnoty vyšší než 1 signalizují lokalizaci v městských a hustěji 

osídlených regionech, zatímco hodnoty nižší než 1 odpovídají řidšímu osídlení venkova, 

pohraničí a periferií. Výsledné hodnoty čisté míry územní koncentrace národních socialistů se 

pohybují vysoko nad číslem jedna, čímž je potvrzena naše domněnka o ČSNS jako o straně 

s dominancí ve velkých městech a silně urbanizovaných sídelních strukturách. 

Je nutné upozornit, že výsledky těchto koncentračních měr jsou problematické z 

hlediska nemožnosti nalézt případné výchylky způsobené například podporou strany v 

jednom městě a jinak pouze na venkově. Pro nás jsou ale cenné díky schopnosti odrážet 

vnitřní rozrůzněnost volební základny a jejich výpočtem můžeme podepřít některá svá 

tvrzení. 

Tab. 3. Míra územní koncentrace a míra volební úspěšnosti ČSNS v 50% volební základně [7,8] 

 

 

Rok Celek 
Míra územní 
koncentrace 

Míra volební 
úspěšnosti 

Čistá míra úz. 
koncentrace 

1920 
Slovensko 2,49 2,29 1,09
ČSR  2,85 2,06 1,38

1925 
Slovensko 1,94 1,83 1,06
ČSR 2,56 1,90 1,35

1929 
Slovensko 2,64 1,99 1,33
ČSR 2,78 1,77 1,57

1935 
Slovensko 2,90 2,08 1,40
ČSR 3,09 1,75 1,77
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Závěr 

I když má korelační analýza poměrně omezené možnosti k rozpoznání společenské 

reality, lze na základě výpočtu Pearsonova korelačního koeficientu Čs. strany národně 

socialistické s národnostní strukturou obyvatel potvrdit její slabou podporu u slovenských 

voličů a naopak uznat koherenci s českou menšinou a rusínským etnikem. V otázce 

náboženského vyznání vidíme signifikantní souvislost mezi národně-socialistickou voličskou 

základnou a příslušníky československé církve i lidmi bez vyznání. Nejsilnější konfliktní 

vztah je identifikován mezi stranou a římskokatolickým vyznáním. Na základě těchto 

skutečností můžeme predikovat fakt, že typickým voličem národně socialistické strany byl 

člověk žijící ve větším městě nebo silně urbanizované oblasti, české nebo rusínské národnosti, 

člen Církve československé nebo bez vyznání, pravděpodobně státní zaměstnanec, tj. 

příslušník nižší střední třídy. Závěrem lze říci, že ČSNS hrála na Slovensku z hlediska počtu 

obdržených hlasů oproti jiným českým politickým (např. agrárním) stranám okrajovou úlohu.  
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Abstract  

Effects of continentality of the climate on snow cover, for example in lowlands of Slovakia, in the 
period 1981/82 - 2010/11 
  This study is aimed at effects of continentality of the climate on snow cover, for example in lowlands 
of Slovakia in the period 1981/82 - 2010/11. Thermal continentality was evaluated using Gorczyński 
continentality index. Amongst snow characteristics, we selected the average number of days in winter with 
continuous snow cover of at least 1 cm and the average amount of snow cover. Subsequently, we evaluated the 
influence of continentality on snow cover at selected stations located in lowlands of Slovakia. In order to detect 
any relation between continentality and snow cover, we used the regression analysis, with the Pearson 
correlation coefficient of determination as a result. The results were a visualised using the map of continentality 
of climate and graphs of dependence. 

 

Keywords: termic continentality; snow cover; Slovakia; basin; relationship; long-term time series 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Kontinentalita podnebia je súhrnom mnohostranného pôsobenia kontinentu na 

klimatické prvky, spomedzi ktorých sa najviac prejavuje pri teplote vzduchu [1]. V mnohých 

definíciách  sa termická kontinentalita definuje  aj ako funkcia priemerného ročného rozpätia 

teploty vzduchu (A) [2]. Klímu nad  morom s malými ročnými amplitúdami teploty vzduchu  

nazývame morskou klímou, naopak klímu na pevnine, s veľkými ročnými amplitúdami 

teploty, klímou kontinentálnou [3]. 

Medzi oceánickou a kontinentálnou klímou môže existovať široké pásmo prechodnej 

klímy, alebo naopak výrazná hranica, ktoré je najčastejšie spôsobená meridionálne 

orientovanou klimatickou bariérou (pohorie). V členitom reliéfe je miera kontinentality 

značne heterogénna v závislosti na tvaroch reliéfu [4]. 

Konvexné tvary reliéfu majú denné amplitúdy teploty vzduchu menšie ako rovinné 

polohy a konkávne tvary naopak väčšie [1]. 

Okrem teploty vzduchu sa kontinentalita podnebia prejavuje v priemere nižšou 

relatívnou vlhkosťou vzduchu, menšími rýchlosťami vetra, menšou oblačnosťou v lete 

a počas dňa [4].  

Snehová pokrývka má veľký význam  najmä na začiatku vegetačného obdobia. Vlaha z 

topiaceho sa snehu pozitívne vplýva na optimálny rast poľnohospodárskych plodín. V 
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prípade, že sú dažďové zrážky nedostatočné (napr. z dôvodu zrážkového tieňa), je často pre 

rastlinné spoločenstvá dostatočným zdrojom voda z roztopeného snehu [5]. 

Cieľom článku je vyhodnotenie vplyvu termickej kontinentality podnebia na snehovú 

pokrývku na území Slovenska, na príklade nížin Slovenska, v období rokov 1981-2010. 

Kontinentalitu podnebia sme vyhodnotili pre celú územie Slovenska, pri charakteristikách 

snehovej pokrývky a hodnotení jej vzťahu k termickej kontinentalite sme vybrali 17 staníc 

lokalizovaných v nížinách Slovenska.  

 

Materiál a metódy  

Kontinentalitu podnebia sme vyhodnotili pre celé územie Slovenska. Snehovú 

pokrývku a jej vzťah ku kontinentalite sme sledovali len na nížinách Slovenska.  

Najpoužívanejší index, ktorý v minulosti viacerí autori využívali k určeniu kontinentality 

podnebia, je Gorczyńského index kontinentality [6]. 

Gorczyńského index kontinentality sme vypočítali podľa vzorca: 

                                                             Kg =                                                [I.] 

Kg = hodnota indexu kontinentality podľa Gorczyńského vyjadrená v % 

A = priemerná ročná amplitúda teploty vzduchu 

 = zemepisná šírka daného miesta (pozorovacej stanice) 

Podľa Gorczyńského indexu kontinentality morské a prechodné podnebie dosahuje 

hodnoty 0 – 33 %, kontinentálne 34-66 % a výrazne kontinentálne 67 – 100 % [1]. 

Ďalej sme v článku vyhodnotili priemerný počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a 

viac a priemernú výšku snehovej pokrývky zimného obdobia. Deň so snehovou pokrývkou je 

deň, v ktorom bola, v klimatologickom termíne 7:00 hod., v priestore meteorologickej stanice 

nameraná súvislá vrstva snehovej pokrývky aspoň 1 cm [4]. Vypočítali sme priemerný počet 

takýchto dní zimného obdobia (november až apríl) v rokoch 1981/82 – 2010/11. 

Priemernú výšku snehovej pokrývky sme vypočítali ako súčet denných výšok snehovej 

pokrývky delený počtom dní so snehovou pokrývkou daného obdobia (napr. mesiac) [7]. 

Vzťah termickej kontinentality podnebia a charakteristík snehovej pokrývky sme 

sledovali na staniciach lokalizovaných v nížinách Slovenska (17 vybraných staníc) a 

vyhodnotili prostredníctvom regresnej analýzy. Vzájomný vzťah premenných sme ocenili 

hodnotou Pearsonovho korelačného koeficientu a hodnotou spoľahlivosti R2 (koeficient 
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determinácie). Údaje z celkovo 54 staníc, ktorých poloha je zobrazená na obr. 1., nám 

poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave.  

 
Obr. 1. Vymedzenie územia a poloha meracích staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu 

 

Výsledky a diskusia 

 Za najkontinentálnejšie časti územia Slovenska v období rokov 1981-2010 sme 

vyhodnotili nasledovné oblasti: Juhoslovenská kotlina (Boľkovce 30,9 %, Rimavská  Sobota 

32,2 %) a Východoslovenská nížina (Somotor 31,6 %, Vysoká nad Uhom 31,0 %).  Relatívne 

vysoké hodnoty kontinentality sa vyskytli aj v Košickej a Zvolenskej kotline. 

Najnižšie hodnoty boli pozorované na najvyššie položených staniciach v Tatrách 

a Nízkych Tatrách (Lomnický štít, Chopok). Nižšie hodnoty kontinentality sa vyskytli aj na 

severozápade Slovenska (Oravská Lesná 24,2 %, Čadca 24,7 %, Žilina 25,7 %). Medzi 

Záhorskou a Východoslovenskou nížinou bol rozdiel 4,4 % (Kuchyňa – Malacky a Somotor). 

V rámci Podunajskej nížiny sú rozdiely menšie, od 28,0 % v Piešťanoch po 30,7 % 

v Dudinciach (obr. 2). 

Na nížinách Slovenska, priemerný počet dní zimného obdobia (november až apríl) so 

snehovou pokrývkou 1 cm a viac bol od 32,0 dní v Kráľovej pri Senci po 51,8 dní v 

Michalovciach. Stanice lokalizované vo Východoslovenskej nížine mali v priemere vyšší 

počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac ako stanice na Podunajskej a Záhorskej nížine. 

Výnimku tvorili Mochovce, ktoré mali v priemere vyšší počet takýchto dní ako Somotor a 
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Milhostov. Vyšší počet dní ako Milhostov mala aj Žikava. Pri tejto charakteristike snehovej 

pokrývky vidieť určitý trend nárastu priemerného počtu dní so snehovou pokrývkou 1 cm a 

viac s narastajúcou kontinentalitou podnebia. 

 
Obr. 2. Kontinentalita podnebia - Gorczyńského index kontinentality v období rokov 1981-2010 

Vplyv termickej kontinentality sa preukázal aj na priemernej výške snehovej 

pokrývky zimného obdobia. Pri tejto charakteristike  snehovej pokrývky sme v súvislosti 

s nárastom  termickej kontinentality podnebia pozorovali pokles priemernej výšky snehovej 

pokrývky. V priemere najvyššiu priemernú výšku snehovej pokrývky mala Žikava (8,6 cm), 

lokalizovaná na severe Podunajskej nížiny s nadmorskou výškou 318 m n. m., a Kuchyňa pri 

Malackách (8,2 cm) ležiaca v Záhorskej nížine. Najnižšie hodnoty priemernej výšky snehovej 

pokrývky sme zaznamenali na staniciach vo Východoslovenskej nížine. Absolútne najnižšiu 

priemernú výšku snehovej pokrývky zimného obdobia v rokoch 1981/82 – 2010/11 sme 

zaznamenali v Orechovej  (3,6 cm).  Orechová má súčasne štvrtú najvyššiu hodnotu 

kontinentality spomedzi vybraných staníc s polohou v niektorej z nížin Slovenska (17 staníc).  

Najvyššiu hodnotu priemernej výšky snehovej pokrývky zo staníc vo Východoslovenskej 

nížine mal Milhostov (5,7 cm), hodnota kontinentality na tejto stanici bola 6. najvyššia (30,6 

%).  
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 Výsledok regresnej analýzy medzi Gorczyńského indexom kontinentality a 

vybranými charakteristikami snehovej pokrývky je znázornený na obr. 3 a 4. Radom údajov 

bola preložená lineárna trendová línia. Pearsonov korelačný koeficient mal v prvom prípade 

hodnotu 0,3915 a koeficient determinácie (hodnota spoľahlivosti R2 ) hodnotu 0,1533. 

Výsledkom regresnej analýzy medzi termickou kontinentalitou podnebia a priemernou 

výškou snehovej pokrývky bola hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu 0,7150, 

koeficient determinácie (R2) mal hodnotu 0,5113. 

 

Obr. 3. Lineárna závislosť medzi Gorczyńského indexom kontinentality a priemerným počtom dní so snehovou 

pokrývkou 1 cm a viac  

 

Obr. 4. Lineárna závislosť medzi Gorczyńského indexom kontinentality a priemernou výškou snehovej 

pokrývky  

Záver 

 Cieľom článku bolo vyhodnotiť vplyv termickej kontinentality podnebia na snehovú 

pokrývku, na príklade nížin Slovenska, v období rokov 1981-2010. Kontinentalitu podnebia 

na celom území Slovenska sme vyhodnotili pomocou Gorczyńského indexu kontinentality 

[6], (obr. 2).  Z charakteristík snehovej pokrývky sme vyhodnotili priemerný počet dní 

zimného obdobia so súvislou snehovou pokrývkou 1 cm a viac a priemernú výšku snehovej 

pokrývky zimného obdobia (november až apríl) v rokoch 1981/82-2010/11. Vplyv termickej 
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kontinentality podnebia na snehovú pokrývku sme určili pomocou regresnej analýzy, pričom 

výsledkom je hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu a koeficientu determinácie (R2). 

Regresnú analýzu sme vyniesli aj do grafu a údaje sme preložili lineárnou trendovou líniou 

(obr. 3, 4).    

Všeobecne najkontinentálnejšie oblasti na území Slovenska v rokoch 1981-2010 boli 

kotlinové a nížinné polohy na juhu stredného a na juhovýchode Slovenska (Juhoslovenská 

kotlina, Východoslovenská nížina). Naopak najmenej kontinentálne sú pohoria, 

predovšetkým Tatry a Nízke Tatry. Z nižších polôh oblasti na krajnom západe (Záhorie) a 

severozápade Slovenska (Kysuce), (obr. 2). Regresná analýza potvrdila, že v nížinách 

Slovenska, kde nadmorská výška vybraných staníc bola od 97 m (Somotor) do 306 m 

(Žikava), narastá počet dní so snehovou pokrývkou s rastúcou kontinentalitou podnebia. 

Naopak, s rastúcou kontinentalitou podnebia, klesá  priemerná výška snehovej pokrývky.  

 Výsledky regresnej analýzy preukázali, že aj na tak malom  území akým je Slovensko 

možno pozorovať vplyv kontinentality podnebia na snehovú pokrývku, avšak situáciu 

komplikuje rozdielna nadmorská výška staníc a tiež náveterné a záveterné efekty pohorí.   
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Abstract 

Femininity of student population according to population censuses of 1991, 2001 and 2011 
Aim of this article is to analyze femininity of the student population in Slovakia using data from 

population censes in 1991, 2001 and 2011. Results reveal rising ratio of women in educational process. 
 

Keywords: femininity; femininity index; women; students; second demographic transition. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Celospoločenské zmeny v roku 1989 viedli k transformácii spoločnosti na Slovensku. 

Z hľadiska vzdelávacieho systému sa najvýraznejšie prejavil kvantitatívny nárast počtu 

študujúcich [1, 2]. Okrem kvantitatívnej zmeny však nastala aj zmena kvalitatívna, zmenil sa 

pomer mužov a žien medzi študujúcimi. 

Cieľom tohto príspevku je ukázať na tieto zmeny z využitím „klasickej“ vekovo-

pohlavnej analýzy študujúceho obyvateľstva na Slovensku za roky 1991, 2001 a 2011. 

 

Materiál a metódy 

Vstupné dáta sú čerpané z populačných cenzov SĽDB 1991, SODB 2001 

a SODB 2011. Predmetom záujmu sú údaje o obyvateľstve podľa ekonomickej aktivity 

(obyvatelia ekonomicky neaktívni - študujúci), veku a pohlavia. Vekové ohraničenie je na 

začiatku určené od 16 rokov veku (ukončenie povinnej školskej dochádzky) po 34 rokov veku 

(obyvateľstvo už v prevažnej miere neštuduje) [3, 4]. 

Použitý je, v demografických analýzach bežne používaný, vekovo-špecifický index 

femininity, ktorý udáva počet žien (vo veku x) vzhľadom na počet mužov (vo veku x). 

x

x
f M

F
I =       [I.] 

Tento index je použitý na celú populáciu a následne na študujúcich. Keďže pri 

populácii študujúcich vstupujú do výpočtov malé súbory, náchylné k náhodným vplyvom, sú 

vyššie vekové kategórie vylúčené z výpočtov. 
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Výsledky a diskusia 

Na začiatok si pozrieme index femininity študujúcich v jednotlivých sčítaniach.  

Pri sčítaní v roku 1991 (Obr. 1.) vidíme, že vo veku 16 rokov sa femininita 

študujúcich pohybuje v blízkosti femininity celej populácie1 v tomto veku, keďže v drvivej 

miere ešte stále študujú [3, 4]. Nasledujúci krátky a mierny nárast značí, že ženy vo väčšej 

miere ostávajú vo vzdelávacom procese, no iba do veku 20 rokov. Vo vyššom veku už 

prevládajú vo vzdelávacom procese muži. V predchádzajúcej vekovej kategórií ich sice bolo 

menej, no ich vzdelávacia dráha je dlhšia. Výrazné skoky a prepady po veku 25 rokov sú 

spôsobené malými súbormi a majú zanedbateľnú výpovednú hodnotu. Index femininity celej 

študujúcej populácie ja 0,99, teda na 100 študujúcich mužov pripadá 99 študujúcich žien. Ak 

sa pozrieme na určité vybrané vekové kategórie, dostaneme lepší obraz o situácii. Vo vekovej 

kategórií 16-19 rokov dosahuje index femininity hodnotu 1,02 a v kategórií 20-24 hodnotu 

0,88. Týmto spôsobom kvantitatívne vyjadríme to, čo je zobrazené v grafe (Obr. 1.).  

 

  
 

Obr. 1. Index femininity študujúcich podľa veku v 1991 
 

 

                                                           
1 V tomto veku prirodzene prevláda maskulinita nad femininitou, keďže sa rodí viac chlapcov, než dievčat 
a v sledovanom veku ešte nedochádza k vyrovnaniu pohlavných štruktúr. 
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Pri sčítaní v roku 2001 (Obr. 2.) už vidíme niekoľko zmien. Podľa toho, že femininita 

študujúcich sa dlhšie drží pri hodnotách celkovej femininity, možno usudzovať, že v týchto 

vekových kategóriách muži aj ženy ostávajú  vo vzdelávacom procese. nárast a následný 

prepad femininity, ktorý sme videli na Obr. 1, je posunutý o 2 až 3 roky a je o 1 rok 

„natiahnutý“. Od veku 23 rokov ostáva vo vzdelávacom procese viac mužov než žien. 

Rovnako ako v predošlom sčítaní dochádza v dôsledku malých súborov k výrazným skokom, 

no rovnako majú mizivú výpovednú hodnotu. Index femininity celej študujúcej populácie má 

opäť hodnotu 0,99. Avšak index femininity študujúcich vo vekových kategóriách 16-19 rokov 

a 20-24 rokov je oproti predchádzajúcemu sčítaniu prehodený. V kategórií 16-19 rokov 

dosahuje hodnotu 0,98 a v kategórií 20-24 rokov hodnotu 1,04. 

 

 

Obr. 2. Index femininity študujúcich podľa veku v 2001 

 

Pri poslednom sledovanom sčítaní (2011, Obr. 3.) už vidno výraznú zmenu, ktorá 

priamo súvisí s druhým demografickým prechodom [5, 6]. Ako píše Lestaeghe: „Popri 

individuálnej samostatnosti, sa sebarealizácia stáva samostatným cieľom. To má za následok 

zvýšený dopyt po lepšom vzdelaní najmä u žien a podnecuje vyhľadávanie iného životného 

štýlu a ústi v nedostatočnej reprodukcií“ [6]. Zmienený zvýšený dopyt je vidno v náraste 

indexu femininity, kde od veku 19 rokov prevažujú ženy nad mužmi. Zároveň je to vek 
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nástupu a štúdia na vysokej škole a teda práve ženy sú „ťahačmi“ nárastu podielu 

vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva. Kým index femininity celej študujúcej populácie je 

1,10, hodnota indexu femininity vo vekovej kategórii 20-24 rokov dosahuje až 1,32. Tak ako 

aj v predošlých grafoch, vo vyšších vekových kategóriách s nízkym počtom študujúcich 

dochádza k skreslovaniu v dôsledku malých súborov. 

 

 
 

Obr. 3. Index femininity študujúcich podľa veku v 2011 
 

Spomínaný problém malých súborov je možné ošetriť plošným orezaním vekových 

kategórií z veku 34 rokov na nižší určený vek. V prípade tejto štúdie je však horná hranica 

veku určená pri jednotlivých sčítaniach tak, aby neboli brané do úvahy veky spadajúce do 

horného percentilu (Tab. 1). Kurzívou je vyznačený vek ešte sledovaný, boldom je vyznačený 

vek od ktorého už ďalšie vekové kategórie sledované nie sú. Grafickú vizualizáciu 

predstavuje Obr. 4. 
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Tab. 1. Kumulatívne početnosti študujúcich (absolútne a relatívne) 
k.p.stud - kumulatívny počet študujúcich, k.p.s.% - vyjadrené v percentách 

 
rok
vek k.p.stud k.p.s.% k.p.stud k.p.s.% k.p.stud k.p.s.%

16 86733 38,0001 78099 24,6801 51162 13,7983
17 147734 64,7263 151870 47,9925 109530 29,54
18 174532 76,4673 202261 63,9166 167999 45,3089
19 187753 82,2598 230088 72,7103 217604 58,6872
20 199577 87,4402 251835 79,5825 253012 68,2367
21 210104 92,0524 271856 85,9094 282712 76,2467
22 218489 95,7261 289829 91,5891 310065 83,6237
23 223600 97,9653 303135 95,7939 333765 90,0155
24 226005 99,019 309744 97,8824 351435 94,7811
25 227067 99,4843 312749 98,832 360147 97,1307
26 227603 99,7192 314354 99,3392 364654 98,3462
27 227870 99,8361 315184 99,6015 366886 98,9482
28 228009 99,897 315701 99,7649 368222 99,3085
29 228101 99,9373 316011 99,8629 369017 99,5229
30 228162 99,9641 316187 99,9185 369592 99,678
31 228193 99,9777 316310 99,9573 369984 99,7837
32 228213 99,9864 316360 99,9731 370332 99,8776
33 228229 99,9934 316411 99,9893 370580 99,9444
34 228244 100 316445 100 370786 100

1991 2001 2011

 

 

 

Obr. 4. Index femininity študujúcich podľa veku 
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Záver 

Medzi SĽDB 1991 a SODB 2001 sa femininita študujúcich takmer nezmenila, zmenil 

sa však pomer vekových kategórií, v ktorých obe pohlavia mierne dominovali. Výraznú 

zmenu však vidíme medzi SODB 2001 a SODB 2011, keď stúpa hodnota indexu femininity 

a to najmä zásluhou zvýšenia podielu vysokoškoláčok v neprospech vysokoškolákov. 
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Abstract 

Femininity of student population in districts of Slovakia according to population census in 2011 
Aim of this article is to analyze femininity of the student population in Slovakia using data from 

population census of 2011 on regional level NUTS 4. Results reveal no significant spatial distribution. 
 

Keywords: femininity; women; femininity index; NUTS 4 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nie len na Slovensku, ale vo väčšine Európy, resp. vo väčšine vyspelých krajín 

v súčasnosti študuje viac žien než mužov [1, 2]. To má napríklad vplyv na časovanie 

zakladania domácnosti, či rodiny. Tak ako väčšina prejavov ľudských aktivít, aj femininita 

populácie študentov sa v priestore prejavuje v rôznej intenzite. 

Cieľom tohto príspevku je priestorový pohľad na pomer študujúcich mužov a žien 

v okresoch1 (NUTS 4) Slovenska v roku 2011. 

 

Materiál a metódy 

Potrebné údaje sú prístupné z SODB 2011, menovite obyvateľstvo podľa ekonomickej 

aktivity, pohlavia, veku a trvalého bydliska (okres). Predmetnou skupinou sú obyvatelia 

ekonomicky neaktívni - študujúci2. 

Pomer zastúpenia žien v sledovanej populácii je sledovaný pomocou indexu 

femininity, ktorý dáva do pomeru počet žien (v danom veku x) a počet mužov (v danom veku 

x). 

x

x
f M

F
I =       [I.] 

Vekové ohraničenie je 16 rokov veku a 24 rokov veku. Spodná hranica je určená 

povinnou školskou dochádzkou, horná hranica je určená poklesom miery participácie vo 

vzdelávaní [3, 4]. 

                                                           
1 Mestské okresy Bratislavy a Košíc sú agregované. 
2 Externé (prevažne vysokoškolské) štúdium je takto z analýzy vylúčené, keďže externí študenti sú ekonomicky 
aktívni - pracujúci. 
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Index femininity je sledovaný v jednotlivých jednoročných vekových kategóriach 

a dvoch hlavných kategóriách 16-19 ročných a 20-24 ročných, ktoré približne rozlišujú 

stredoškolákov a vysokoškolákov. 

V kartografickom zobrazení sú intervaly určené pomocou priemeru (hodnota za SR) 

a smerodajnej odchýlky. Tak dostaneme tri intervaly, podpriemer, priemer a nadpriemer. 

 

Výsledky a diskusia 

Ak nanesieme jednotlivé jednoročné indexy femininity za 72 okresov do 

jednoduchého čiarového grafu, dostaneme pomerne neprehľadný obraz, no niečo sa z neho 

predsa len vyčítať dá. 

 

 

Obr. 1. Vekovo-špecifický index femininity študujúcich v okresoch SR, podľa SODB 2011 

 

Najzreteľnejšie vidíme nárast variability. V kategórii 16-19 rokov sú hodnoty indexu 

femininity pomerne kompaktné, blízko seba a veľmi nevybiehajú mimo hlavného trendu. Od 

veku 20 rokov vidíme ako sa variabilita otvára a zväčšuje. Variačný koeficient vekovej 

kategórie 16-19 rokov dosahuje hodnotu 0,048. Ale v kategórii 20-24 rokov dosahuje takmer 

dvojnásobnú hodnotu 0,080. Treba však upozorniť, že je to stále veľmi nízka hodnota 

a môžeme povedať, že na úrovni okresov je index femininity študujúcej populácie do veľkej 
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miery vyrovnaný. Rozdiely sú však väčšie v kategórii 20-24 rokov, než 16-19 rokov. 

 

Tab. 1. Opisná štatistika indexu femininity študujúcich v okresoch SR 
 

veková kategória 
priemer 

(hodnota za SR) smerodajná odchýlka variačný koeficient 

16-19 1,064227 0,050962 0,047887 

20-24 1,451567 0,116686 0,080386 

16-24 1,190698 0,04885 0,041026 

 

Podobný záver dostaneme z priestorového zobrazenia pomocou kartogramov. 

Intervaly sú konštruované pomocou priemeru a smerodajnej odchýlky (v Tab.1) pre každú 

zvolenú vekovú kategóriu zvlášť. Napriek nízkej variabilite sa každá veková kategória (16-

19, 20-24 a 16-24 rokov) správa rozdielne. 

V kategórii 16-19 rokov sa prevažná časť okresov nachádza v podpriemernom 

intervale a iba jeden okres v nadpriemernom intervale. V kategórii 20-24 je takmer vyrovnaný 

počet okresov v priemernom a podpriemernom intervale, ale až (v porovnaní 

s predchádzajúcou kategóriou) tri okresy v nadpriemernom intervale. Celkovo (kategória 16-

24 rokov) sa viac než dve tretiny okresov nachádzajú v podpriemernom intervale a žiaden 

v nadpriemernom. To znamená, že kategória 16-19 rokov má väčšiu váhu na celkovú 

femininitu študujúcich, než kategória 20-24 rokov. Je to vidno aj na príklade okresu Stropkov, 

ktorý sa vo vekovej kategórii 16-19 rokov nachádza v podpriemernom intervale a v kategórii 

20-24 rokov v nadpriemernej kategórii. Celkovo sa však nachádza v podpriemernej kategórii. 

 

Záver 

Hoci je väčšina demografických javov [3] a priestorových aspektov vzdelávania [5] 

priestorovo diferencovaná, femininita študujúcej populácie vykazuje za rok 2011 iba 

nevýraznú priestorovú variabilitu. 
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Obr. 2. Priestorová diferenciácia indexu femininity študujúcej populácie 
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Abstract 

Evaluation of impact of cohesion policies for the marginalised Roma communities in relation to the 
environment. 

The oldest mention of Roma in the territory of Slovakia is from the year 1322 and living in Europe 
since the middle ages. Number of authors agree on the fact that the Roma are among the groups most vulnerable 
to and affected by poverty and social exclusion. Among the groups at risk of social exclusion they are citizens 
who, due to the low level of education and qualifications carry out only occasional odd jobs. They are without a 
job, people with physical or mental disabilities, youth after the completion of constitutional or trade education, 
elderly people, families and single parents with children, who find themselves in distress, loss of family and 
social environment. These social categories of citizens, without the aid of society can get to marginalised groups. 
Marginalised groups are disadvantaged population groups, the company pushed to the edge of a group of people, 
often exposed the social and cultural isolation and the various forms of discrimination. The main purpose of this 
post is an exploration of drawing financial support from the EU structural funds in the framework of the 
operational programme environment on the marginalised Roma communities within the framework of the Slovak 
Republic. Another objective is to assess the impact and use of the aid relating to the improvement of living 
conditions of marginalised Roma communities. 

 
Keywords: Roma population; marginalized communities; cohesion policy; environment 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Najstaršia zmienka o Rómoch na území Slovenska je z roku 1322 a v Európe žijú už 

od stredoveku [1]. Patria medzi naše najpočetnejšie etnické menšiny - podľa Atlasu rómskych 

komunít z roku 2013 u nás žije približne 403 tisíc Rómov [2]. Viacero autorov [3 – 8] sa 

zhodujú na tom, že Rómovia patria medzi skupiny obyvateľstva najviac ohrozené a postihnuté 

chudobou a sociálnym vylúčením. Džambazovič [6] tvrdí na základe analýzy výskumov 

chudoby v rómskych komunitách, že príslušníci rómskeho etnika sú v dôsledku kumulácií 

mnohých znevýhodnení z hľadiska chudoby a sociálneho vylúčenia. 

Medzi skupiny ohrozené sociálnym vylúčením zaraďujeme občanov, ktorí v dôsledku 

nízkej úrovne vzdelania a kvalifikácie vykonávajú iba príležitostné pomocné práce, príp. sú 

bez zamestnania. Tieto sociálne kategórie občanov sa bez pomoci spoločnosti môžu dostať do 

marginalizovaných skupín. Marginalizované skupiny sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a 

rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, 

vzdelaniu a kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch.  
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Ako uvádza Michálek [9], proces sociálno-ekonomickej marginalizácie sa na území 

Slovenska vyznačuje svojimi charakteristickými črtami a významne (negatívne) ovplyvňuje 

všetky dôležité aspekty života. Zastaveniu a zmene tejto nepriaznivej tendencie by mala 

napomôcť podpora zo štrukturálnych fondov EÚ (ďalej ŠF EÚ) a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky (ďalej ŠR SR). 

Hlavným cieľom tohto príspevku je poukázať na priestorové rozmiestnenie čerpania 

finančných dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné 

prostredie (ďalej OPŽP)  na marginalizované rómske komunity (ďalej MRK) v rámci SR. 

Alokácia projektov do obcí, v ktorých sú lokalizované MRK považujeme za dôležitý 

predpoklad zlepšenia životných podmienok v týchto MRK. 

 

Materiál a metódy 

 Teoretický vstup bol realizovaný prostredníctvom skúmania dostupnej literatúry, ktorá 

sa zaoberala problematikou MRK, možnosťami poskytovania finančných dotácií na vývoj 

a zlepšenie životnej úrovne – bývanie, vzdelávanie, zaradenie do pracovného procesu 

príslušníkov MRK. Kľúčové informácie boli získané zo zverejnených odborných vedeckých 

článkov [1 – 9] a ďalších informácií dostupných na internetových stránkach [10 – 12]. 

 V empirickej časti boli použité interné dáta Ministerstva životného prostredia (ďalej 

MŽP) z projektových zámerov, ktoré sú zamerané na riešenie problémov MRK a sú 

uplatňované v rámci realizácie horizontálnej priority pri riešení problémov MRK. V práci sme 

sa zameriavali na schválené a neschválené projektové zámery. Analyzované projekty sme 

rozčlenili podľa priestorového rozmiestnenia v obciach SR a podľa typu rómskych osídlení 

(a koncentrácií) v rámci SR. 

 

Výsledky a diskusia 

Slovenská republika mala v programovom období 2007 – 2013 v rámci realizácie 

cieľov regionálnej politiky možnosť čerpať finančné prostriedky z nasledovných fondov EÚ: 

Kohézny fond (KF), Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny fond 

(ESF). 

OPŽP  predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci 

z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. Dokument 

vypracovalo MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP. V rámci tohto programu boli použité 

Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF). Štrukturálne fondy 

a Kohézny fond sú dôležité nástroje štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ. Ich základným 

1468



poslaním je vyrovnávať rozdiely medzi ekonomicky silnými a zaostávajúcimi regiónmi. 

Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania 

zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR 

v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo 

udržateľného rozvoja. OPŽP obsahuje 6 prioritných osí rozdeľujúcich operačný program na 

logické celky (Obr.1.) 

 
Obr. 1. Štruktúra Operačného programu Životné prostredie 

Uvedené prioritné osi sú zamerané na zlepšenie stavu životného prostredia a životných 

podmienok obyvateľstva prostredníctvom zabezpečenia jeho prístupu k environmentálnej 

infraštruktúre, čo sa vzťahuje aj na marginalizované rómske komunity. Cieľom horizontálnej 

priority MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK 

a zlepšenie ich životných podmienok [13]. Projekty – schválené a neschválené v rámci PO 3 

(Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy) sú znázornené na 

Obr. 2. 

Z analýzy vyplýva, že na území SR bolo celkovo schválených 19 projektov v rámci 

PO 3, z toho najviac schválených projektov bolo v okrese Banská Bystrica a to v 7 obciach. 

Zvyšný počet projektov (12) bolo rozložených po jednom, teda v 12 okresoch. Ďalej možno 

konštatovať, že neschválených projektov v rámci PO 3 bolo niekoľko násobne viac, ako 

schválených, teda ide o počet 49 projektov. Z toho najviac neschválených projektov (23) bolo 

v okrese Sabinov a pomerne veľký počet neschválených projektov (12) pripadá na okres 

Košice. Zvyšný počet neschválených projektov (14) pripadá na 11 okresov. 

Keďže databáza analyzovaných projektov v PO 3 bola zameraná na MRK, bolo našou 

snahou zistiť, aké typy osídlenia rómskych komunít sa nachádzajú v obciach resp. v mestách, 

v ktorých boli projekty schválené v rámci PO 3. Uvedená problematika je znázornená 

v Tab. 1. Skúmali sme jednak podiel Rómov v obciach s dotáciou a tiež typy koncentrácií 

v analyzovaných obciach. 
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Obr. 2. Priestorové rozmiestnenie schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

MRK v rámci PO 3, vlastné spracovanie 
 

Tab. 1. Typy osídlení rómskych komunít miesta a obcí zo schválenými projektami PO 3[12]; Zdroj: 
ITMS, vlastné spracovanie 

 

obec okres 
počet 

obyvateľov 
% podiel 
Rómov 

koncentrácia typ koncentrácie 

Martin Martin 56 069 2,7 3 vno, seg, seg 

Hencovce 
Vranov nad 

Topľou 
1 306 19,2 

2 noo, noo 

Holíč Skalica 10 994 5,9 1 vno 

Krompachy Spišská Nová Ves 8 651 21,2 3 vno, noo, noo 

Myjava Myjava 11840 4,2 1 vno 

Pruské Ilava 2 189 3,2 0 0 

Švedlár Gelnica 2 058 62,1 1 noo 

Veľké Zálužie Nitra 4 214 6,4 1 vno 

Košice-Barca Košice IV 0 0,0 0 0 

Čierny Balog Brezno 5 148 13,2 4 vno, vno, vno, noo 

Hiadeľ Banská Bystrica 0 0,0 0 0 

Kordíky Banská Bystrica 0 0,0 0 0 

Králiky Banská Bystrica 0 0,0 0 0 

Ľubietová Banská Bystrica 0 0,0 0 0 

Poniky Banská Bystrica 1 548 5,5 0 0 

Riečka Banská Bystrica 0 0,0 0 0 

Tajov Banská Bystrica 0 0,0 0 0 

Poltár Poltár 5 756 10,2 1 vno 
Nižný 

Slavkov Sabinov 
815 21,2 

1 noo 

 

V obciach so schválenými projektmi sa nachádzalo 0 – 62,1% podiel Rómov. 

Prekvapujúce bolo zistenie, že hoci problematika sa týka MRK, v siedmich z uvedených obcí 

je 0%-ný podiel Rómov a v deviatich obciach niet koncentrácie Rómov.  
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Jednou z kľúčových informácií, ktoré zdroj [2] sledoval, bolo priestorové umiestnenie 

rómskych osídlení v sledovaných mestách a obciach Slovenska v období r. 2007 – 2013. 

Podľa uvedeného zdroja poznáme 3 typy rómskeho osídlenia: a.) osídlenie vo vnútri obce, 

vyznačené v Tab. 1 znakom „vno“, b.) osídlenie na okraji obce, vyznačené v Tab. 1 znakom 

„noo“ a c.) segregované osídlenie, vyznačené v Tab. 1 znakom „seg“. Z uvedenej tabuľky 

vyplýva, že najvyšší počet koncentrácií je v obci Čierny Balog (4 koncentrácie), v mestách 

Martin a Krompachy existujú po 3 koncentrácie, v obci Hencovce sú 2 koncentrácie a v 6 

obciach sú po 1 koncentrácie. V obciach Pruské (okr. Ilava) a Poniky (okr. Banská Bystrica) 

sa nenachádzajú typy osídlenia, podľa toho posudzujem, že v týchto obciach žijú Rómovia 

medzi majoritnou populáciou. V 7 obciach neboli dostupné údaje o typu koncentrácie, tento 

údaj sa nenachádza ani podľa [2]. 

 

Záver 

 V predloženej práci sme sa venovali problematike marginalizovaných rómskych 

komunít, ich priestorovým rozmiestnením v rámci SR, typológiou rómskych osídlení v rámci 

schválených projektov. Uvedenou tematikou v dotknutých obciach resp. mestách bolo viac 

neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako schválených žiadostí. Z toho 

možno usúdiť, že v nedostatočnej miere boli využité možnosti, ktoré by mohli prispieť 

k zlepšeniu stavu životného prostredia a životných podmienok marginalizovaných rómskych 

osídlení v SR.  Naše zistenia korešpondujú s výsledkami Micháleka, podľa ktorého alokácia 

financií v sledovanom období nesmerovala vo zvýšenej miere prednostne do vyčlenených 

marginálnych okresov. Ako upozornil Michálek [9], napriek opakovaným deklarovaným 

vyjadreniam zo strany rôznych aktérov o podpore marginálnych regiónov, je reálna situácia v 

týchto regiónoch v značnej diskrepancii s týmito vyjadreniami. 

 Predložený príspevok predstavuje zatiaľ iba pilotnú štúdiu v snahe zachytiť impakty 

kohéznych politík na situáciu v MRK, ďalšie, najmä kvalitatívne analýzy nám napomôžu 

reálnejšie posúdiť či podpora bola naozaj v súlade so snahou napomôcť MRK, ktoré 

predstavujú ekonomicky aj sociálne marginalizované územie v rámci SR. 
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Abstract 

Croatian - an important element of cultural identity in Jarovce 
This article is about the Croatian minority in the borough of Bratislava - Jarovce. It examines the 

changes and the current status of the Croatian minority in Jarovce, demographic development and ways, how 
does it maintain awareness of the specific croatian cultural identity. 

 
Keywords: community Jarovce; city; Croat;  minority; identity 

Úvod a formulácia cieľa 

Kultúrna identita je vedomím určitého spoločenstva, v našom prípade chorvátskej 

menšiny v MČ Jarovce, o sebe samom. Mistrík hovorí o kultúrnej identite: „Kultúrna identita 

v sebe nesie obraz o sebe samej, jej historické skúsenosti, viaže sa na určitý jazyk, aj na určité 

vzorce správania“ [1].  

Jarovce sú jednou zo sedemnástich mestských častí Bratislavy. Aj napriek tomu, že 

mnohí Jarovce označujú za „dedinu“, patria spolu s Petržalkou, Rusovcami a Čunovom do 

okresu Bratislava 5. Špecifikom Jaroviec je chorvátska menšina. Chorváti prišli do Jaroviec 

začiatkom 16. storočia zo severozápadnej časti dnešnej Slavónie po následnom ohrozovaní 

osmanskými vojskami [2]. Územie Jaroviec bolo osídlené z dôvodu zabezpečenia 

pohraničného územia a z ekonomického hľadiska, pretože bolo treba skultivovať opustenú 

a spustošenú pôdu [3]. V roku 1659 sa konali cirkevné vizitácie, v ktorých sa konštatuje, že 

všetci obyvatelia sú Chorváti okrem jedného. [2].  

V súčasnosti dochádza k prepojeniu geografie, sociológie, kultúry v trende oživenia 

identity alebo kultúrnej identity, či už vo vzťahu k regiónu alebo miestu. Geografi to označuje 

aj ako genius loci. Mestská časť Bratislavy Jarovce majú svoju kultúrnu identitu spojenú 

s chorvátskou menšinou.  

Cieľom predloženého príspevku je poukázať na špecifiká mestskej časti Jarovce vo 

vzťahu ku kultúrnej identite spájanej najmä s chorvátskou menšinou. 
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Materiál a metódy 

Pri príprave tohto príspevku sme spracovávali a analyzovali primárne aj sekundárne 

dáta, získavané priebežne počas výskumu v Jarovciach. Sekundárnymi dátami sú najmä 

oficiálne dáta zo Štatistického úradu SR a dáta z miestneho úradu v Jarovciach, ktoré sú 

dopĺňané primárnymi dátami získané vlastným pozorovaním, rozhovormi s relevantnými 

predstaviteľmi obce, ale aj názormi bežných obyvateľov. Obraz obce pomáhajú dotvoriť aj 

historické dokumenty, informácie z obecnej kroniky a internetovej stránke obce. 

Výsledky a diskusia 

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 mali Jarovce 1395 obyvateľov, z toho sa ku 

chorvátskej národnosti hlásilo 220, čo predstavuje 15,29 % z celkového počtu. V súčasnosti 

majú k 31.12. 2015 Jarovce 2085 obyvateľov. Od roku 2011 pribudlo v Jarovciach 690 

nových občanov. Všetci sú obyvatelia slovenskej národnosti. Mestský úrad Jarovce eviduje  

68 obyvateľov, ktorí majú v registri obyvateľov REGOB zapísanú chorvátsku národnosť. 

Národnosť je len o presvedčení, pocite. Napríklad, dnes sa môžeme cítiť ako Slováci a hlásiť 

sa k slovenskej národnosti, ale zajtra môžeme mať pocit, že sme Maďari a hlásiť sa 

k maďarskej národnosti. Ľudia môžu mať v systéme (register obyvateľov REGOB) uvedenú 

národnosť slovenskú, ale pri vypisovaní rôznych žiadostí si môžu napísať aj inú národnosť, a 

to z rôznych dôvodov. Preto najpresnejší údaj o národnostných menšinách sa zistí pri sčítaní 

obyvateľov. Je to anonymné a ľudia sa neboja a nehanbia priznať svoju národnosť.  

 

 
Obr. 1: Graf vývoja obyvateľstva v mestskej časti Jarovce od roku 1880 do roku 2011 [6] 

 

Podľa Kasalu [4] môže byť identita chápaná ako prírodné prostredie (poloha na 

morfologických celkoch, na významnom toku alebo napríklad významná prírodná hodnota 
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v danej lokalite), sociálne prostredie (susedstvo, spolky, farnosť, komunita) alebo kultúrne 

dedičstvo (významné dominanty a pamiatky). V spojitosti s Jarovcami ide hlavne o sociálne 

prostredie, ale prepojené s kultúrnym dedičstvom. Predovšetkým o nehmotné kultúrne 

dedičstvo, ktoré sa prejavuje v jazyku, zvykoch, sviatkoch a s tým spojené tradície.  

V súčasnosti sa oživujú staré pôvodné identifikačné prvky (hody, komunitné 

stretnutia) a tento trend neplatí len pre Jarovce, ale aj pre zvyšok Slovenska. Z výskumu a 

pozorovania v Jarovciach je zrejmé, že v mestskej časti je rastúci trend oživovania kultúrnych 

tradícií spájaných s chorvátskou minoritou. V posledných rokoch sa konajú rôzne festivaly 

s chorvátskou tematikou, ochotnícke divadlo po chorvátsky, organizuje sa detský tábor 

v Chorvátsku. Organizácie a organizátori tvoria rôzne podujatia pre zvýšenie povedomia 

o Chorvátoch, chorvátskej menšine a ich prepojenie s Jarovcami. Aj keď čísla ukazujú pokles 

chorvátskej menšiny, tak v prípade Jaroviec tu povedomie o koreňoch pôvodného 

obyvateľstva stále je.  Prisídlenci prichádzajú do Jaroviec hlavne pre dobrú polohu voči centru 

Bratislavy a bývaniu v rodinných domoch, a nie kvôli minulosti a chorvátskej menšine, 

o ktorej veľakrát ani nemajú tušenia. 

Starousadlíci, ktorí majú chorvátsku národnosť oficiálne zapísanú v systéme (v 

matrike), ju predávali z generácie na generáciu svojím potomkom. Ale pri miešaní Jarovčanov 

s Bratislavčanmi a inými obyvateľmi Slovenska so slovenskou národnosťou došlo k tomu, že 

oficiálna chorvátska menšina postupne klesá a mení sa, ako napísal Šatava [5] na tzv. „hobby“ 

skupinu záujemcov o jazyk a tradície, podobnú záujmovým spolkom. Takýto vývoj označuje 

za prirodzený, legitímny a dokonca žiadúci. 

Hlavne jazyk býva označovaný ako hlavný znak etnicity. V dôsledku klesajúcej a už 

zmieňovanom premiešavaní národnosti dochádza aj k tomu, že starí rodičia hovoria 

chorvátsky, otec alebo matka vedia chorvátsky, ale ich dieťa už chorvátsky nevie. Vďaka 

súčasnej globalizácií sa do popredia dostáva angličtina a mládež nemá záujem vedieť 

chorvátsky. V mnohých prípadoch s dieťaťom rodičia nehovorili od detstva jazykom menšiny 

a neskôr sa to už ťažšie dobieha. Na podporu zachovania chorvátskeho jazyka ponúka 

Chorvátska republika pre Chorvátov žijúcich mimo Chorvátska vyučovanie chorvátskeho 

jazyka alebo konverzácie v chorvátskom jazyku. Deti a mládež majú kurz zadarmo, dospelí si 

kurz hradia samí. Všetky skupiny učí učiteľka zo Zagrebu, ktorá je vyslaná na Slovensko 

a učí v našich troch chorvátskych mestských častiach – Jarovce, Čunovo, Devínska Nová Ves 
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a jednej vidieckej obci – Chorvátsky Grob. V súčasnosti kurz v Jarovciach navštevuje 

približne 8-10 dospelých a 15-20 detí.  

Dôkazom toho, že pre Jarovce je Chorvátska menšina dôležitá a nielen pre ne, ale 

o Jarovciach a jej chorvátskej výnimočnosti majú povedomie aj v Chorvátsku, je návšteva 

viacerých významných chorvátskych osobností, napríklad z oblasti politiky chorvátska 

premiérka Jadranka Kosor v roku 2011. Jarovce boli tiež v roku 2009 miestom konania 

festivalu "Dan mladine", ktorého cieľom je udržanie povedomia chorvátskej národnosti medzi 

Slovákmi, Rakúšanmi a Maďarmi v obciach, kde sa v minulosti Chorváti usídlili.  

 

Obr. 2: Graf vývoja chorvátskej menšiny od roku 1880 do roku 2011 vo vybraných obciach, ktoré 
v minulosti Chorváti osídlili [6] 

V súčasnosti je počet obyvateľov hlásiacich sa k chorvátskej menšine prirodzene 

menší a pomaly klesá. Dôvodom je asimilácia, rast rodín a ich miešanie s inými, prevažne 

s obyvateľmi slovenskej národnosti. 

Tab. 1: Porovnanie obyvateľstva Jaroviec vo vybraných charakteristikách za rok 2011 [6] 

Slovenská 
národnosť 

Chorvátska 
národnosť 

% z celkového 
počtu 

obyvateľov, 
ktoré tvorí 
chorvátska 

národnosť * 

Národnosť 1 044 220 15 

Materinský jazyk 1 016 231 16 

Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti 1 001 179 12 

Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti 1 212 78 5 
* Počet obyvateľov pri Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011: 1 438 
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Záver 

Aj napriek tomu, že počet obyvateľov hlásiacich sa ku chorvátskej menšine klesá, ako 

ukazujú čísla a štatistiky, tak povedomie o chorvátskej menšine v Jarovciach medzi 

obyvateľmi ostáva. Či už vďaka rôznym organizáciám a kultúrnym podujatiam alebo aj 

vďaka novodobému trendu, ktorým je návrat ku koreňom a záujem o predkov, minulosť 

a udržanie tradícií. Ako uvádza Kučerová [2]: "Zachovanie a prežitie chorvátskeho etnika do 

dneska, a to nielen vo forme jazyka, zvyklosti, ale napodiv aj vedomím svojho národného 

pôvodu, je u nacionálnych menšín a rovnako malých národov (hlavne tých bez tradície štátu) 

aj pre triezvych vedeckých bádateľov obdivovaným alebo uznávaným „zázrakom“. 
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Abstract 

The Design of the Implementation of Green Chemistry in High School´s Chemistry Curriculum  
The article considers the production of teaching materials on the subject of Green chemistry for 

secondary schools and the design of their implementation in thematic units of organic chemistry. Teaching 
materials are based on the principles of Green chemistry, the inductive approach and the constructive educational 
strategy.  
 

Keywords: green chemistry; sustainable development; teaching materials; organic chemistry; inductive 

approach, constructivism. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematika Zelenej chémie je aktuálnou témou v spoločnosti, ktorá vychádza 

z princípov Udržateľného rozvoja a zameriava sa na udržateľný spôsob činnosti chemického 

priemyslu. Témy Udržateľného rozvoja zasahujú a ovplyvňujú smerovanie a obsah 

vzdelávania na školách. V rámci chemického kurikula ide o filozofiu a princípy Zelenej 

chémie, ktoré je možné implementovať do chemického vyučovania nielen na vysokých 

školách, ale aj na základných a stredných školách.  

Na základe požiadaviek a trendov v spoločnosti a vo vzdelávaní sme v rámci výskumu 

dizertačnej práce stanovili nasledujúce ciele:  

 vytvoriť návrh implementácie témy Zelená chémia a jej princípov do vybranej 

časti chemického obsahu,  

 vytvoriť učebné materiály k problematike Zelenej chémie,  

  overiť vytvorené učebné materiály na vyučovaní chémie a následne ich 

optimalizovať. 

Pre začlenenie témy „Zelená chémia“ – proces, pri ktorom dochádza k redukcii, 

obmedzovaniu používania energie, surovín, chemických látok, financií a predchádzaniu 

tvorby odpadu a nebezpečenstva, sme vybrali tematické celky organickej chémie pre stredné 

školy podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá ISCED 3A [1]. Ide o učivo 

chémie pre 2. ročník 4-ročných gymnázií alebo 7. ročník 8-ročných gymnázií, pričom sme 
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vychádzali z obsahového a výkonového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 

3A. Po obsahovej stránke sme sa hlavne opierali o princípy Zelenej chémie, ktoré  podľa 

Clarka a Macqaurrieho [2] vyplývajú z nasledovných bodov: 

 využívanie maximálnych množstiev reaktantov pri tvorbe produktov, 

 minimálna produkcia odpadu, 

 používanie menej nebezpečných chemických látok,  

 bezpečnosť chemických procesov, 

 využívanie obnoviteľných surovín,  

 efektívnosť chemických procesov.  

 

Existuje viacero modelov pre implementáciu Zelenej chémie do školského kurikula.  

Burmeister, Rauch a Eilks [3] uvádzajú štyri základné modely udržateľného rozvoja. 

V závislosti od podmienok v našom školstve sme sa rozhodli pre aplikáciu modelu 

laboratórnych cvičení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou chémie ako takej a modelu, v ktorom 

je zelená chémia začlenená v obsahu chemického kurikula. 

 

Vo vzdelávaní sa do popredia dostáva induktívny a konštruktivistický prístup vo 

vyučovaní, ktoré charakterizujú autori Prince, Felder [4], Brooks, Brooks [5], Veselský [6] a 

iní. Sú prínosom pre žiaka, ako aj pre učiteľa. Žiaka vedú k samostatnej činnosti, aktivite, 

počas ktorej sa snažia postupne dospieť k záveru s komplexným pohľadom na problém. 

Učitelia sa snažia rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov počas skupinovej práce alebo 

kooperácie a dávajú žiakom možnosť kreatívne pracovať pri riešení stanoveného problému. 

Učiteľa vedú k rozvíjaniu vlastných kompetencií a k profesijného rastu.  

 

Materiál, metódy a postupy  

Počas tvorby učebných materiálov bola použitá 

 metóda teoretickej analýzy Štátneho vzdelávacieho programu chémie pre 

gymnáziá ISCED 3A, odbornej literatúry zaoberajúcej sa Zelenou chémiou 

a iných materiálov venujúcich sa danej problematike 

a postupy pre tvorbu  

 modelov vyučovacích hodín.  

 pracovných listov a kľúčov správnych odpovedí. 
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Veľkým prínosom pre tvorbu učebných materiálov bolo absolvovanie online kurzu 

„Green Chemistry in High Schools“ pre učiteľov stredných škôl, sprostredkovaný 

organizáciou Beyond Benign. 

 

Výsledky  

Na základe štúdia odbornej literatúry k danej problematike sme vytvorili návrh učív, 

v ktorých je zmysluplne a efektívne začlenená problematika zelenej chémie, viď Tab.1.  

  
 Tab. 1. Návrh tematických celkov a učív organickej chémie – názvy jednotlivých učív organickej chémie na 

základe princípov Zelenej chémie. 
 

Tematický 
celok 

Charakteristika a rozdelenie 
organických látok a základy ich 

názvoslovia 

Uhľovodíky  a ich deriváty dôležité v bežnom 
živote, ich vlastnosti, použitie a ich vplyv na živé 

organizmy a životné prostredie 

Priemyselné havárie a ich následky - úvod 
do organickej a zelenej chémie 

Fosílne palivá (ropa, uhlie, zemný plyn a ich vplyv 
na životné prostredie) 

Dvanástoro zelenej chémie – princípy 
Zelenej chémie 

Obnoviteľné zdroje uhľovodíkov – biomasa, 
biodiesel 

Anorganické vs. organické látky 
Porovnanie tradičných a obnoviteľných zdrojov 

uhľovodíkov 

Názov 
učiva 

 Alkény – polyméry, polymerizácia, biopolyméry 

 

Vytvorené učebné materiály vytvárajú didaktický manuál, ktorý pozostáva z:  

 modelov vyučovacích hodín,  

 pracovných listov a kľúčov správnych odpovedí,  

 návodov na laboratórne cvičenia,  

 prezentácií v aplikácii MS PowerPoint,  

 metodických pokynov pre učiteľa. 

 

Na Obr.1. je ukážka z vyučovacej hodiny, ktorá má motivačný charakter, pričom žiaci 

pracujú s pracovným listom. Pracovný list sa venuje téme priemyselných havárií v známych 

slovenských závodoch a ich následkom, čím žiaci získavajú prvotné informácie o Zelenej 

chémii a jej filozofii prepojené s organickou chémiou.  
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Obr. 1. Ukážka učebných materiálov – pracovný list. 

 

V blízkom období vytvorené učebné materiály budú overené na vybraných stredných 

školách. Pôjde o kvalitatívny výskum, ktorý bude pozostávať z analýzy: 

 hospitačných záznamov,  

 pozorovaní vyučovacích hodín vo forme videozáznamov,  

 pološtrukturovaných rozhovorov s učiteľmi a vybranými žiakmi. 

 

Záver 

Pripravené učebné materiály s problematikou Zelenej chémie, v duchu induktívneho 

a konštruktivistického prístupu vo vyučovaní, sú cestou pre tvorbu a implementáciu 

environmentálneho kurikula do obsahu súčasného štátneho kurikula (nielen pre vyučovací 

predmet chémia). Plánovaný výskum, upriamený na overovanie učebných materiálov a ich 

optimalizáciu, bude prebiehať v období rokov 2016 a 2017 na vybraných fakultných školách 

v Bratislave.  
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Abstract 

Teachers' opinions about experiential education  
To allow the teacher to use in the educational process of modern teaching methods, it must be thoroughly 

informed of the possibilities of the method and the method of its inclusion in a real learning process. Experiential 
teaching can stereotypical educational process to revive and bring many new incentives for learning. The main 
objective of the research was to identify the state of informedness of Slovak teachers on the concept of experiential 
learning and get to know their ideas about its use in teaching. Research was attended by 86 teachers from all over 
Slovakia. The research was conducted in the period from April 2015 to February 2016. The most prestigious research 
results include the finding that teachers see as a method of experiential learning game. Most natural objects to the use 
of science is, no longer specify how teachers can not. Teaching in the field by teachers is an appropriate method for 
the application of experiential learning. After the evaluation of research results but we concluded that informedness 
of teachers about the teaching concept is very poor. 

Keywords: teacher;, experiential education; nature science education  

 

Úvod  

 Zážitok je jedinečná situácia v našom živote, ktorú si môžeme zapamätať aj na celý život. 

Zážitkové vyučovanie je preto: „aktívny proces, pri ktorom dochádza k tvorbe pojmov 

a získavaniu vedomostí na základe vlastnej skúsenosti a aktívnej činnosti žiakov“ [1]. Pri 

zážitkovom vyučovaní sa predovšetkým „hľadajú netradičné riešenia a túžba prekonať výzvu“ 

[2]. Medzi hlavné výhody zážitkového vyučovania patrí rozvíjanie kompetencií ako je 

„kreativita, tímová spolupráca, komunikatívnosť, sociálne cítenie a iné kompetencie potrebné 

v každodennom živote“ [3]. Každá hodina by mala „byť pripravená tak, aby žiaci vyvíjali vlastnú 

iniciatívu a aktivitu, aby v daných situáciách boli zaangažovaní, aby dokázali vyjadriť svoje 

vlastné myšlienky“ [4].  

 

Teoretické východiská 

 Zážitkové vyučovanie je vyučovacia koncepcia, ktorá obsahuje množstvo rôznych metód. 

Medzi najpoužívanejšie metódy patrí metóda dramaturgie [5], ktorá sa ale v prírodovedných 

predmetoch využíva len zriedkavo. V prírodovedných predmetoch sú najvhodnejšie na použitie 

metóda bezpečnosti programu, skupinové metódy, bádateľské metódy či vyučovanie v teréne. 

1484

mailto:ivankova@fns.uniba.sk


Z nasledujúcich dôvodov sa výskum zameral predovšetkým na metódu vyučovania v teréne. 

„Obrázky a objekty v miestach, ako sú múzeá a galérie, poskytujú nové vizuálne a zmyslové 

zážitky. Pre mladých ľudí, ktorí nemajú radi čítanie a písanie, alebo ktorí majú ťažkosti s učením 

a pre tých so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, môže  byť 

toto oslobodením“ [6]. 

 

Cieľ výskumu 

 Cieľom výskumu bolo zistiť informovanosť slovenských učiteľov o zážitkovom 

vyučovaní ako vyučovacej koncepcii. Výskum sa ďalej zaoberal výskumnými otázkami: 

1. Ktorá vyučovacia metóda je z pohľadu učiteľa žiakmi najobľúbenejšia?  

2. Akú formu alebo metódu vyučovania považujú učitelia za charakteristickú pre zážitkové 

vyučovanie? 

3. Je rozdiel vo využívaní zážitkovej metódy vyučovania z hľadiska dĺžky praxe učiteľa? 

4. Ktorý vyučovací predmet je podľa učiteľov najlepší na používanie zážitkových metód 

vyučovania? 

5. Je vyučovanie v teréne vhodnou metódou na prepojenie teórie s praxou?   

 

Realizácia a metódy výskumu 

 V prvej fáze výskumu bolo zrealizované interview s 5 učiteľmi a na základe neho bol 

vytvorený dotazník, ktorý umožnil zisk väčšieho množstva dát a a teda aj následnú štatistickú 

analýzu výsledkov výskumu. Prvá fáza výskumu prebiehala od apríla 2015 do mája 2015 a druhá 

fáza od júna 2015 do februára 2016. Zúčastnilo sa ho celkovo 86 respondentov z celého 

Slovenska.  

 

Výsledky a diskusia 

1. Akú formu alebo metódu vyučovania považujú učitelia za charakteristickú pre zážitkové 

vyučovanie? 

Medzi najčastejšie odpovede patrili, hra (59 učiteľov), výlet (22 učiteľov) a epochové vyučovanie 

(5 učiteľov). Na základe výsledkov Chí-kvadrát testu dobrej zhody sa zistilo, že medzi 

vybranými metódami sú štatisticky významné rozdiely v početnosti. Z čoho vyplýva, že učitelia 

považujú prevažne hru ako hlavnú metódu zážitkového vyučovania. 
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2. Ktorá vyučovacia metóda je z pohľadu učiteľa žiakmi najobľúbenejšia? 

Učitelia najčastejšie volili ako najobľúbenejšiu metódu žiakov hru (55 učiteľov), ďalej nasledujú 

demonštračné metódy (21 učitelia) a nakoniec metódy samostatnej práce (10 učiteľov). Opätovne 

sme dáta štatisticky vyhodnotili a zistili sme, že výsledky sú štatisticky významné. Veľmi 

zaujímavým faktom je, že sa nevyskytli žiadne iné odpovede.  

3. Je rozdiel vo využívaní zážitkovej metódy vyučovania z hľadiska dĺžky praxe učiteľa? 

V tomto prípade bolo potrebné výsledky zapísať do kontingenčnej tabuľky. Po štatistickej 

analýze sa zistilo, že výsledky nie sú štatisticky významné a teda výber vyučovacej metódy 

nijako nesúvisí s dĺžkou praxe učiteľa.  

4. Ktorý vyučovací predmet je podľa učiteľov najlepší na používanie zážitkových metód 

vyučovania? 

V tejto položke mali učitelia možnosť uviesť konkrétny predmet alebo skupinu predmetov, ktoré 

sú podľa nich najvhodnejšími na využitie zážitkového vyučovania. Až 58% učiteľov uviedlo 

dejepis, 16% fyziku a 14% hudobnú výchovu a 12% biológiu. Zaujímavosťou bolo, že pri výbere 

celej skupiny predmetov prevažoval výber prírodovedných predmetov pred humanitnými. 

5. Je vyučovanie v teréne vhodnou metódou na prepojenie teórie s praxou? 

Pri tejto výskumnej otázke boli použité položky s Likertovým škálovaním odpovedí, umožnilo 

pôvodne binárnu nominálnu premennú vyhodnotiť ako viacnásobnú nominálnu premennú. Pre 

lepšie vyhodnotenie sa jednotlivým výrokom pridelili hodnoty od 1 po 5, pričom hodnota 1 

predstavovala maximálny pozitívny postoj a hodnota 5 maximálny negatívny postoj. Pre danú 

položku sa následne vypočítala priemerná hodnotu, ktorá je v tomto prípade 1,66, čo je vysoko 

pozitívny postoj učiteľov k vyučovaniu v teréne v spojení s praxou. Aby sme ale zistili štatistickú 

významnosť zistených dát uplatnil sa aj Chí-kvadrát test, ktorý potvrdil, že učitelia si myslia, že 

vyučovanie v teréne je vhodné na prepojenie teórie s praxou. 

Záver 

 Výskum ponúka stručný prehľad o informovanosti učiteľov o zážitkovom vyučovaní. Na 

základe výsledkov je zrejmé, že informovanosť je slabá, respektíve nepresná. Pokiaľ ide o tento 
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výskum, vzhľadom na počet respondentov, učitelia nevidia možnosti využitia takejto koncepcie 

vo väčšine predmetov. Aj keď uprednostnili výber prírodovedných predmetov pred humanitnými, 

ako najvhodnejší konkrétny predmet na využitie zážitkového vyučovania uvádzajú dejepis. 

Zážitkové vyučovanie vidia v podstate len ako formu hry a zabúdajú na jeho motivačný 

charakter.  
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Abstract 

A misconception about animals and plants been reported in various research reports on pupils of all age 
groups. We have carried out testing of students of the sixth grade. The test included 10 questions on topics plants 
and animals. Test was administered to 204 respondents in five primary schools. Our aim was to identify some 
pupil misconception of topic animals and plants. Then we tried to create a constructive role to help eliminate 
identified misconception. 

Keywords: misconception; constructivism; constructivist approach 

 

Teoretické východiská 

V súčasnosti sa viacerí autori venujú problematike skvalitnenia edukačného procesu, 

ktoré je zamerané predovšetkým na dieťa ako budovateľa vlastného poznatkového systému. 

Konštruktivizmus inšpiruje reformu vzdelávania v prírodných vedách. Ide o teórie, podľa 

ktorých žiak svoje poznanie aktívne konštruuje [1]. 

Úlohou dieťaťa je bádať, objavovať a spoznávať okolitú realitu. Je potrebné podporiť 

jeho aktivitu a rešpektovať jeho osobnosť, prekoncepty, názory na okolitú realitu a poznanie. 

Funkcia učiteľa sa mení z mentora, ktorý mu odovzdáva informácie, na facilitátora, ktorý by 

mu mal pomáhať pri konštrukcii nových poznatkov. Učiteľ ho sprevádza pri práci a stáva sa 

pre neho oporou. Je dôležité vyzdvihovať pedagóga ako kľúčový element, ktorý musí 

vytvoriť vhodné podmienky, aby dieťaťu umožnil aktívne zapojenie mentálnych štruktúr pri 

spracovaní skúseností a tvorbe vlastných kognitívnych reprezentácií [2]. 

Je potrebná zmena v chápaní povolania budúcich učiteľov z konštruktivistického pohľadu. 

Dieťa treba vnímať ako konštruktéra svojho poznania a rešpektovať jeho prekoncepty. Spôsob 

vyučovania významne ovplyvňuje učenie žiakov. Je potrebné nájsť primeranú mieru vedenia 

a riadenia žiaka vzhľadom na jeho individuálne potreby. Vedúca úloha učiteľa u staršej 

generácie je potrebná, ale je dôležité, aby učiteľ dokázal postupne svoje vedenie oslabovať, 

zbavovať sa svojho vplyvu a moci nad dieťaťom (ktorá je zvlášť u malých detí veľká), 

odovzdávať časť svojich právomocí a viesť dieťa k preberaniu zodpovednosti za svoju 

činnosť a osobnostný vývoj [3]. Zdá sa, ako by išlo o odstránenie autority vo výchove, ale 

naopak, ide o elimináciu veľmi autoritatívnych prístupov k dieťaťu, nejde o autoritu založenú 
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na mocenskom postavení, ale o autoritu, ktorá sa opiera o dobrovoľné uznanie druhého 

a dobrovoľné podriadenie sa. 

Medzi základné charakteristiky konštruktivistického učiteľa patria [4]: 

1. Stať sa zdrojom poznania, ktorý má prehľad. 

2. Povzbudzovať žiakov ku skúsenostnému učeniu, vďaka ktorému sa medzi vedomosťami 

môžu vybudovať štruktúry. 

3. Povzbudzovať žiakov k myšlienkovej činnosti kladením otvorených otázok, podporovať 

vzájomnú diskusiu medzi nimi. 

4. Povzbudzovať a akceptovať žiakovu samostatnosť a iniciatívu, byť pripravený opustiť rolu 

kontrolóra. 

Dôležitou úlohou učiteľa je vytvárať vhodné podmienky pre individuálne učenie žiaka 

a snažiť sa presúvať svoju riadiacu rolu na žiaka. Ak učiteľ bude predkladať žiakom určité 

poznanie, samo o sebe to nezaručuje, že ho aj prijmú. Preto je dôležité činnosť učiteľa 

(vyučovanie) presunúť k činnosti žiaka (učenie). 

Úlohou učiteľa je vytvárať problémové situácie takým spôsobom, aby žiaci vyjadrili vlastné 

chápanie, vytvárali otázky a stanovovali ciele. Zhromažďovaním materiálov a vhodným 

usporiadaním prostredia, počas ktorého žiaci vyjadrujú svoje pôvodné predstavy, sa zabezpečí 

podporovanie individuálnej, kooperatívnej, kolektívnej práce a tým sa ,,stavajú mosty“ medzi 

tým, čo vedia a čo sa majú naučiť. Prostredníctvom otázok a vzájomnej diskusie učiteľ vie 

usúdiť, ako žiaci danú situáciu pochopili a čo sa z nej naučili. Vďaka reflexii si žiaci môžu 

uvedomiť, ako sa zmenila ich pôvodná predstava, čo sa naučili a čo by ich ešte zaujímalo. 

 

Miskoncepcie 

Každý žiak má pred vstupom do školy vytvorené predstavy o tom, ako funguje svet. 

Prostredníctvom individuálnej skúsenosti sa formuje detské chápanie, ktoré vzniká spontánne 

v určitých situáciách. 

Štúdium predmetov prírodných vied je veľmi náročné na pochopenie, preto aj v biológii 

zaznamenávame časté vytváranie miskoncepcií. Týmto termínom sa označujú akékoľvek 

pojmy, ktoré sa odlišujú od bežne prijatých a akceptovaných vedeckých chápaní termínu [5]. 

Žiakovo chápanie učiva je možné zmeniť konštruovaním nových poznatkov, rekonštruovaním 

doterajších poznatkov a preorientovaním žiakových vedomostí [6]. Ovplyvňovať ho môže 

prostredníctvom samovoľnej zmeny, kedy žiak prirodzene ,,príde na to sám“, prostredníctvom 

zmeny, ktorá využíva sociálne faktory (pomoc ďalšieho človeka) alebo prostredníctvom 
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radikálnej zmeny [7]. Potrebné je, aby učiteľ u žiaka navodil stav, že žiak bude nespokojný so 

svojím chápaním, nastane nesúlad a nové chápanie bude zrozumiteľné a aplikovateľné. 

Pomenovanie prekoncepcia sa môže terminologicky líšiť. Nesprávne predstavy môžeme 

chápať ako alternatívne koncepcie, miskoncepcie alebo inteligentné nesprávnosti. Nesprávne 

predstavy nazývajú detské miskoncepcie, detské prekoncepcie, naivné teórie dieťaťa, detské 

naivné koncepcie [6]. 

Rozdiel medzi prekoncepciou a miskoncepciou spočíva v tom, že prekoncepcie sú 

individuálne predstavy o fungovaní sveta, vlastné pochopenie určitých javov, s ktorými sa 

deti stretli v bežnom živote pred nástupom do školy. Naopak miskoncepcie vznikajú 

nepochopením, resp. zlým pochopením učiva v škole tak, že časť poznatkov z nového učiva si 

osvoja a časť nových poznatkov sa prepojí s pôvodnou prekoncepciou. Z toho vyplýva, že 

časť žiakových poznatkov zostala nezmenená a bude narušovať ďalšie učenie. 

Je potrebné, aby si žiak uvedomil a pochopil napr. nedokonalosť svojej prekoncepcie určitého 

učiva a snažil sa ju zmeniť. Preto je potrebné, aby súčasťou školského vyučovania a domácej 

prípravy bola zmena žiakových prekoncepcií učiva. Dôležité je nájsť a identifikovať omyl 

a danú mylnú predstavu a pochopiť, v čom spočíva omyl. 

 

Identifikácia žiackych miskoncepcií	

Cieľom výskumu bolo zisťovanie prekonceptov z oblasti biológie u žiakov 6. ročníka 

základnej školy, vďaka ktorému sme sa snažili zistiť, s akými vedomosťami a predstavami 

prichádzajú do tohto ročníka a  miskoncepcie identifikovať. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že 

škola už nie je jediným zdrojom informácií vzhľadom na moderné technológie a ich 

dostupnosť (televízia, internet). 

Výskum bol realizovaný na piatich základných školách. Zapojili sa dve školy z vidieckej obce 

ZŠ Makov, ZŠ Vysoká nad Kysucou a tri školy z mesta ZŠ Svätý Jur, osemročné gymnáziá: 

Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Grӧsslingova. Výskumnú vzorku tvorilo 204 

respondentov. 

Výsledky vyhodnotenia jednotlivých položiek 

Z vyhodnotenia výskumného šetrenia sme identifikovali niektoré miskoncepcie 

u žiakov základných škôl. Všimli sme si, že žiaci pri rozdeľovaní pojmov na živé a neživé 

prírodniny, často zaradili pôdu, vodu, vzduch a slnko do živej prírody. Tento fakt, môže byť 

spôsobený tým, že vodu, vzduch, slnko potrebujú všetky organizmy na prežitie a to môže byť 

jeden z dôvodov, ktorý v žiakoch evokuje príbuznosť so živou prírodou. 
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V úlohe, v ktorej mali žiaci rozdeliť živočíchy podľa možných spôsobov pohybu, sme 

zaznamenali dva druhy miskoncepcií. I. typ miskoncepcie – daný živočích v určitej skupine 

pohybu mal byť, ale žiaci ho do nej nezaradili a II. typ miskoncepcie – žiaci živočícha zaradili 

nesprávne do inej skupiny. Prvý typ miskoncepcie sme zaznamenali  u 75% respondentov, 

ktorí nezaradili ropuchu do skupiny živočíchov, ktoré plávajú. Odôvodňujeme to tým, že aj 

napriek tomu, že ropucha sa často vyskytuje v lesoch, na poliach a v záhradách, si žiaci 

neuvedomili, že ropucha je obojživelník, ktorý na svoju reprodukciu potrebuje vodu. Rovnako 

43,1% respondentov nezaradilo kačicu medzi živočíchy, ktoré lietajú a 40,2% respondentov 

nezaradilo tučniaka do skupiny živočíchov, ktoré plávajú. Pri druhom type miskoncepcie sme 

zaznamenali, že 34,3% respondentov uvádza, že dážďovka sa plazí. Dôvodom daných 

miskoncepcií môže byť, že žiaci nehodnotili pohyb podľa morfologickej a anatomickej stavby 

daného živočícha. 

Pri určovaní plodov vybraných rastlín sme výraznú miskoncepciu zaznamenali 

u rastliny ľuľok zemiakový, u ktorého 94,6% respondentov považuje za plod zemiak. 

Rovnako žiaci mali problém určiť plod u stromov dub (47,1%), buk (48,5%) a borovica 

(40,7%), zároveň pri porovnaní detí z vidieka a detí z mesta sa ukázal štatisticky významný 

rozdiel vo výsledkoch u daných rastlín dub (χ2=6,9090*), buk (χ2=12,1942**), borovica 

(χ2=6,08*), kde deti z mesta častejšie neodpovedali, ako by mali napísať nesprávnu odpoveď. 

Aj napriek tomu, že 94,6% žiakov považuje zemiak za plod rastliny ľuľok zemiakový, 

rozdiely medzi respondentmi z mesta a z vidieka neboli štatisticky významné. 

V položke, ktorá bola zameraná na tému plazy a obojživelníky, značný problém robilo 

respondentom rozhodnúť o pravdivosti resp. nepravdivosti výroku ,,Salamandra škvrnitá je 

plaz.“, kde 50% respondentov rozhodlo, že výrok je pravdivý. Od žiakov sme vyžadovali aj 

zdôvodnenie svojho tvrdenia a ukázalo sa, že 76% respondentov nesprávne zdôvodnilo svoje 

rozhodnutie, napr. 56,7% respondentov si myslí, že salamandra je jašterica. S výrokom 

,,Slepúch je had.“ súhlasilo 71,6% respondentov, 52,6% svoje tvrdenie zdôvodnilo (pretože sa 

plazí a patrí medzi plazy). 

Tiež sme sa zamerali na miskoncepcie žiakov, ktoré sa týkali zaradenia živočíchov do 

správnej skupiny (triedy). Zistili sme, že žiakom robí veľký problém priradiť správnu skupinu 

(triedu) k živočíchom salamandra, korytnačka, tučniak, delfín, a veľryba. 44,1% respondentov 

zaradilo salamandru medzi plazy, 51% respondentov priradilo veľrybu do skupiny ryby 

a 33,8% respondentov si tiež myslí, že delfín patrí do skupiny ryby. Trowbridge a Mintzes 

svojím výskumom zistili, že tučniaka nesprávne určilo 55% študentov stredných a vysokých 

1491



škôl v USA [8]. Mylne ho považovali za cicavca. V našom výskume ho správne určilo za 

člena triedy vtáky 68,1% žiakov základných škôl. 31,9% žiakov považuje tučniaka za cicavca.  

Po vyhodnotení výskumu a odhalení rôznych miskoncepcií, sme sa rozhodli navrhnúť 

rôzne aktivity, hry a pracovné listy, ktoré by mohli napomáhať k eliminácii daných 

miskoncepcií u žiakov. Vytvorili sme banku úloh, aktivít a hier, ktoré učiteľ môže použiť na 

hodine biológie, ktoré majú vplyv na rozvíjanie poznávacích funkcií, zručnosti, spôsobilosti 

riešiť rôzne problémy, zároveň zvyšujú motiváciu žiakov a ich aktivitu. Nami vytvorená 

banka úloh a hier sa dá použiť v rôznych častiach vyučovacieho procesu, t.j. na motiváciu, na 

získavanie nových skúseností alebo na upevňovanie nových informácií.  

Celkové vyhodnotenie výskumného šetrenia 

Výsledky zrealizovaného výskumu sme interpretovali prostredníctvom Studentovho t-

testu, v prípade, že základný súbor mal normálne rozdelenie. Ak súbor nemal normálne 

rozdelenie, použili sme Wilcoxonov test. Porovnávali sme rozdiely vo výsledkoch žiakov 

podľa prostredia, kde žijú (mesto, dedina) (tabuľka č. 1) a rozdiely vo výsledkoch medzi 

chlapcami a dievčatami. Výsledky vychádzajú z bodovania testu, v ktorom maximálny počet 

bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 50 bodov. Z realizovaného výskumu a analýzy výsledkov 

vyplýva úspešnosť riešenia testu 73,7 %. Prehľadné porovnanie úspešnosti žiakov uvádzame 

v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č. 1 Úspešnosť žiakov pri riešení testu 

úspešnosť žiakov pri riešení testu (%) 

pohlavie bydlisko 

chlapec dievča mesto dedina 

73,3 74,1 76,0 68,2 

W = 4911,5 W = 7039,5*** 

Legenda: 
*** štatistická významnosť rozdielu vo výsledkoch medzi mestskými a dedinskými žiakmi na úrovni 0,001 (99,9 
% hladina významnosti). 
 

Z výsledkov vyplýva, že dievčatá boli úspešnejšie pri riešení testu ako chlapci, ale vo 

výsledkoch sa neprejavil štatisticky významný rozdiel. V prípade porovnania úspešnosti 

žiakov z mesta a vidieka, boli úspešnejší žiaci z mesta a zároveň rozdiely vo výsledkoch boli 

štatisticky významné (tabuľka č.1). 
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ZÁVER 

Konštruktivistický prístup nechceme prezentovať ako nový spásonosný spôsob 

vyučovania, skôr by sme ho chceli prezentovať ako jednu z možností, ktorá nechce diktovať 

striktné pravidlá pre aplikáciu, ale skôr upozorniť na spôsob myslenia alebo uvažovania 

o poznávaní, ktorý je nápomocný pri vytváraní modelov učenia a vyučovania. Je dôležité, aby 

pedagógovia inovatívnymi trendmi napredovali vo svojom pedagogickom raste. 

Nové spôsoby vzdelávania vďaka vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov 

a celoživotnému vzdelávaniu učiteľov postupne prenikajú do škôl. Preto pri úvahách 

o konštruktivizme je dôležité vedieť, že nejde o statickú teóriu, ktorá sa ďalej nevyvíja, 

naopak, jeho prínosom sú určité formulované závery, ktoré sa dajú uplatniť vo vzdelávaní. 
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Abstract 

 Sensitivity detection of didactic test formed by us through coefficient ULI and tetrachoric coefficient 
This paper is focused on detection of sensitivity of didactic test that was constructed by us on the chemical topic 
“Chemical reaction rate”. It devoted to the comparison of results of sensitivity gained by calculating of 
coefficient ULI and tetrachoric coefficient. Through this paper, we want to highlight the importance of giving 
the characteristics of didactic tests that are used as diagnostic instrument in many didactic researches.  

  
Keywords: didactic tests; sensitivity; tetrachoric coefficient; coefficient ULI; 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Medzi najpoužívanejšie výskumné metódy využívané v didaktických výskumoch patrí 

testovanie realizované najčastejšie prostredníctvom didaktického testu [1]. Didaktický test, tiež 

nazývaný ako vedomostný test, je nástroj slúžiaci na systematické zisťovanie výsledkov 

nadobudnutých vo vyučovacom procese [2]. Slúži na zisťovanie kvality i kvantity vedomostí a 

zručností učiacich sa [3]. Jeho úlohou je zistiť, do akej miery má žiak osvojené definície, 

pojmy, vzťahy medzi pojmami, operácie poznávania a iné študijné a intelektuálne zručnosti 

[4]. Didaktický test je často využívaný i v školskej praxi na zisťovanie efektivity učenia. Slúži 

učiteľovi na zhodnotenie jeho práce a žiakom na získanie spätnej väzby svojho učenia [5]. 

Kvalita didaktického testu závisí od kvality jednotlivých testových položiek, ktoré 

predstavujú otázky, či úlohy, ktoré má respondent vyriešiť. Z tohto dôvodu je potrebné 

venovať dostatočnú pozornosť navrhovaniu a konštruovaniu testových položiek a poznať 

pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri ich formulácii [5], [6]. Kvalitu celého didaktického testu 

možno posúdiť na základe analýzy jednotlivých testových položiek, z ktorých je didaktický 

test zostavený a určením vlastností, ktoré sú dôležité pre posúdenie ich kvality. Medzi tieto 

vlastnosti patrí citlivosť testových položiek, ich obťažnosť a analýza nenormovaných 

odpovedí [5].  

V našom výskume sme si stanovili za hlavný cieľ zistiť citlivosť nami koncipovaného 

didaktického testu k chemickej téme „Rýchlosť chemických reakcií“ prostredníctvom metódy 

ULI a tetrachorického koeficientu. Ďalším cieľom bolo navzájom porovnať výsledky získané 
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týmito dvoma metódami a následne zhodnotiť, ktorá metóda bola z nášho pohľadu pre 

výpočet citlivosti jednoduchšia. 

 

Metódy 

Na realizáciu výskumu sme si zvolili ako výskumnú metódu didaktický test k téme 

„Rýchlosť chemických reakcií.“ Test pozostával z jednej otázky, ktorá bola zameraná na 

slovné asociácie, z dvoch otvorených úloh a siedmich dvojúrovňových testových položiek.  

Otázka týkajúca sa slovných asociácií vyžadovala od respondentov uviesť 8 pojmov, 

prípadne slovných spojení, ktoré sa im ako prvé vybavia pri slovnom spojení „Rýchlosť 

chemickej reakcie“. Pri vyhodnocovaní jednotlivých odpovedí sme postupovali tak, že sme 

prisúdi jeden bod každej relevantnej asociácii. Skóre testovej položky bolo potom tvorené 

celkovým súčtom takýmto spôsobom získaných bodov [1]. Otvorené testové položky boli 

charakteristické tým, že testované osoby svoju odpoveď na ne písali vlastnými slovami. 

Odpoveď mala byť krátka, jasná a výstižná. V prípade, že respondenti na tieto položky 

odpovedali úplne správne, získali 1 bod, ak ich odpoveď bola len čiastočná, alebo nesprávna, 

prisúdili sme jej 0 bodov. Dvojúrovňové položky sa nezameriavali len na odpoveď 

respondenta na kladenú otázku, ale vyžadovali i zdôvodnenie tejto odpovede. Skladali sa 

z dvoch častí. V prvej časti otázky bolo úlohou respondenta vybrať správnu odpoveď zo 

štyroch ponúknutých možností. Išlo teda v podstate o uzavreté položky, ktoré sú typické 

výberom správnej odpovede z niekoľkých ponúkaných možností. V druhej časti otázky bolo 

potrebné zdôvodniť svoj predchádzajúci výber. Zdôvodnenia ale respondenti nevyberali 

z možností, ale tvorili ich sami. V zdôvodnení sme očakávali rozsiahlejšiu a prepracovanejšiu 

odpoveď s dostatočným vysvetlením prebiehajúceho javu, procesu. Pri vyhodnocovaní sme 

postupovali tak, že sme pridelili 1 bod za výber správnej možnosti v prvej časti otázky a 2 

body za správne zdôvodnenie predchádzajúcej odpovede [2], [3]. 

Pri spracovávaní výsledkov sme používali program Excel. Všetky odpovede 

respondentov sme najprv dôkladne rozanalyzovali, následne sme každej odpovedi pridelili 

príslušný počet bodov a vytvorili sme základnú tabuľku. V ďalšom kroku sme respondentov 

rozdelili podľa počtu dosiahnutých bodov v celom didaktickom teste na polovicu. Zo 

získaných dát sme podľa vzorcov vypočítali citlivosť prostredníctvom koeficientu citlivosti 

ULI a prostredníctvom tetrachorického koeficientu. Získané výsledky sme navzájom 

porovnali a zhodnotili z hľadiska presnosti a efektívnosti. 

Výskum sa realizoval v septembri v roku 2015 a zúčastnilo sa ho celkovo 315 

respondentov (z toho 215 žiakov základných škôl, 59 študentov 1. ročníka bakalárskeho 
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štúdia učiteľských kombinácií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave a 41 študentov 1. ročníka magisterského stupňa učiteľských kombinácií 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Testovania sa zúčastnili 

študenti všetkých učiteľských kombinácií, ktorých sme mali k dispozícii. Daná vzorka 

respondentov predstavovala dostupný výber. Študenti sa nemali možnosť vopred pripraviť, 

pretože neboli s testovaním vopred oboznámení.  

 

Výsledky a diskusia 

Citlivosť jednotlivých testových položiek je vlastnosť, ktorá poukazuje na schopnosť 

týchto položiek rozlišovať medzi žiakmi s horšími vedomosťami a žiakmi, ktorí 

vykazujú lepšie výsledky vo vedomostiach [5]. Citlivosť didaktického testu potom odráža 

schopnosť testu odlišovať žiakov s rozdielnymi schopnosťami a vedomosťami [1]. 

Citlivosť všetkých položiek didaktického testu je možné určiť vypočítaním koeficientu 

citlivosti pomocou viacerých metód, napríklad určením koeficientu citlivosti ULI (z angl. 

upper-lower-index, ktorý je označovaný aj ako diskriminačný koeficient), určením 

tetrachorického koeficientu, alebo prostredníctvom bodovo biserálneho koeficientu citlivosti 

[5], [7], [8]. V našom výskume sme citlivosť testu vypočítali pomocou koeficientu ULI 

a tetrachorického koeficientu. 

Koeficienty môžu nadobúdať hodnoty od –1 do +1. Čím je vypočítaná hodnota 

koeficientu citlivosti bližšie k týmto krajným hodnotám, tým má úloha väčšiu schopnosť 

rozlíšiť testované osoby s horšími vedomosťami od respondentov s lepšími vedomosťami. 

V prípade, že vypočítaná hodnota koeficientu dosahuje hodnotu 0, znamená to, že úloha od 

seba respondentov s rozdielnymi vedomosťami neodlišuje. Záporné hodnoty koeficientu 

naznačujú, že úlohy zvýhodňujú skôr respondentov s horšími vedomosťami, teda sú skôr 

ľahšie. Ak koeficient nadobúda kladné hodnoty, vo výhode sú skôr žiaci s lepšími študijnými 

výsledkami, pretože úlohy sú skôr náročnejšie. Za prijateľné sa považujú väčšinou hodnoty 

koeficientov citlivosti, ktoré sú väčšie ako 2 [5], [7], [8]  .  

 
Koeficient citlivosti ULI, ktorý je považovaný za najjednoduchší ukazovateľ citlivosti 

testových položiek sme počítali podľa nasledujúceho vzťahu [5], [7]: 

      [I.] 

V tomto vzťahu d predstavovalo veľkosť koeficientu ULI, nL predstavovalo počet 

respondentov patriacich do skupiny testovaných osôb s lepšími vedomosťami, ktorí danú 
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testovú položku riešili správne a nH bol počet respondentov zo skupiny testovaných osôb s 

horšími vedomosťami, ktorí riešili položku správne.  

Následne sme vypočítali i hodnotu obťažnosti podľa nasledujúceho vzťahu [5] : 

     [II.] 

kde n predstavovalo počet respondentov, ktorí danú položku riešili nesprávne a n 

počet respondentov, ktorí túto testovú položku riešili. 

 
Tab. 1. Koeficient ULI - V tabuľke sa vyskytujú vypočítané hodnoty citlivosti pre všetky položky didaktického 

testu získané prostredníctvom koeficientu ULI 
úlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nL 85 10 10 84 137 68 102 29 13 5 
nH 19 1 2 27 56 12 21 6 3 3 

koeficient ULI 0,42 0,06 0,05 0,36 0,36 0,52 0,52 0,15 0,06 0,01 
hodnota 

obťažnosti  
33,1% 3,8% 3,8% 35,4% 25,5% 61,6% 39,2% 11,1% 5,1% 2,5% 

 

Pri overovaní citlivosti úloh pomocou koeficientu ULI sme brali do úvahy to, že 

testové položky s hodnotou obťažnosti 30 % – 70 % by mali mať koeficient ULI d ≥ 0,25 a 

položky s hodnotou obťažnosti 20 % – 30 % rovnako ako aj 70 % – 80 % by mali mať 

koeficient ULI d ≥ 0,15 [5]. Výpočtom koeficientu ULI a hodnoty obťažnosti pre jednotlivé 

položky didaktického testu sme zistili, že testové položky 1, 4, 5, 6, 7 by mali byť citlivé, teda 

dokázali od seba odlíšiť respondentov s lepšími vedomosťami od žiakov s horšími 

vedomosťami. Položky 2, 3, 8, 9 a 10 mali nízku hodnotu citlivosti i hodnotu obťažnosti. 

Nedokázali teda dostatočne odlíšiť respondentov s rozdielnymi vedomosťami. Na základe 

malého počtu správnych odpovedí vyskytujúcich sa v oboch skupinách respondentov sme 

usúdili, že tieto položky boli pre respondentov pravdepodobne náročnejšie. To, že boli úlohy 

skôr náročnejšie a zvýhodňovali skôr respondentov s lepšími študijnými výsledkami sa 

potvrdilo i tým, že koeficient ULI nadobúdal kladné hodnoty. 

 

Tetrachorický koeficient citlivosti je podľa Jeřábka a Bílka spoľahlivejšou metódou 

pre výpočet koeficientu citlivosti. Pri jeho výpočte sme najprv pre každú testovú položku 

vytvorili tetrachorickú tabuľku, do ktorej sme zapisovali počty respondentov s lepšími (L) 

a horšími (H) výsledkami nadobudnutými v celom teste a počty respondentov z oboch skupín, 

ktorí danú položku riešili buď správne (a, c), alebo nesprávne (b, d) [5]. 

 
Obr. 1. Tetrachorická tabuľka  – Slúži pri výpočte citlivosti pomocou tetrachorického koeficientu [5]. 
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Na základe tetrachorickej tabuľky sme podľa nasledujúceho vzťahu vypočítali 

hodnotu tetrachorického koeficientu [5]:  

  [III.]

Tab. 2. Tetrachorický koeficient – V tabuľke sa vyskytujú vypočítané hodnoty citlivosti pre všetky položky 
didaktického testu získané prostredníctvom tetrachorického koeficientu 

úlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a 85 10 10 84 68 137 102 29 13 5 
b 72 147 147 73 89 20 55 128 144 152 
c 19 1 2 27 12 56 21 6 3 3 
d 138 156 155 130 145 101 136 151 154 154 

tetrachorický 
koeficient  

-0,27 -0,13 -0,36 -0,97 0,83 -0,56 -0,86 -0,96 0,86 -0,97 

 

Koeficienty nadobúdali hodnoty od – 0,97 do + 0,86. Vychádzajúc z toho, že čím je 

hodnota koeficientu citlivosti bližšie k hodnotám -1 a +1, tým má úloha väčšiu schopnosť 

odlišovať respondentov s lepšími a horšími vedomosťami, sme zistili, že najcitlivejšie boli 

položky 4, 5, 7, 8, 9 a 10. Za nimi nasledovala položka 6, ktorá sa podľa hodnoty koeficientu 

tiež dala považovať za dostatočne citlivú a citlivá by mala byť i položka 3. Položky 1 a 2 

nadobudli najnižšie hodnoty tetrachorického koeficientu, čo znamená, že mali najmenšiu 

schopnosť od seba dostatočne odlíšiť respondentov s lepšími vedomosťami od tých s horšími 

vedomosťami. Na základe toho, či má tetrachorický koeficient kladnú, alebo zápornú hodnotu 

sme zistili, že všetky testové položky okrem piatej a deviatej úlohy zvýhodňovali skôr 

respondentov s horšími študijnými výsledkami a boli teda pre respondentov skôr ľahšie. 

Keďže ani jedna testová položka nenadobudla hodnotu koeficientu 0, znamená to, že všetky 

úlohy od seba odlišujú respondentov s rozdielnymi vedomosťami. 

 

Záver 

Pri zostavovaní didaktického testu slúžiaceho predovšetkým ako nástroj v rôznych 

pedagogických výskumoch je potrebné okrem výsledkov samotného testu uvádzať i vlastnosti 

resp. parametre daného testu, medzi ktoré patrí validita, reliabilita, objektívnosť, citlivosť, 

obťažnosť, praktickosť, ekonomickosť. V tomto príspevku sme sa zaoberali citlivosťou 

výskumného nástroja, ktorý bol zostavený k téme „Rýchlosť chemických reakcií“. Konkrétne 

sme sa venovali počítaniu citlivosti prostredníctvom koeficientu ULI a tetrachorického 

koeficientu. Porovnaním výsledkov sme zistili, že položky 4, 5, 6 a 7 boli v našom 

didaktickom teste podľa oboch metód dostatočne citlivé. Úlohy 3, 8, 9 a 10  boli  podľa 

koeficientu ULI málo citlivé, zatiaľ čo pri výpočte tetrachorického koeficientu nadobúdali 

dostatočne vysoké hodnoty citlivosti.  Prvá položka nadobudla pri metóde ULI vyššiu 
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hodnotu citlivosti, ako pri metóde tetrachorického koeficientu a druhá testová položka 

vykazovala nízke hodnoty citlivosti pri oboch metódach. Nízke hodnoty citlivosti mohli byť 

spôsobené tým, že počet správnych odpovedí na niektoré položky bol u oboch skupín nízky. 

Príčinou mohlo byť i to, že test respondenti neriešili bezprostredne po prebratí učiva, ale 

z odstupom času.  

Ak by sme obe metódy mali zhodnotiť z nášho pohľadu, výpočet citlivosti pomocou 

koeficientu ULI bol jednoduchší než výpočet tetrachorického koeficientu. Počítanie 

koeficientu ULI bolo i z časového hľadiska výhodnejšie. Výpočet citlivosti prostredníctvom 

koeficientu ULI spočíval len v tom, že sme spočítali respondentov, ktorí odpovedali v oboch 

skupinách správne a tieto počty sme dosadili do jednoduchého vzorca. Pri výpočte 

tetrachorického koeficientu sme museli spočítať respondentov, ktorí odpovedali v oboch 

skupinách i správne i nesprávne a na základe týchto počtov sme následne mohli zostaviť 

tetrachorickú tabuľku. Údaje z tetrachorickej tabuľky sme dosadili do pomerne náročného 

vzorca pre výpočet tetrachorického koeficientu, čím sme stanovili jeho hodnotu. Výpočet 

tetrachorického koeficientu bol síce zdĺhavejší, ale podľa Jeřábka a Bílka [5] presnejší. Preto 

by sa mal využívať najmä pri serióznejších pedagogických výskumoch. Pri realizácii menších 

výskumov slúžiacich najmä k vypracovaniu diplomových prác z oblasti didaktiky stačí 

z nášho pohľadu použiť koeficient ULI. Výpočet citlivosti prostredníctvom koeficientu ULI 

má dostatočnú výpovednú hodnotu.  
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Abstract 

Analysis of Implementation of Mobile Learning in selected Schools Participating in Project Škola na 
dotyk – Case Studies 
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 in Slovakia as pioneers in 
implementation of mobile devices into learning. In the project Škola na dotyk participated ten elementary and 
secondary schools from various regions of Slovakia. This article informs about two case studies we conducted 
on two of these Schools, which was the Elementary school in Púchov and the Grammar school in Bratislava. We 
focused on the general concept of implementation, the teachers and students, their work, problems and succesfull 
projects. 
 

Keywords: Mobile learning; implementation; Škola na dotyk; case studies; 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematika implementácie mobilných zariadení (resp. tabletov) do vyučovania na 

základných a stredných školách na Slovensku je v ostatných rokoch 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] a v našom 

výskume sme im už venovali pozornosť v minulosti [4, 5, 6].  

Projekt Škola na dotyk v spolupráci s neziskovou spoločnosťou Edulab [3] si kladie za 

cieľ zaviesť mobilné vzdelávanie na platforme OS Android a zameriava sa na základné 

a stredné školy po celom Slovensku. Do skupiny modelových škôl v rámci projektu bola 

zaradená okrem iných aj Základná škola Mládežnícka v Púchove a Gymnázium L. Sáru 

v Bratislave. Skúsenosti učiteľov a žiakov z uvedených škôl, ich koncepcia úspešnej 

implementácie a modely vyučovacích hodín [7], slúžia ako inšpirácia a riešenie pre školy, 

ktoré sa rovnako zapojili do uvedeného projektu. Cieľom nášho výskumu bolo analyzovať 

dve vybraté školy, t.j. ZŠ Mládežnícka v Púchove a Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave 
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formou prípadových štúdií, ktoré nadväzujú na predošlé nami realizované prípadové štúdie 

[2,5]. 

Výskumná vzorka a metódy 

Výskumy bol realizované na začiatku roku (január – marec 2016) na Základnej škole 

Mládežnícka v Púchove a Gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave formou prípadových štúdií 

(kvalitatívny výskum), pričom sme pri výskume použili nasledovné postupy, nástroje 

a metódy: 

 Členenie výskumných otázok do tematických okruhov: 

- Organizačné a technické a zabezpečenie 

- Obsahové a metodické zabezpečenie 

- Vyučovanie prírodovedných predmetov (chémia, fyzika, biológia) 

- Práca učiteľa 

- Práca žiaka 

- Komunikácia žiak / učiteľ / rodič 

- Iné 

 Vytvorenie zvukového záznamu pološtruktúrovaného rozhovoru s: 

o Riaditeľom školy alebo so zástupcom vedenia  

o Najaktívnejšími učiteľmi (rôznych aprobácií) so zameraním na učiteľov 

prírodovedných predmetov, najmä chémie 

o Technikom, resp. správcom zariadení na škole 

o Náhodne vybranými žiakmi (zástupcovia triedy) 

o Skupinová diskusia s triedou 

 Participačné pozorovanie žiakov a učiteľov – vyhotovenie záznamu pozorovania 

formou hospitačného zápisu a vytvorenie zvukového záznamu hodiny 

 Prepis zvukových záznamov pološtruktúrovaných rozhovorov s respondentmi 

 Analýza a interpretácia získaných údajov pomocou triangulácie z viacerých 

zdrojov, výberu dôležitých faktov a identifikácie vzťahov respondentov 

k mobilným technológiám, či porovnanie v kontexte realizovaných prípadových 

štúdii v minulosti. 

 

Výsledky a diskusia 

 Základná škola Mládežnícka v Púchove 

Uvedená základná škola patrí v regióne ale aj na Slovensku medzi inovatívne školy 
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s aktívnym učiteľským kolektívom, ktorý vníma zapojenie do projektu Škola na dotyk ako 

pokračovanie inovatívnych projektov, do ktorých bola zapojená aj v minulosti. V rámci 

regiónu plní škola funkciu modelu a školiaceho centra pre širšie i vzdialenejšie okolie. Na 

základnej škole je mobilné vzdelávanie implementované koncepciou fixnej tabletovej učebne, 

v ktorej prebieha výučba plánovaná špeciálnym rozvrhom. Do projektu je zapojená iba 

skupina učiteľov a prevádzka učebne je zabezpečovaná vyčleneným pracovníkom, teda nie 

učiteľom informatiky ako býva zvykom pri podobnom modeli implementácie [3]. 

Z pozorovania učiteľov pri práci ale aj z rozhovorov so žiakmi vyplýva, že učitelia zvládajú 

technológie na dostatočnej úrovni, pričom zaangažovaní učitelia si plne uvedomujú ako mení 

postavenie učiteľa na manažéra vyučovania a facilitátora. Bežná vyučovacia hodina je mierne 

hlučnejšia a živšia, čo potvrdzujú obe dotazované skupiny, no vnímajú to ako prejav 

pracovnej atmosféry a komunikácie v rámci vyučovacej hodiny. Frekvencia využívania 

mobilných zariadení na vyučovaní je udávaná žiakmi na úrovni 2-3 vyučovacích hodín za 

mesiac, čo sami hodnotia ako nedostatočné. Rovnako žiaci vnímajú ako nedostatočný fakt, že 

nie sú jediným používateľom tabletu (dochádza k rotácii tried), pričom ich vytvorené 

portfólio v zariadení je dostupné všetkým. 

 

Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave: 

Rovnako ako základná škola Mládežnícka v Púchove sa do projektu zapojilo aj 

gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave, ktorá v rámci projektu Škola na dotyk pôsobí 

rovnako ako modelová škola a školiace stredisko pre najbližšie okolie. Vďaka blízkosti 

centrály Edulab, dochádza k aktívnej spolupráci a výmene know-how medzi oboma 

inštitúciami. Rovnako ako v predošlom prípade sme mohli pozorovať živé vyučovanie, ktoré 

pre nezainteresovaného pozorovateľa môže pôsobiť rušivo alebo priam chaoticky, no učitelia 

aj žiaci ju uvádzajú ako vysoko tvorivú a podnetnú atmosféru. Na gymnáziu Ladislava Sáru 

v Bratislave je zapojených niekoľko učiteľov, ktorí sa však stretávajú so zmiešanými 

reakciami kolegov. Napriek tomu angažovaní učitelia sú si aj na vyučovaní navzájom oporou 

a hodina tak neleží na pleciach iba jedného učiteľa. Obe skupiny, t.j. učitelia aj žiaci považujú 

tablety ako výborný nástroj vyučovania a učenia sa. 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. Avšak podobne ako v predošlom prípade žiaci formulujú svoje 

znepokojenie nad formou implementácie mobilného vzdelávania na škole, pričom by 

uprednostnili možnosť spravovať jedno zariadenie, o ktoré by sa nedelil s ďalšími žiakmi 
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v rámci školy, prípadne možnosť priniesť do školy vlastný tablet.  

Digitálny obsah je pre vyučovanie s podporou mobilných zariadení kľúčový a vidíme, 

že projekt Škola na dotyk je veľkou mierou podporený obsahom z Planéty vedomostí 

a z portálu TUUL [7], ktorý je plne dostupný v slovenskom jazyku. V oboch prípadoch sa 

stretávame medzi učiteľmi s tvrdením, že sa neobmedzujú na uvedené zdroje ale na 

vyučovaní používajú aj ďalšie zdroje, pretože majú k dispozícii nepreberné množstvo 

digitálneho obsahu a nástrojov v anglickom jazyku, čo žiaci aj učitelia vnímajú ako priestor 

pre zlepšenie jazykových zručností a tak aj uplatnenie medzipredmetových vzťahov.  

 

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. Obe 

školy majú v zámere rozšíriť experimentovanie o meracie nástroje spoločnosti Pasco, ktoré sú 

uspôsobené nie len na stolové počítače ale s nástupom nových technológií aj na mobilné 

zariadenia vybavené operačnými systémami iOS, Android i Windows [8]. Vďaka tomu je 

možné experimentovanie umiestniť aj mimo laboratória a vykonávať experimenty so žiakmi 

priamo v prírode. Obe školy sa v rámci projektu Škola na dotyk profilovali najmä cez 

prírodovedné predmety a ako dokazujú nimi vypracované materiály, tablet slúži aj ako nástroj 

experimentovania [7]. Z vyjadrení učiteľov vyplýva, že by uvítali sady s meracími 

zariadeniami a didaktickými príručkami. 

 

Ako sme už uviedli vyššie, obe školy v regióne plnia funkciu školiaceho centra. Preto 

dotazovaní učitelia, ktorí majú aj funkciu koordinátora majú prehľad o implementácii projektu 

Škola na dotyk na ďalších školách v regióne. Z ich tvrdení vyplýva, že implementácia 

mobilných zariadení do vzdelávania prebehla na niektorých školách skôr formálne 

a zariadenia sa reálne na vyučovaní využívajú len zriedka alebo vôbec, čo znamená, že 

nedochádza k plnohodnotnému horizontálnemu presunu skúseností a kompetencii.  

Napriek faktu, že na Slovensku boli štyri školy (Bratislava, Banská Štiavnica, Poprad, 

Humenné), ktoré implementovali mobilné zariadenia do vzdelávania pred projektom Škola na 

dotyk [2,5], uvedený projekt nevychádzal zo skúseností, metodík a koncepcií spomínaných 

škôl a vznikal od základu nanovo. Toto vnímame ako výsledok atomizácie a konkurenčného 

prostredia medzi jednotlivými školami, čo potvrdzujú aj učitelia a zhodujú sa v názore, že 

v prípade základných škôl by uprednostnili spoluprácu a výmenu skúseností z ktorých by 

v konečnom dôsledku profitoval žiak. 
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Záver 

Na základe nami realizovaných prípadových štúdií na Základnej škole Mládežníckej 

v Púchove a na gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave môžeme konštatovať, že v kontexte 

implementácie mobilných zariadení do vyučovania patria uvedené školy k priekopníkom. 

Projekt škola na dotyk je v stredoeurópskom kontexte výnimočný v tom, že vznikol na 

Slovensku a okolité krajiny ako napr. Česká republika a Poľsko vychádzajú pri implementácii 

z jeho výsledkov. 

 Projekt Škola na dotyk má perspektívu rastu s mnohými výzvami do budúcnosti 

a s predpokladom, že môže smerovať k ďalším formám implementácie mobilného 

vzdelávania ako napr. koncepcie BYOD. 
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Abstract 

Bioleaching and bioaccumulation of aluminium by Aspergillus niger 
Presence of microorganisms in soils strongly affects mobility of metals. The objective of this paper was 

to evaluate Aspergillus niger’s exometabolites contribution on aluminium mobilization. Fungal exudates 
collected in various time intervals during cultivation were analyzed and used for two-step bio-assisted extraction 
of alumina. Oxalic, citric and gluconic acids were identified in collected culture media and proved to be the most 
efficient agents in mobile aluminium fraction extraction. However, fungal cultivation is time demanding 
process. Therefore, the second objective was to simplify acquisition of equally efficient extraction agent by 
chemically mimicking composition of main organic acid components of fungal exudates. Also bioaccumulation 
experiments were done in order to investigate the aluminium bioavailability in culture medium for A. niger. Our 
results show that only around 11 % of total dissolved aluminium was bioavailable to accumulation in fungi. 

 
Keywords: Bioleaching; Bioaccumulation; Aluminium; Organic acids 

 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zmeny mobility prvkov v prostredí sú výrazne ovplyvňované prítomnosťou 

a činnosťou mikroorganizmov. K mobilizácii či naopak imobilizácii ich pôsobením dochádza 

aj v heterogénnom pôdnom systéme. Pôsobenie exometabolitov húb má najmä mobilizačný 

charakter, dochádza k uvoľňovaniu prvku zo substrátu a jeho migrácii prostredím. Naopak, 

bioakumulácia takto dostupného prvku spôsobí jeho imobilizáciu vo vnútrobunkových 

kompartmentoch [1].  

Mikroskopické vláknité huby sú známe práve širokou škálou metabolitov, najmä 

organických kyselín, ktoré sú aplikovateľné pri procesoch biolúhovania kovov z minerálnych 

substrátov či rôznych druhov odpadov [2]. Základnými princípmi heterotrofného 

biolúhovania kovov z tuhých substrátov je acidifikácia prostredia a komplexolýza [3]. 

Schopnosť efektívne lúhovať hliník hubami z rôznych substrátov bola dokázaná viacerými 

autormi [4-6]. Avšak kultivácia a získavanie fungálnych exudátov môže byť časovo 

a finančne náročné, preto sme v našej práci navrhli využitie syntetických zmesí organických 

kyselín, prispôsobených zloženiu exometabolitov na extrakciu hliníka. Aktuálne využívané 

konvenčné extrakčné metódy pre stanovenie mobilnej frakcie hliníka z tuhých substrátov 

rátajú aj s využitím organických kyselín, avšak nezohľadňujú skutočné zloženie ani 

1506



koncentrácie organických kyselín produkovaných organizmami [7]. Chemické napodobenie 

zloženia exudátov A. niger, veľmi bežného pôdneho druhu mikroskopickej huby, pre 

extrakčné experimenty, približuje podmienky prirodzeného prostredia.  

 

Materiál a metódy 

Dvojkrokové biolúhovanie 

Experimenty dvojkrokového biolúhovania boli robené v Erlenmeyerových bankách 

(250 ml) s 50 ml Sabouraudovho živného média. Následne boli banky naočkované 50 µl 

roztoku spór A. niger CBS 140837. Živné médium, obsahujúce fungálne exudáty bolo 

odoberané na 3., 6., 9., 12., 15. a 19. deň kultivácie, prefiltrované cez membránový filter s 

veľkosťou pórov 0,45 µm a bolo zmerané pH. Koncentrácia organických kyselín 

produkovaných hubou bola analyzovaná kapilárnou izotachoforézou. 50 ml filtrovaného 

živného média s exometabolitmi húb bolo následne použitých ako extraktant na 24 hod 

statickú a dynamickú extrakciu hliníka z 0,1 g Al2O3. Dynamická extrakcia prebiehala na 

trepačke za stáleho trepania pri 120 ot. min-1. Po prebehnutí extrakcie bolo médium opäť 

prefiltrované a obsah hliníka uvoľneného do roztoku bol zmeraný optickou emisnou 

spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP OES).  

Chemická extrakcia 

Syntetická zmes kyseliny citrónovej (C6H8O7.H2O; Centralchem, Slovakia), 

šťaveľovej (C2H2O4.2H2O; Centralchem, Slovakia) a glukónanu sodného (C6H11NaO7; 

Sigma-Aldrich, Germany) s pH upravovaným 1 mol.l-1 HCl bola pripravená podľa 

stanoveného zloženia živného média z dvojkrokového lúhovania po troch, dvanástich a 

devätnástich dňoch kultivácie. Všetky pripravené zmesi boli potom použité na 24 hod 

dynamickú extrakciu 0,1 g Al2O3 v tme pri 25 °C. Po prebehnutí extrakcie bolo médium 

prefiltrované cez membránový filter s veľkosťou pórov 0,45 µm a obsah hliníka uvoľneného 

do roztoku bol zmeraný ICP OES. Všetky experimenty boli robené v troch opakovaniach. 

Bioakumulácia 

S cieľom preveriť biodostupnosť hliníka zo živných médií, bolo pripravených 50 ml 

Sabouraudovho živného média zmiešaného s Al(NO3)3.9H2O (Centralchem, Slovakia) s 

počiatočnými koncentráciami hliníka v rozsahu 0-37 mg.l-1. Živné médiu bolo potom 

naočkované roztokom spór A. niger. Po 19 dňoch kultivácie pri 25 °C bolo médium 

prefiltrované cez membránový filter s veľkosťou pórov 0,45 µm a obsah hliníka vo filtráte bol 

stanovený ICP OES. 
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Výsledky a diskusia 

Mikroskopická vláknitá huba A. niger je známa svojou vysokou produkciou 

organických kyselín v aniónovej forme, čo sa prejavuje ich zvýšenými koncentráciami v 

prostredí [8]. Táto jej vlastnosť bola využitá napr. pre spracovávanie odpadových materiálov 

a minerálnych substrátov [2], v našich experimentoch sledujeme ich využitie pre extrakcie za 

účelom stanovenia mobilných frakcií. 

Analýzou exometabolitov huby kapilárnou izotachoforézou sme stanovili, že 

najzastúpenejšími organickými kyselinami boli kyselina citrónová, šťaveľová a glukónová 

(Tab. 1.). Tieto kyseliny boli identifikované aj inými autormi ako najvýznamnejšie z pohľadu 

biolúhovania [4, 9, 10]. 

 

Tab. 1. Koncentrácia organických kyselín produkovaných počas 19 dní kultivácie A. niger 
 

Deň kultivácie 
Kyselina štaveľová 

(mmol.l-1) 
Kyselina citrónová 

(mmol.l-1) 
Kyselina glukónová 

(mmol.l-1) 

3 13,1 1,2 16,5 

6 30,7 1,4 15,7 

9 47,9 1,7 13,8 

12 52,2 2,0 11,6 

15 59,7 1,8 9,0 

19 68,4 1,6 5,7 

 
 
 

Porovnanie výsledkov dvojkrokového dynamického a statického biolúhovania hliníka 

s metabolitmi A. niger vidíme na Obr. 1. Medzi týmito dvoma metodickými prístupmi nie je 

významný rozdiel, čo je zrejme spôsobené jednoduchosťou a uniformnosťou zvoleného 

modelového substrátu Al2O3. Najväčšie množstvo hliníka bolo extrahované v experimentoch 

s použitým živného média odobraného v 12. deň kultivácie, stanovili sme až 23 mg.l-1 

rozpusteného hliníka. Obr. 1. ukazuje aj namerané hodnoty pH živných médií použitých pre 

24 hod extrakcie. pH živného média kleslo z 5,6 na 1,8 už v priebehu prvých 6 dní kultivácie. 

Acidifikácia živného média však nie je spôsobená len produkciou kyselín, ale najmä 

protónovými H+ pumpami lokalizovanými v membránach bunkovej steny huby [11]. Dané 

výsledky ukazujú dobrú koreláciu zmien pH s efektivitou extrakcie a teda naznačujú 

významný vplyv pH na biolúhovanie.  
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Obr. 1. Porovnanie dynamického (a) a statického (b) dvojkrokového biolúhovania hliníka 

●- efektivita extrakcie ○- pH 
 

Kultivácia biomasy húb je časovo náročná a živné média relatívne drahé. Minimálne 

12-dňová kultivácia je potrebná pre dosiahnutie koncentrácie organických kyselín v 

exudátoch huby, efektívnych na biolúhovanie (Obr. 1.). Pre zjednodušenie a urýchlenie 

dvojkrokovej metódy biolúhovania sme zvolili použitie syntetických zmesí kyselín. Zmesi s 

označením A, B a C boli pripravené s koncentráciou organických kyselín a hodnotami pH 

podľa zloženia živného média na 3., 12. a 19. deň kultivácie (Tab. 1.). Naše výsledky v Obr. 

2. ukazujú len veľmi malé rozdiely medzi dvojkrokovým biolúhovaním hliníka a extrakciou 

hliníka s použitím zmesi A a C, avšak žiadny významný rozdiel pri použití syntetickej zmesi 

B. Aj pri dvojkrokovom biolúhovaní bola najvyššia extrakcia hliníka s použitím živného 

média odobraného v 12. deň, ktoré zodpovedá zloženiu zmesi B. 

 

Obr. 2. Porovnanie dvojkrokového dynamického a statického biolúhovania s extrakciou zmesami 

organických kyselín  

□ dynamické dvojkrokové biolúhovanie; ■ statické dvojkrokové biolúhovanie; ■ extrakcia s použitím 

syntetických zmesí A, B a C 
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Experimenty bioakumulácie hliníka mikrobiálnou biomasou A. niger mali za úlohu 

zhodnotiť jeho biodostupnosť zo živného média. So stúpajúcou počiatočnou koncentráciou 

hliníka v živnom médiu takmer lineárne stúpalo aj jeho množstvo v biomase huby (Obr. 3.). 

Tento trend sa ukazuje najmä pri vyšších koncentráciách, kedy množstvo akumulovaného 

hliníka nepresiahlo 11 %. Z našich výsledkov teda možno predpokladať, že z celkového 

mobilného rozpusteného hliníka v živnom médiu bolo biodostupných pre hubu menej ako 

11 %. 

 

 

Obr. 3. Biodostupná frakcia hliníka po 19-dňovej kultivácii s hubou A. niger  

 

Záver 

Mikroskopické vláknité huby produkujú množstvo metabolitov, medzi ktoré patria 

najmä organické kyseliny. Tie majú významný vplyv na mobilizácia prvkov z tuhých 

substrátov.  

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť vplyv exometabolitov A. niger na mobilizáciu 

hliníka z tuhej vzorky. Ako dominantné zložky produkovaných metabolitov sme vyhodnotili 

kyselinu citrónovú, šťaveľovú a glukónovú. Tie efektívne uvoľňovali mobilné frakcie hliníka 

z Al2O3 po 12 dňoch kultivácie. Pre urýchlenie extrakcie mobilných frakcií bola testovaná 

syntetická zmes organických kyselín prispôsobená zloženiu fungálnych exudátov. Efektivita 

lúhovania týmito zmesami korelovala s dvojkrokovým lúhovaním exometabolitmi huby, preto 

sa domnievame, že využitie týchto zmesí je ekonomickejšou a rýchlejšou možnosťou 

extrakcie mobilných frakcií z tuhých substrátov. Experimenty bioakumulácie rozpusteného 

hliníka biomasou A. niger ukázali, že asi 11 % z celkového mobilného hliníka je 

biodostupných pre akumuláciu hubou. 
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Abstract 

Phytotoxic effects of nickel on the seedlings of mustard white (Sinapis alba L.) 
Nickel phytotoxicity was expressed through hydroponically cultivated white mustard (Sinapis alba L.) 

seedlings growth, photosynthetics pigments and thiol groups. 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 7% was reached at concentration 0.5 mg 
Ni.l-1. Root inhibition of growth was very similar to shoot inhibition. Measured values of the photosynthetic 
pigments indicated 37% decrease in chlorophyll a level at concentration 9.9 mg Ni.l-1. Decreasing of 
photosynthetic pigments was statistically confirmed. The highest concentration of 9.9 mg Ni.l-1 reduced amount 
of protein thiol groups to half compared with the control.  
 

Keywords:  nickel; Sinapis alba; phytotoxicity; photosynthetic pigments; thiol groups 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Počas posledných rokov sa pozornosť značne sústreďuje na problematiku ťažkých 

kovov v dôsledku zvýšenej ochrany životného prostredia, ktoré je čoraz viac znečisťované 

z priemyselných, poľnohospodárskych, energetických a mestských zdrojov. Viaceré ťažké 

kovy pôsobia v pôde ako zaťažujúce faktory, ktoré spôsobujú rastlinám fyziologické poruchy 

po tom, čo sú absorbované koreňovým systémom, čo má za následok zníženie vitality rastlín 

a spomalenie ich rastu. Účinok ťažkých kovov na rastliny spočíva nielen v inhibícii rastu, ale 

aj v zmenách rôznych fyziologických a  biochemických procesov [1]. Ťažké kovy sú 

nedegradovateľné polutanty, pre ktoré neexistujú mechanizmy samočistenia. Kumulujú sa 

v jednotlivých zložkách životného prostredia a všade ostávajú zreteľné neželateľné dôsledky 

pôsobenia s rôznymi kategóriami viacerých živých organizmov [2]. 

V kyslom prostredí sú kovy väčšinou ľahšie rozpustné, čím sa rýchlejšie a vo väčšom 

množstve dostávajú do živých organizmov [3]. Ťažké kovy môžeme rozdeliť na prvky 

esenciálne, ktoré sú dôležité pre rastliny, a neesenciálne. Neesenciálne kovy sú pre rastliny už 

v malých množstvách toxické. Problémom sú však aj kovy esenciálne, ktoré sa stávajú 

škodlivé už v mierne zvýšených množstvách, než tie, ktoré sú potrebné pre správne 

fungovanie organizmu [4]. Zaradenie niklu medzi esenciálne alebo neesenciálne kovy 

pre rastliny je veľmi problematické. Napriek tomu, že neexistujú jednoznačné dôkazy o jeho 

zásadnom vplyve na rastlinný metabolizmus, bolo zistené, že je súčasťou enzýmu ureázy [5]. 
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Dôraz sa kladie aj na stimulačné účinky niklu pri nitrifikácii a mineralizácii dusíkatých 

zlúčenín. Viacerí autori [6, 7] sa prikláňajú k názoru, že nikel má svoju úlohu v metabolizme 

rastlín. 

Aj keď predložená práca je súčasťou väčšieho výskumu, zameraného na sledovanie 

interakčného účinku niklu s mangánom, cieľom tejto práce bolo zistiť okrem hodnoty 50 % 

inhibičnej koncentrácie (IC50) na rast koreňov a výhonkov hydroponicky pestovaných 

semenáčikov Sinapis alba aj fyziologické a biochemické zmeny rastlín, ktoré sme sledovali 

prostredníctvom hladiny fotosyntetických pigmentov chlorofylu a, chlorofylu b a celkových 

karotenoidov, ako aj obsahu tiolových skupín (-SH) pri rôznych koncentráciách Ni.  

 

Materiál a metódy 

Na pokusy sme si vybrali semenáčiky dvojklíčnolistej horčice bielej Sinapis alba L. 

(odroda Zlata, Sempol spol, s.r.o., Slovenská republika), ktorá je odporúčaná 

medzinárodnými aj národnými normami ako modelová rastlina pre sledovanie fytotoxicity 

látok [8]. Semená sme sadili do zvislých kontajnerov Phytotoxkit® (MicroBio Tests, Inc., 

Nazaterth, Belgicko) s rozmermi 21,0 cm x 15,5 cm. Do kontajnerov sme vložili vrstvu 

papierovej vaty a filtračného papiera a následne sme ich zvlhčili 24 ml destilovanej vody. Do 

každého kontajnera sme nasadili 15 semien a kontajnery sme vložili do termostatu na 48 h pri 

teplote 25±1°C. Rastliny sme po dvoch dňoch vybrali, zmerali dĺžky koreňov a výhonkov, 

a po 8 rastlinách zasadili do umelohmotných nádob s 0,5 l Hoaglandovho živného roztoku. 

Nikel vo forme NiCl2.6H2O, p.a. (Lachema, Česká republika) sme testovali v piatich rôznych 

koncentráciách od 0,5 – 9,9 mg Ni.l-1 (8,4 – 168,3 µmol.dm-3). Ďalších 7 dní sme nechali 

semenáčiky rásť pri 24±1°C pri osvetlení 1700 luxov (22,1 µmol.s-1.m-2) a svetelnom režime 

18 h deň, 6 h noc. Semenáčiky v živnom roztoku boli prevzdušňované pomocou 

prevzdušňovacieho strojčeka (Air Pump JKA-AP 7500, Čína) s prietokom 6 l.min-1. 

Po siedmich dňoch sme opäť zmerali dĺžky koreňov a výhonkov, stanovili hmotnosť čerstvej 

biomasy (FM) a sušiny (DM), ktorú sme získali vysušením čerstvej biomasy v sušičke 

pri teplote 55 °C do konštantnej hmotnosti. Z každej rastliny sme odobrali dve paralelné 

vzorky po 30 mg čerstvých listov, zhomogenizovali so 6 ml 95 % etanolu, a po 5 min 

centrifugácii pri 2 900 g (4 000 otáčok.min-1, Rotofix 32A, Hettich Zentrifugen, Nemecko) 

sme v supernatante spektrofotometricky stanovili úroveň fotosyntetických pigmentov - 

chlorofylu a, chlorofylu b a celkových karotenoidov pri vlnových dĺžkach 470 nm, 649 nm 

a 665 nm [9]. V ďalšej časti sme k 500 µl homogenátu pridali 100 µl DTNB (kyselina 5,5´-

ditiobis-(2-nitrobenzoová)), zvortexovali a po 45 min pôsobení pri laboratórnej teplote sme 
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pri vlnovej dĺžke 412 nm stanovili obsah tiolových (-SH) skupín [10, 11]. Namerané hodnoty 

sme štatisticky vyhodnotili Studentovym t-testom s obojstrannou distribúciou. 

 

Výsledky a diskusia 

Koncentrácie niklu spôsobujúce 50 % inhibíciu rastu koreňov a výhonkov sú uvedené 

v Tab. 1. Korene aj výhonky boli inhibované na polovicu svojej dĺžky približne pri rovnakej 

koncentrácii niklu (Tab. 1) 
 

Tab. 1. Hodnoty IC50 pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov v prítomnosti Ni. V tabuľke sú IC50 hodnoty 

uvedené spolu s 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI).   

Ión kovu 
IC50 (mg.l-1) (95 % CI) 

koreň výhonok 

Ni(II) 1,98 (1,58 – 2,47) 2,24 (1,75 – 2,89) 

 

Na Obr. 1 vidíme inhibičný účinok na rast koreňa Sinapis alba v závislosti od rôznej 

koncentrácie Ni. K 62 % inhibícii dochádza pri expozícii 4,9 mg Ni.l-1. Výsledky sa približne 

zhodujú s prácou Šmelkovej et al. [12], ktorá pri koncentrácii 6 mg Ni.l-1 uvádza 44 % 

inhibíciu koreňov pre rastliny pestované v semihydroponických podmienkach. Vo vyšších 

koncentráciách sa však naše výsledky nezhodujú so spomínanou prácou. Pri koncentrácii 

13 mg Ni.l-1 autorka uvádza hodnoty inhibície na 23 %, a pri najvyššej koncentrácii 

63 mg Ni.l-1 je inhibícia 74 %, kým v našich pokusoch sme namerali pri koncentrácii 

9,9 mg Ni.l-1 už 96 % inhibíciu koreňov. Výsledky sa tiež zhodujú s diplomovou prácou 

Gážiovej [13], ktorá uvádza 44 % inhibíciu rastu koreňa v prítomnosti 2 mg Ni.l-1. 

  
Obr. 1. Inhibícia dĺžky koreňov Sinapis alba v % po 7 dňoch hydroponickej kultivácie v prítomnosti Ni 

Hodnoty predstavujú aritmetický priemer spolu so štandardnou odchýlkou (SD). Symbol * označuje štatisticky 
významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (*p < 0,05; ***p < 0,001) 

 

Stresové reakcie prejavujúce sa inhibičnými účinkami sa jednoznačne zistili aj na raste 

výhonkov horčice bielej (Obr. 2.). V našich pokusoch sa nepotvrdilo, že by Ni inhiboval viac 
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rast výhonkov ako koreňov, ako popisujú iní autori [13]. Najnižšia koncentrácia 0,5 mg Ni.l-1 

inhibovala rast výhonkov o 5,51 %, a najvyššia koncentrácia 9,9 mg Ni.l-1 o 83,91 %. 

Inhibície rastu nadzemných častí sú veľmi podobné inhibíciám rastu koreňov, preto sa naše 

výsledky zhodujú viac s výsledkami Šmelkovej [12], ktorá uvádza približne podobné percento 

inhibície dĺžky koreňov a výhonkov pri rovnakej koncentrácii. Rastliny pestované 

v prítomnosti Ni vykazovali okrem skrátených koreňov a nadzemných častí aj ďalšie prejavy 

toxického účinku. Jednalo sa hlavne o chlorózu listov, vädnutie, žlté až hnedé fľaky a rôzne 

deformované tvary koreňov. Podobné prejavy uvádzajú viacerí autori [12, 13, 14]. 

 
Obr. 2. Inhibícia dĺžky výhonkov Sinapis alba v % po 7 dňoch hydroponickej kultivácie v prítomnosti Ni 
Hodnoty predstavujú aritmetický priemer spolu so štandardnou odchýlkou (SD). Symbol * označuje štatisticky 

významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (*p < 0,05; ***p < 0,001) 
 

Toxické účinky niklu sa okrem viditeľných zmien prejavujú aj zníženým množstvom 

fotosyntetických pigmentov. Toto tvrdenie viacerých autorov [12, 13, 14, 15] sa potvrdilo aj 

pri našich pokusoch. Ako vidno na Obr. 3., množstvo chlorofylu a sa pri najvyššej 

koncentrácii 9,9 mg Ni.l-1 znížilo takmer o polovicu oproti kontrolnej vzorke. Pri chlorofyle b 

a karotenoidoch nebol zaznamenaný až taký výrazný pokles, avšak je zrejmé, že expozícia 

rastlín účinkom niklu znižuje hladiny fotosyntetických pigmentov. Už pri najnižšej 

koncentrácii 0,5 mg Ni.l-1 kleslo množstvo chlorofylu a o 12,5 %, chlorofylu b o 14,35 % 

a množstvo karotenoidov o 12,21 %. K najvyššej inhibícii chlorofylu a došlo pri 4,9 mg Ni.l-1 

(až o 39,84 %), pri chlorofyle b pri koncentrácii 2,5 mg Ni.l-1 sa jeho hladina znížila 

o 44,62 %. U karotenoidov sa prejavil najväčší pokles ich hladiny pri koncentrácii 

4,9 mg Ni.l-1 (o 41,58 %). 
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Obr. 3. Obsah fotosyntetických pigmentov v listoch Sinapis alba kultivovaných v prítomnosti Ni 

Hodnoty predstavujú aritmetický priemer spolu so štandardnou odchýlkou (SD). Symboly *, o, # označujú 
štatisticky významné rozdiely v porovnaní s príslušnou kontrolou (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

a analogicky pre o, #) 
 

Oxidačný stres sa prejavuje aj v zmene obsahu tiolových skupín. Prítomnosť niklu 

redukuje obsah –SH skupín v semenáčikoch Sinapis alba [12, 16]. Tento jav potvrdili aj naše 

pokusy (Obr. 4.), kde už koncentrácia 1 mg Ni.l-1 redukovala hladinu tiolových skupín 

o 12,58 %. Najvyššia testovaná koncentrácia 9,9 mg Ni.l-1 znížila množstvo tiolových skupín 

o polovicu oproti kontrolnej vzorke. 

 
Obr. 4. Hladiny tiolových skupín (-SH) v listoch Sinapis alba pestovaných v prítomnosti Ni 

Hodnoty predstavujú aritmetický priemer spolu so štandardnou odchýlkou (SD). Symbol * označuje štatisticky 
významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (**p < 0,01; ***p < 0,001) 

 

Záver 

Semenáčiky Sinapis alba vystavené pôsobeniu niklu vo forme NiCl2.6H2O 

preukazovali inhibíciu koreňov a nadzemných častí približne v rovnakej miere. Takisto sme 

zistili znížené hladiny fotosyntetických pigmentov – chlorofylu a, chlorofylu b a celkových 

karotenoidov. Štatisticky významne sa nám podarilo potvrdiť zníženie hladiny tiolových 
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skupín, ktoré indikujú stresové reakcie. Pri koncentrácii 9,9 mg Ni.l-1 sa hladina –SH skupín 

znížila o polovicu oproti kontrolnej vzorke. 
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Abstract 

Biovolatilization and bioaccumulation of iodine by filamentous fungi under laboratory conditions 
Five common fungal strains, Cladosporium cladosporioides, Aspergillus clavatus, Penicillium 

citrinum, Fusarium oxysporum and Alternaria alternata, were cultivated in presence of idide and iodate to 
evaluate their efficiency in iodine biovolatilization and bioaccumulation. The results suggest that fungi may play 
significant role in geochemistry of iodine, especially in formation of new reactive forms that may contribute to 
ozone layer destruction. 
 

Keywords: biovoaltilization; bioaccumulation; iodine; filamentous fungus 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Intenzita a rozsah aktivity mikroskopických vláknitých húb je jedným z významných 

faktorov ovplyvňujúcich mobilitu a transformáciu prvkov v prírodnom prostredí [1]. 

S ohľadom na životné prostredie je táto funkcia umožnená predovšetkým schopnosťou 

mikroskopických vláknitých húb metabolizovať a premeniť potenciálne rizikové prvky na 

nové prchavé a toxické formy [2]. Environmentálne riziko spojené s touto transformáciou, 

označovanou aj ako mikrobiálna biovolatilizácia, však nesúvisí len so zmenou 

(eko)toxikologických vlastností prvkov, ale aj so zmenami v reaktivite prchavých 

metabolitov. Zaujímavým príkladom tohto typu premeny je biovolatilizácia jódu. 

Prchavé metylové formy jódu sú veľmi reaktívne a dokázateľne sa podieľajú na 

znižovaní obsahu ozónu v spodnej troposfére [3]. Pritom celoročná oceánska produkcia 

prchavého jódmetánu môže podľa aktuálnych modelov dosahovať hodnoty až 260 Gg [4]. 

Pravdepodobným zdrojom metylovanej formy jódu je predovšetkým biologická aktivita 

morského fytoplanktónu a nefotosyntetizujúcich baktérií [5]. Situácia v terestrických 

systémoch je podobná. Hlavným zdrojom jódmetánu v týchto systémoch sú mikrobiálne 

spoločenstvá [6, 7], s významným podielom mikroskopických vláknitých húb na 

transformácii dostupného jódu do jeho prchavej metylovej formy [8]. 

Uvedené práce však sledujú predovšetkým transformáciu jodidov, kým jodičnany, 

ktoré sú ďalšou dominantnou formou výskytu jódu v pôdach [9], sú v týchto publikáciách 
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opomínané. Mobilita rôznych špécií jódu v prírodnom prostredí a tiež mechanizmus 

a účinnosť sorpcie alebo bioakumulácie je však odlišný [10, 11]. Preto je cieľom tejto práce 

poukázať na rozdiely v účinnosti metabolickej transformácie jodidov a jodičnanov 

v prítomnosti vybraných druhov mikroskopických vláknitých húb. 

Materiál a metódy 

Vybrané kmene mikroskopických vláknitých húb - Cladosporium cladosporioides, 

Aspergillus clavatus, Penicillium citrinum, Fusarium oxysporum a Alternaria alternata, sme 

získali zo zbierok Botanického ústavu SAV (Bratislava, Slovensko). Kmene sme pred 

kultiváciou udržiavali na šikmom agare pri 4°C v tme. 

Zásobné roztoky jodidu a jodičnanu sme pripravili z ich draselných solí (KI p.a. a 

KIO3 p.a.; Centralchem, Slovensko) a za účelom extrakcie a stabilizácie jódu v roztoku pred 

analytickým stanovením sme pripravili 1 % a 25 % roztok tetrametylamóniumhydroxidu 

(TMAH p.a.; Alfa Aesar, Nemecko). 

Experiment bioakumulácie a biovolatilizácie jodidu a jodičnanu sme realizovali 

v sériách s 45 mL Sabouradovho tekutého média (HiMedia, India), ktoré sme po sterilizácii 

(125 °C, 15 min) obohatili o 5 mL zásobného roztoku príslušnej špécie jódu tak, aby výsledná 

koncentrácia jódu bola 1 mg.L-1. Následne sme médium inokulovali vybranými kmeňmi 

mikroskopických vláknitých húb a inkubovali 25 dní v tme pri 25 °C. 

Po kultivácii sme vyrastenú biomasu mechanicky oddelili od zvyškov živného média, 

premyli a vysušili pri laboratórnej teplote do konštantnej hmotnosti. Zo sušiny biomasy sme 

extrahovali jód pomocou 25 % TMAH pri 70 °C počas 4 hodín. V získanom extrakte 

a v živnom médiu sme stanovili celkový jód metódou hmotnostnej spektrometrie s indukčne 

viazanou plazmou (ICP-MS) [12]. 

Výsledky a diskusia 

Mikroskopické vláknité huby dokážu vďaka svojej metabolickej aktivite 

transformovať do prchavej formy rôzne potenciálne rizikové prvky, a to intracelulárne alebo 

extracelulárne [13-15]. Tento biologicky výnimočný proces je priamym dôsledkom snahy 

mikrobiálneho organizmu znížiť obsah homeostázu narušujúceho prvku v cytosole. Nepriamo 

je však biovolatilizácia aj dôsledkom produkcie rôznych aktívnych látok do extracelulárneho 

prostredia, ktoré s týmto prvkom reagujú. Keďže presný mechanizmus transformácie jódu do 

prchavej formy nie je známy, oba uvedené procesy sa môžu podieľať na nami zistenej 
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biovolatilzácii jódu (Obr. 1). 

 

 

Obr. 1. Účinnosť biovolatilizácie jódu mikroskopickými vláknitými hubami 

Obr. 1 však zároveň naznačuje, že priama alebo nepriama transformácia jodidu 

a jodičnanu do prchavej formy je druhovo špecifická, keďže druh P. citrinum jód 

nevolatilizoval, a pravdepodobne súvisí s odlišným mechanizmom detoxikácie tohto druhu. 

Mechanizmus, resp. účinnosť jednotlivých spôsobov detoxikácie sa totiž môže medzi druhmi 

a kmeňmi významne líšiť [2]. 

Najúčinnejšími izolátmi v biotransformácii jódu do prchavej formy boli A. alternata 

a F. oxysporum, ktoré počas 25-dňovej kultivácie v prítomnosti jodičnanu biovolatilizovali v 

priemere 36,3 µg, resp. 32 µg jódu.g-1 sušiny biomasy. Zaujímavé je, že priemerná účinnosť 

volatilizácie jodidu druhom A. alternata bola o 52 % nižšia. Podobný štatisticky významný 

rozdiel (p < 0.0001) sme zaznamenali aj pri druhu C. cladosporioides. Tento trend sa so 

štatisticky nižšou významnosťou zachoval aj pri ostatných druhoch. 

Množstvo akumulovaného celkového jódu v biomase však na rozdiel od 

biovolatilizácie nebolo podmienené špéciou jódu v živnom médiu, ale len akumulačnou 

kapacitou druhu, ktorá bola v rozsahu 3,9 až 63,7 µg jódu.g-1 sušiny biomasy (Obr. 2). Ak 

však predpokladáme, že biovolatilizácia je mechanizmom intracelulárnej transformácie, 

príjem jodičnanu musel byť niekoľkonásobne vyšší, resp. dominoval jeho pasívny, 

neregulovaný príjem [16] v kombinácii s jeho aktívnou transformáciou do prchavej formy. 
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Obr. 2. Bioakumulácia jodidu a jodičnanu mikroskopickými vláknitými hubami 

Ďalším možným vysvetlením zistenej disproporcie akumulácie a volatilizácie je 

rozdielny mechanizmus detoxikácie týchto špécii jódu. Kým v prípade jodidu je jeho príjem 

aktívne regulovaný, resp. dominuje eflux jódu do média alebo zásobných bunkových 

kompartmentov, v prípade jodičnanu je hlavným mechanizmom detoxikácie biovolatilizácia 

(Obr. 1). 

 

Záver 

Výsledky našej práce potvrdzujú schopnosť mikroskopických vláknitých húb 

biovolatilizovať a akumulovať jód, a zároveň poukazujú na významný rozdiel 

medzi účinnosťou a mechanizmom biologickej transformácie jodidu a jodičnanu. Je 

pravdepodobné, že jodičnan je akumulovaný pasívne, čo vyvoláva intenzívnejšiu potrebu 

výtoku tejto špécie z cytosolu, resp. jej transformáciu do prchavej formy - biovolatilizáciu. Tá 

je významne účinnejšia než v prípade jodidu, ktorého príjem mikroskopickými vláknitými 

hubami je pravdepodobne efektívnejšie regulovaný. 
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Abstract 

 This work is focused on the use of soil rhizon-lysimeters by study of arsenic mobilization in technosols 
of Zemianske Kostoľany area. This area is the most polluted area in Slovakia, where in 1965 a dam failure of 
a coal ash impoundment released cca. 3 million m3 of power plant fly ash with a high content of arsenic and 
other potentially toxic trace elements in the surrounding environment. Under the new morphogenetic 
classification system we call the soil with a layer of power plant ash as technosol. The total content of arsenic 
(AsTOT) in the studies samples is in the range of 109,65-1334,37 ppm. Mobility of arsenic in the anthropogenic 
materials was studied by sampling of pore waters using soil rhizon-lysimeters. From the results obtained we can 
find that the strongest extractant was the solution of glucose + SAB (Sabouraud) medium - which increases the 
activity of soil microflora - that producing organic acids play an important role in the environmental fate of 
contaminants in soils. Preliminary results (two 5-day cycles) obtained from leaching experiments confirmed that 
the stimulation of soil microorganisms (biostimulation) was the most effective method and the result represents 
the basis for innovative methods for soil remediation in Zemianske Kostoľany area. 
 

Keywords: Zemianske Kostoľany area, coal combustion ash, technosol, arsenic, rhizon-lysimeter 

 

Úvod a formulácia cieľ 

Pôda je médium, prostredníctvom ktorého sa znečisťujúce látky dostávajú cez zemský 

povrch do podzemných vôd. Počas pohybu kontaminantov cez pôdny profil tieto látky 

podliehajú zložitým fyzikálno-chemickým a biologickým transformáciam, preto je dôležité 

pochopiť procesy kontrolujúce ich osud v pôdnom ekosystéme. Charakter týchto procesov je 

ovplyvnený jednak zdrojom znečistenia, ako aj pôdnymi podmienkami, pomocou ktorých 

môžu byť chemické prvky uvoľnené do pôdneho roztoku a stávajú sa tak biodostupnými 

[1,2]. Mobilita potenciálne toxických prvkov obzvlášť závisí od nasledovných vlastností pôdy 

– pôdne pH, štruktúrne zloženie pôdy, druh a množstvo prítomných oxyhydroxydov Fe, Al, 

Mn, obsah uhličitanov, fosforečnanov a ílov, ktoré sú hlavné pôdne zložky zodpovedné za 

sorpciu potenciálne toxických stopových prvkov [3,4].  

V súčasnosti existuje veľa metód, ktorými sa dá študovať mobilitu chemických prvkov 

v pôdach. Jedným z takých technológií sú rhyzometrické zariadenia, ktoré sa používajú na 

meranie skutočného množstva evapotranspirácie, ktorá sa uvoľní z rastlín [5,6].  

Cieľom rhyzometrických nádobových ex-situ experimentov bolo posúdiť mobilitu 
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kontaminantov z pevných vzoriek v modelovom pôdnom profile použitím zvolených 

lúhovacích roztokov (glukóza+SAB médium, 1mM kyselina citrónová, simulovaná kyslá 

dažďová voda) a porovnať ich efektivitu. 

 

Materiál a metódy 

 Odber vzoriek určených na rhyzometrické štúdium sa uskutočnilo na dvoch miestach 

Hornonitrianskej oblasti, v Zemianskych Kostoľanoch a v Čereňanoch. V Zemianskych 

Kostoľanoch bolo z pôdnej sondy odobraných 40 kg vzorky (ZK1) z hĺbky 0-15 cm (vrstva 

nehomogénnej zeminy) a 40 kg vzorky (ZK2) z hĺbky 15-30 cm (vrstva elektrárenského 

popola). V Čereňanoch sa odoberalo 25 kg pôdnej vzorky (CE) z hĺbky 0-40 cm (zmiešaná 

vrstva pôdy a elektrárenského popola). Vzorky z týchto horizontov boli zvolené na základe 

ich zloženia, ktoré najbližšie reprezentuje priemerné zloženie nehomogénnej zeminy 

a elektrárenského popola. Odobraté pôdne vzorky bez homogenizácie a preosievania (lepšia 

simulácia reálnych podmienok) sa umiestnili v exteriéri pracoviska Katedry geochémie (Prif 

UK v Bratislave) do experimentálnych zásobných kontajnerov, do ktorých sa nainštalovali 

pôdne rhyzometre. Týmto experimentom sa lepšie simulujú procesy prebiehajúce v životnom 

prostredí, pričom dlhodobejším pravidelným zalievaním a vysúšaním sedimentu je možné 

simulovať intenzívnejšie zvetrávacie procesy a tak študovať ich vplyv na mobilitu 

sledovaných prvkov a ich potenciálny prestup do zložiek životného prostredia. Vzorky 

antropogénnych sedimentov a pôd, konkrétne vzorka nehomogénnej zeminy (ZK1), vzorka 

elektrárenského popola (ZK2) a vzorka zmiešanej vzorky nehomogénnej pôdy a popola (CE) 

boli umiestnené do štyroch experimentálnych nádob. Do troch nádob bolo pridaných 10 kg 

vzorky ZK1 a 10 kg vzorky ZK2. Do jednej nádoby bolo pridaných 20 kg pevnej vzorky CE. 

Čast vzoriek sa nechalo vysušiť pri laboratórnej teplote. Po vysušení bola každá vzorka 

homogenizovaná a preosievaná na frakciu < 2 mm. Nepoužitá časť vzoriek bola archivovaná. 

Chemická analýza odobratých vzoriek sa uskutočnila v laboratóriách EL spol., s.r.o.  

metódami AES-ICP, AAS-F, AAS-HG. Jednotlivé nádoby so vzorkami boli zaliate inými 

lúhovacími roztokmi. V jednej nádobe bola používaná simulovaná dažďová voda (pH ~ 3) – 

na simuláciu zrážok v reálnych podmienkach [7], v druhej 1 mM kyselina citrónová (pH ~ 

3,3) - organická kyselina prirodzene produkovaná mikroorganizmami v pôdnom ekosystéme 

[8], v tretej roztok glukózy a SAB média (pH ~ 4,4) – pre zvýšenie aktivity pôdnej mykoflóry 

[9]. Nádoba so vzorkami odobratými z Čereňan (CE) bola tiež zaliata roztokom glukózy 

a Sabouraud (SAB) média. Schému experimentov môžete vidieť na „Obr. 1.“. 
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Obr. 1. Schéma rhyzometrických pokusov a) experiment – Zemianske Kostoľany, b) experiment - 
Čereňany; A) vrstva pôdy, B) vrstva elektrárenského popola, C) zmiešaná vrstva nehomogénnej pôdy 

a elektrárenského popola; 1), 2) a 3) rhizónové vzorkovače 
 

 Každá nádoba so sedimentom bola postupne v priebehu hodiny zaliata 7200 ml 

lúhovacím roztokom, pričom tento objem predstavuje 85 % z maximálnej vodozdržnej 

kapacity (WHCmax) daných vzoriek. Tento objem roztokov bol zvolený za účelom prvotného 

nasýtenia celého systému. Vzorky pórovej vody boli odoberané prostredníctvom 

PTFE/kremenných lyzimetrických (rhizónových) vzorkovačov (Prenart Equipment ApS, DK) 

s veľkosťou pórov 2 µm. Vo vzorkách pórovej vody, ktoré boli spomínanými vzorkovačmi 

odoberané po dobu 24 h (1 d) od zaliatia, boli stanovené koncentrácie sledovaných prvkov a 

merané základné fyzikálno-chemické charakteristiky. Po piatich dňoch od prvej aplikácie 

lúhovacích roztokov, bol celý proces zopakovaný rovnakým spôsobom, avšak vzorky pôdno-

popolového materiálu však boli zaliaté 2500 ml lúhovacích roztokov (55 % WHCmax). Po 5-

tich dňoch od zaliatia nasledoval ďalší odber a analýza získaných výluhov. Po dvoch 5-

dňových cykloch nasledovali dva desaťdňové cykly. Po dvoch desaťdňových cykloch 

nasledovalo 6 cyklov s dvadsaťdňovými obdobiami [10]. Po odobratí boli vo výluhoch Po 

odobratí boli vo výluhoch stanovené základné fyzikálno-chemické parametre (pH, EC, 

salinita a teplota) a v laboratóriách EL spol. Spišská Nová Ves, s.r.o. analyzované 

koncentrácie As, Pb, Cd, Zn, Ca, Mg, Fe, Al, Mn, PO4 a SO4. V štúdii sú však zahrnuté iba 

výsledky po dvoch 5-dňových cykloch. 

 

Výsledky a diskusia 

Celkové obsahy vybraných kontaminantov v technozemiach použitých na lyzimetrické 

ex-situ experimenty potvrdzujú fakt, že lokalita je vysoko kontaminovaná potenciálne 

toxickými stopovými prvkami [11]. Vo vzorkách sa celkové koncentrácie arzénu pohybovali 

v intervale od 109,65 do 1334,37 mg.kg-1, pričom hodnoty výrazne prekročili limitné hodnoty 

(As – 25 mg.kg-1) [12] pre poľnohospodárske pôdy pre daný pôdny druh (piesočnato-hlinitá 

až hlinitá). „Obr. 2.“ predstavuje priemerné obsahy arzénu (mg.kg-1) v získaných výluhoch 
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počas experimentu s roztokom glukózy a SAB média, simulovanou kyslou dažďovou vodou 

a 1 mM kyselinou citrónovou. 

 

 
Obr. 2. Priemerný obsah arzénu (mg.kg-1) vo výluhoch 

 
Z výsledkov vyplýva („Obr. 2. a 3.“), že najviac arzénu sa vylúhovalo počas 

experimentu s roztokom glukózy a SAB média, najmenej s kyselinou citrónovou. Mobilita 

arzénu časom stúpa a ani s jedným roztokom nedošlo k ustáleniu mobilizácie arzénu. Z 

výsledkov tiež vyplýva, že najefektívnejším činidlom bol roztok glukózy a SAB média, ktorý 

bol používaný pre aktiváciu pôdnej mykoflóry, čo sa podarilo za päť dní od spustenia 

experimentov. Experiment s kyselinou citrónovou a simulovanou dažďovou vodou ukazujú 

rovnaký trend vylúhovateľnosti arzénu. Uvedená metóda však nebola dostatočne účinná pre 

mobilizáciu ostatných  kontaminantov (Pb, Cd, Zn) – výsledky boli zanedbateľné [13]. 

 

 

Obr. 3. Celkové uvoľnené množstvo arzénu (mg.kg-1) počas trvania experimentu (pozn.: označenia ZKGV 
– experiment s glukózou a SAB médiom – výluhy z vrchnej vrstvy, ZKGS – (glukóza+SAB médium) výluhy zo 

spodnej vrstvy; ZKDV a ZKDS – experiment so simulovanou dažďovou vodou – výluhy z vrchnej a spodnej 
vrstvy; ZKCV a ZKCS – experiment s citrónovou vodou – výluhy z vr. a sp. vrstvy a CE – experiment s 

glukózou a SAB médiom) 
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Záver 

Na základe získaných výsledkov lúhovacích experimentov možno zhodnotiť, že 

mobilizácia arzénu z kontaminovaných pôd v Hornonitrianskej oblasti prostredníctvom 

biostimulácie pôdnych mikroorganizmov predstavuje potenciálnu bioremediačnú metódu. 

Najviac arzénu sa vylúhovalo počas experimentu s roztokom glukózy a SAB média, čo 

potvrdzuje tvrdenia autorov [9, 14], že typ živného média, resp. jeho zloženie výrazne 

ovplyvňuje aktivitu mikroorganizmov, a tým pádom aj mobilitu arzénu a použitie SAB média 

s vyšším obsahom glukózy výrazne ovplyvňujú mobilitu arzénu, avšak neovplyvňujú 

mobilizáciu ostatných kontaminantov.  
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Abstract 

Biosorption of nickel by living cells of alga Pseudokirchneriella subcapitata 
An investigation of nickel biosorption by alga P. subcapitata was the main purpose of this study. In 96-h algal 
toxicity tests, algae were exposed to the nickel concentrations 0.25, 0.49  and 1.85 mg.l-1 for which biosorption 
factor (BSF) as 90.46, 209.02 and 29.66 l.kg-1 as well as growth inhibition as 30, 50 and 75% was determined, 
respectively. At the lowest nickel tested concentration (0.25 mg.l-1), algae survived relatively well but 
biosorption factor was 2-fold lower than it was detected at Ni concentration 0.49 mg.l-1. At the highest one (1.85 
mg.l-1) biosorption factor decreased 7-times and vitality of the algal cells was too inhibited, in comparison to 
same at the intermediate nickel concentration (0.49 mg.l-1). Therefore, algal capacity for nickel binding was not 
completely covered at 0.25 and 1.85 mg Ni.l-1. In comparison to the control, thiol groups of algae increased only 
about 0.05 nmol.10-4 cells and content of biomass overreached the control, at the tested nickel concentration 0.25 
mg.l-1, that indicated algae was not under a lot of stress and they can sorb more nickel as it was revealed. The 
highest tested concentration of nickel affected excessively toxic on algae and restrained developmet algal cells. 
The best balance between algal survival and sorption of nickel by algae was found at the concentration 0.49 mg 
Ni.l-1. 
 
Keywords: nickel;inhibitory effects; Pseudokirchneriella subcapitata; biosorption 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V porovnaní s biologicky neaktívnou biomasou rias, ktorá stabizuje kovy, ako aj nikel 

(Ni2+), len ich pútaním k svojmu povrchu, živé bunky rias možu kovy adsorbovať, 

akumulovať, metabolizovať na menej škodlivú formu a/alebo stabilizovať už v okolitom 

prostredí pomocou výlučkov (exudátov) [1,2]. Vzhľadom na toxickosť kovov, sa do popredia 

dostáva snaha o izoláciu druhov alebo jedincov druhu, ktorých vitalita a schopnosť sorbovať 

kovy nie je znížená ani po ich expozícii odpadovým vodám znečistených príliš vysokými 

koncentráciami kovov [3,4]. 

Významnosť niklu v metabolizme zelenej riasy P. subcapitata nebol ešte celkom 

objasnený. Ukazuje sa ale, že kým v koncentrácii 0,01 mg Ni.l-1 môže jej rast podporiť [5], 

vyššie koncentrácie jej biologickú aktivitu znižujú a to indikuje, že riasa je v strese. 

Nadmerné množstvo kovov v intracelulárnom priestore spúšťa zvýšenú tvorbu obranných 

látok, ako sú aj glutatióny a fytochelatíny s obsahom tiolových (-SH) kupín. Kov interaguje 

s glutatiónmi, čím sa spúšťa syntéza fytochelatínov [6], ktoré sú na -SH skupiny bohatšie 

a prednostne sa podieľajú na väzbe s kovmi. Princíp vychytávania kovov fytochelatínmi 

s možnou sekvestráciou do vakuoly je jednou z ciest vysvetlenia akumulácie kovov v riasach. 

Bioadsorpcia kovov – sorpcia kovov na povrch bunkovej steny – je úzko spojená 
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so skutočnosťou, že mnohé kovy sú esenciálne, a ich príjmu do bunky predchádza práve tento 

akt [7]. Väzba kovov s komponetami bunkovej steny zároveň ale, môže viesť ku neutralizácii 

náboja kovu, a tým ho stabilizovať a znížiť jeho toxicitu [2].  

Cieľom nášho výskumu bolo stanoviť koncentráciu niklu spôsobujúcu 50 % inhibíciu 

rastu (EC50) populácie riasy P. subcapitata a množstvo niklu, ktoré bude pri tejto koncentrácii 

sorbované testovanou riasou. Sledovanými parametrami boli obsah fotosyntetických 

pigmentov, tiolových skupín a hmotnosť sušiny. 

 

Materiál a metódy 

V testoch sa používala sladkovodná riasa Pseudokircheniella subcapitata (Korshikov) 

Hindák 1990 (CCALA 433) zo zbierky Botanického ústavu Akademie věd ČR v Třeboni 

(Česká republika), ktorá sa kultivovala v médiu pripravenom podľa normy STN EN ISO 8692 

(2012) [8] s pH hodnotou 6,10 ± 0,01. Riasy sa kultivovali v 50 ml Erlenmeyerových bankách 

a nikel (NiCl2.6H2O) sa testoval v koncentračnom rozsahu od 0,20 do 1,85 mg.l-1 (3,366 – 

31,554 nmol.dm 3). Iniciálna koncentrácia rias bola 13.104 ± 6728 buniek.ml-1 a test trval 96 

hodín (4 dni). Riasy sa kultivovali v digestore na trepačke (Biosan Multi-Shaker PSU 20, 

Riga, Lotyšsko) pri osvetlení 1700 luxov (22,1 μmol. s-1.m-2), so svetelným režimom 18 h 

svetlo a 6 h tma pri teplote 24 ± 1 °C. Po uplynutí kultivačnej doby sa v riasach stanovoval 

obsah chlorofylu [9,10] a tiolových skupín [11] a po prefiltrovaní cez sterilnú celulózovú 

membránu (0,22 μm; Millipore, Nemecko), sa biomasa 3 dni sušila pri laboratórnej teplote 24 

± 1 °C. Po odčítaní hmotnosti celulózovej membrány sa vypočítala hmotnosť sušiny rias ako 

v kontrole tak aj v testovaných koncentráciách niklu. Získaná sušina sa mineralizovala podľa 

postupu uvedeného v práci [12]. Množstvo nasorbovaného kovu sa stanovovalo 

galvanostatickou chrono-potenciometriou (Ecaflow 150 GLP, Istran, Slovenská Republika). 

Všetky testy sa realizovali v 3 paralelách. Na vypočítanie EC50 hodnôt pre inhibíciu rastu sa 

používala probitová analýza a spoľahlivosť výsledkov sa udávala 95 % intervalom 

spoľahlivosti. Štandardná chyba priemeru (SEM) sa stanovila len pre rastovú rýchlosť rias, 

v ostatných prípadoch sa chyba merania vyjadrila štandardnou odchýľkou (SD). Štatistická 

významnosť výsledkov sa hodnotila pomocou t-testu. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na Obr. 1. je uvedená rýchlosť rastu riasovej suspenzie v prítomnosti rôznych 

koncentrácií Ni. Z grafu vyplýva, že Ni pri najvyšších testovaných koncentráciách (0,62 
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a 1,85 mg.l-1) po 24 h expozície spôsoboval náhle odumieranie buniek rias. V priebehu ďalšej 

kultivácie sa ich rast sa obnovil, aj keď pri najvyššej testovanej koncentrácii (1,85 mg.l-1) bol 

veľmi slabý. V ostatných testovaných koncentráciách sa rast rias prakticky vyrovnal rastu 

v kontrole a ku výraznejšiemu poklesu rastu došlo až v závere pokusu, po 96 h kultivácie 

(Obr. 1.). 

 
Obr. 1. Rastová rýchlosť rias (µ) v priebehu 96 h expozície vybraným koncentráciám niklu – záporné 
hodnoty na y-ovej osi vyjadrujú odumieranie buniek rias (negatívna rastová rýchlosť) a kladné hodnoty na 

y-ovej znázorňujú pozitívny rast rias vzhľadom na rýchlosť rastu v kontrole; zvislé úsečky – štandardná chyba 
priemeru (SEM) 

 

 
Obr. 2. Inhibícia rasu rias a fotosyntetických pigmentov po 96 h expozícii rias niklu 

*p < 0,05 – štatisticky významný, **p < 0,01 – veľmi štatisticky významný, ***p < 0,001 – extrémne štatisticky 
významný rozdiel v porovnaní s 0 % inhibíciou sledovaných parametrov v kontrole; zvislé úcečky – štandardná 

odchýlka (SD)  
 
 Probitovou analýzou vypočítaná EC50 hodnota pre inhibíciu rastu, ktorá zodpovedala 

koncentrácii 0,52 mg Ni.l-1 (s intervalmi spoľahlivosti (IC 95 %) 0,41 – 0,66 mg Ni.l-1), bola 

2,2-krát nižšia ako hodnota, ktorú pre Ni a rovnaký druh riasy uvádzajú Pereira et al. [13].  

Ako vidieť z údajov na Obr. 2. všetky testované koncentrácie Ni významne inhibovali 
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rast riasovej suspenzie a štatisticky veľmi významne znižovali najmä obsah chl a. Obsah 

tiolových skupín (-SH) Ni štatisticky vysoko preukazne zvyšoval hlavne pri najvyšších 

testovaných koncentráciách (0,62 a 1,85 mg.l-1) (Obr. 3.).  

 
Obr. 3. Koncentrácia biomasy rias a obsah tiolových skupín (-SH) produkovaných riasami po 96 h 
expozícii rias niklu – ľavá y-ová os je zostrojená vo vzťahu k obsahu tiolových skupín; pravá y-ová os 

vyjadruje obsah biomasy na liter kultivačného média; zvislé úsečky na grafe - štandardná odchýlka (SD); 
*p < 0,05 – štatisticky významný, ***p < 0,001 – extrémne štatisticky významný rozdiel v porovnaní 

s kontrolou 
 

 Biosorpčný faktor (BSF) vyjadruje mieru sorpcie niklu biomasou rias a predstavuje 

podiel koncentrácie niklu viazaného biomasou (cr) a jeho iniciálnej koncentrácie v kultivačnom 

médiu (cv):  

BSF = cr/cv   [l.kg-1] [I.] 
 

Ak je hodnota BSF väčšia než 1 l.kg-1, tak koncentrácia niklu v biomase bude vyššia než 

v okolitom prostredí a so stúpajúcou hodnotou BSF bude rásť aj biosorpčný potenciál riasy 

[14].  

Pri testoch hodnotiacich biosorpciu niklu sme pri výbere testovaných koncentrácií 

vychádzali z hodnoty, ktorá je najbližšie ku stanovenej EC50 hodnoty (0,52 mg.l-1), 

t.j. koncentrácie 0,49 mg Ni.l-1. Pre porovnanie sme ešte doplnili biosorpciu pri nižšej (0,25 

mg.l-1) a vyššej (1,85 mg.l-1) koncentrácii niklu, ktorá sa v testoch používala. Ako sa uvádza 

v Tab. 1., pri koncentrácii Ni 0,49 mg.l-1, suchá biomasa riasy P. subcapitata sorbovala 

102,42 mg Ni.kg-1, čo predstavuje biosorpčný faktor 209,02 l.kg-1. Wong et al. [3] uvádzajú, 

že maximálne množstvo niklu, ktoré môže byť biosorbované riasou Chlorella vulgaris bolo 

641,76 mg.kg-1, čo je až 6-krát viac ako sme stanovili pri riase P. subcapitata. Autori 

konštatujú, že riasa Ch. vulgaris pri príliš vysokých koncentráciách niklu (40 mg.l-1 a viac) 

výrazne znižovala svoj rast, čo obmedzilo možnosť sorpcie niklu biomasou riasy v dôsledku 

toxicity kovu. K podobným záverom sme na základe našich testov dospeli aj my, nakoľko 

najvyššia testovaná koncentrácia niklu 1,85 mg.l-1 štatisticky vysoko významne inhibovala 
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ako rast, tak aj produkciu fotosyntetických pigmentov (Obr. 2.) a významne zvyšovala obsah 

-SH skupín (Obr. 3.). Biosorpcia niklu pri tejto koncentrácii bola o polovicu nižšia ako 

pri koncentrácii 0,49 mg.l-1 približujúcej sa k EC50 hodnote a BSF poklesol pri tejto 

koncentrácii až 7-krát. Pri nižšej sledovanej koncentrácii Ni (0,25 mg.l-1) bol biosorpčný 

faktor 2-krát nižší ako pri koncentrácii 0,49 mg Ni.l-1. V porovnaní s kontrolou sa tu ale 

pozoroval nárast biomasy a obsah -SH skupín vzrástol len o 0,78 nmol.10-6 buniek (Obr. 3.), 

hoci vzhľadom ku kontrole bol rast inhibovaný o 27 % a produkcia fotosyntetických 

pigmetov takmer o polovicu (Obr. 2.).  

Pokiaľ ide o sladkovodný fytoplanktón, tak v literatúre sa uvádza, že sinice Anabaena 

cylinrica a Anabaena flos aque sú schopné biologicky aktívnymi stielkami sorbovať 

v uvedenom poradí 2000 a 6000 mg Ni.kg-1 [4]. Táto kapacita ale nie je postačujúca 

z hľadiska ich aplikácie na získavanie niklu z odpadových vôd. Autori však usudzujú, že 

skúmané odpadové vody obsahujú aj zvýšené množstvo sodíkových iónov, ktoré môžu brániť 

vyššej sorpcii niklu sinicami [4].  

 
Tab. 1. Nikel viazaný v biomase riasy a biosorpčný faktor (BSF)  po 96 h expozícii rias niklu cv - 

koncentrácia niklu v kultivačnom médiu; cr - koncentrácia niklu viazaná biomasou riasy; BSF - biosorpčný 
faktor; SD - štandardná odchýlka 

cv  
[mg Ni.l-1 kultivačného média] 

cr  
[mg Ni.kg-1 sušiny] ± SD

BSF 

0,00   
(kontrola) 0,00 ± 0,00 - 

0,25 22,61 2,08 90,46 

0,49 102,42 ± 2,65 209,02 
1,85 54,87 ±0,53 29,66 

 
Záver 

Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že kým pri koncentrácii 0,49 

mg.Ni.l-1 dosahoval biosorpčný faktor hodnotu 209,02, zvýšením koncentrácie na 1,85 mg 

Ni.l-1 poklesla jeho hodnota 7-krát, pričom sa výrazne znížil ako rast rias, tak aj produkcia 

fotosyntetických pigmentov a zvýšil obsah tiolových skupín, čo poukazovalo na vystavenie 

riasovej suspenzie stresovým podmienkam. Koncentrácia 0,25 mg Ni.l-1 vyvolala mierny 

nárast produkcie biomasy a štatisticky sa nepreukázala zvýšená hladina stresu. Rast rias bol 

pri tejto koncentrácii o 20 % intenzívnejší ako pri koncentrácii 0,49 mg Ni.l-1 ale biosorpčný 

faktor BSF bol 2 násobne nižší. Možno zhrnúť, že kapacita pre sorpciu niklu nebola 

pri koncentrácii 0,25 mg.l-1, podobne ako pri vyššej koncentrácii 1,85 mg Ni.l-1 plne využitá. 

Z hľadiska biosorpcie sa preto v našich testoch pre P. subcapitata ako najideálnejšia ukazuje 

koncentrácia 0,49 mg Ni.l-1, hoci inhibovala rast riasovej suspenzie takmer o 50 %.  

Vzhľadom na existujúce, hoci nedostačujúce, literárne zdroje možno konštatovať, že 

1533



schopnosť iných druhov sladkovodného planktónu sorbovať nikel je niekoľkonásobne vyššia 

ako pri riase P. subcapitata použitej v našich testoch. Našu riasu preto nemôžeme považovať 

za dobrý sorbent niklu. Sorpcia kovov je veľmi výrazne ovplyvňovaná nielen vonkajšími 

faktormi a zastúpením iných látok v médiu, ktoré môžu brániť vyššej sorpcii kovov riasami, 

alebo spôsobujú desorpciu už riasou zachytených kovov [1]. Rovnako je potrebné zohľadniť 

možnosť viac-generačnej adaptácii rias na stresové podmienky. Pri vytváraní konečných 

záverov by bolo vhodné v ďalších testoch venovať pozornosť biosorpcii niklu riasami 

v rôznorodých podmienkach prostredia. 
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Abstract 

Microbial biomass of the topsoils affected by windthrow in Tatra National Park 
This paper focuses on soil microbial biomass at sites affected by the windthrow in Tatra National Park. 

We sampled topsoil in summer 2015. We analyzed carbon contents of soil microbial biomass (Cmic) in the soil 
samples using fumigation- extraction method. Obtained results were compared with datasets measured in years 
2005-2015. The lowest values obtained at the extracted site (EXT) could be the result of the different 
management approach established at the affected areas after the windthrow. No significant differences in Cmic at 
reference site (REF) site or not extracted site (NEX) sites as well as among sampling localities. The secondary 
succession could provide more suitable environmental conditions that were probably reflected in increased 
amounts of Cmic and thus improved soil conditions at all sampled localities. 

 
 

Keywords: soil microbial biomass; carbon content in microbial biomass (Cmic); Tatra Mts.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Pôda je jedinečná a nenahraditeľná súčasť všetkých suchozemských ekosystémov. 

Život v pôde sa vyznačuje druhovou rozmanitosťou, v ktorej dominujú hlavne 

mikroorganizmy [1]. Pôdna mikrobiota je spomedzi všetkých pôdnych organizmov 

najcitlivejšia na zmeny environmentálnych podmienok. Vďaka tejto vlastnosti môže slúžiť 

ako vhodný indikátor zmien pôdnych vlastností [2]. K zmenám pôdnych mikrobiologických 

vlastností môže dochádzať pôsobením prírodného činiteľa (víchrica, lesný požiar) alebo 

prostredníctvom antropogénneho zásahu. Spomenuté faktory, či už pôsobia jednotlivo alebo 

navzájom, môžu vplývať na zmeny štruktúry rastlinného spoločenstva a tým pádom môžu 

ovplyvniť pedofyzikálne vlastnosti (infiltrácia, tvorba pôdnej štruktúry) či štruktúru pôdnej 

mikrobiocenózy [3, 4]. Stav pôdneho ekosystému možno určiť aj na základe množstva uhlíka 

obsiahnutého v mikrobiálnej biomase (Cmic), ktorý sa zdá byť vhodnejším ukazovateľom ako 

napríklad obsah pôdnej organickej hmoty [5]. Stanoviť mikrobiálnu biomasu v pôde je možné 

na základe metódy stanovenia špecifických bunkových komponentov, kam patria aj 

fumigačné – extrakčné metódy [6]. Cieľom príspevku je charakterizovať zmeny pôdneho 

ekosystému vo vzťahu k pôdnej mikrobiote a vo vzťahu k rastlinným spoločenstvám na 

územiach Tatranského národného parku (TANAP) postihnutých v roku 2004 veternou 

kalamitou. 
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Materiál a metódy 

Záujmové územia (obrázok 1) sa nachádzajú v  TANAP-e kde sme analyzovali 

vyčlenené tri plochy, ktoré sa navzájom líšili vegetačným krytom a uplatneným 

manažmentovým opatrením. Extrahovaná plocha (EXT) s odstránenou drevnou hmotou sa 

nachádza pri Danielovom dome. Po odstránení drevnej hmoty bolo územie opäť zalesnené 

sadenicami smreku a listnatých stromov. Neextrahovaná plocha (NEX) predstavuje územie 

ponechané na samovývoj, nachádzajúce sa pri Tatranskej Lomnici. Referenčná plocha (REF) 

sa nachádza pri Vyšných Hágoch a predstavuje územie, ktoré nebolo zasiahnuté veternou 

kalamitou. Všetky lokality sú zaradené do lesného spoločenstva Lariceto – Piceetum s 

hlavným pôdnym typom kambizem podzolová [7]. Pôdne vzorky boli odobraté 

z povrchového horizontu (0-10 cm) každej lokality z troch rovnobežných pásov. Z každého 

pásu boli odobraté vzorky v piatich opakovaniach a následne zmiešané. Zmesné pôdne vzorky 

z jednotlivých pásov boli preosiate cez sito s priemerom 2 mm. Obsah uhlíka v biomase 

pôdnych mikroorganizmov (Cmic) bol stanovený fumigačnou metódou [6] s použitím 

chloroformu. Na analýzu bolo použitých 10 g pôdnej vzorky v 8 opakovaniach. Prvé 4 

opakovania boli na 24 hodín podrobené fumigácii a následne extrahované 1 N K2SO4. Ďalšie 

4 opakovania, ktoré slúžili ako kontrola, boli extrahované 1 N K2SO4 bezprostredne po 

navážení. Do 8 ml extraktu bolo pridaných 15 ml chrómsírovej zmesi. Obsah uhlíka bol 

stanovený titračne 0,05 N Mohrovou soľou. 

 
Obr. 1. Územie TANAP-u s vyznačenými záujmovými lokalitami [7]. 

 

Výsledky a diskusia 

Priemerné namerané hodnoty Cmic v rámci jednotlivých skúmaných lokalít klesali 

v poradí 541,72 ± 27,75 µg.g-1 pôdy (NEX), 522,61± 39,28 µg.g-1 pôdy (REF) a 352,05 ± 
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12,65 µg.g-1 pôdy (EXT) (obrázok 2). Rozdiely medzi jednotlivými odberovými miestami v 

rámci jednej lokality neboli výrazné. Hodnoty Cmic pre odberové miesto REF sa pohybovali 

v rozmedzí od 479,52 do 556,41 µg.g-1 pôdy, hodnoty pre odberové miesto EXT varírovali od 

337,70 do 361,57 µg.g-1 pôdy a pre odberové miesto NEX v rozmedzí 524,41 až 573,49 µg.g-1 

pôdy (obrázok 3) .  

 
Obr. 2. Priemerné hodnoty Cmic na jednotlivých odberových lokalitách vyjadrené v Cmic 

 [µg.g-1 pôdy] ± SD, n=3. 

 
Obr. 3. Hodnoty Cmic v rámci jednotlivých odberových lokalít vyjadrené v Cmic [µg.g-1 pôdy] ± SD, 

n=3 
Priemerné hodnoty mikrobiálnej biomasy stanovené v roku 2015 na jednotlivých 

plochách boli podstatne vyššie ako hodnoty z roku 2014 (obrázok 4). Hodnota Cmic na lokalite 

NEX nebola stanovená [8]. Najnižšie hodnoty boli namerané v roku 2011 kedy hodnota pre 

plochy NEX a REF vykazovala až 4-krát menšiu hodnotu ako v roku 2015 [9]. Hodnoty 

v rokoch 2009 a 2005 boli približne rovnaké pre všetky plochy, pričom najvyššie boli na 

lokalite REF [10]. Stromové a bylinné poschodie vegetačného krytu tvoril v roku 2015 na 

všetkých plochách v najvyššej miere Picea abies, vyskytoval sa však aj Larix decidua (REF a 

EXT), Betula pendula (NEX) či Sorbus aucuparia (EXT). Na lokalite NEX boli z bylinnej 
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synúzie najviac zapojené druhy Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa a Luzula luzuloides. 

Na extrahovanej ploche sa v najväčšej miere vyskytoval Calamagrostis arundinacea, 

Avenella flexuosa a Vaccinium myrtillus. Na lokalite REF v bylinnej etáži prevládal druh 

Vaccinium myrtillus. 

 

 
Obr. 4. Vývoj priemerných hodnôt Cmic na jednotlivých lokalitách v sledovaných  rokoch  

[8, 9, 10]. 
 

Vyššie hodnoty Cmic na NEX lokalite  možno vysvetliť vhodnými mikroklimatickými 

pomermi, na rozdiel od lokality EXT, kde môže dochádzať k zníženiu obsahu pôdnej vody 

v dôsledku intercepcie a pravdepodobne aj slabšiemu prúdeniu vzduchu [11]. Po veternej 

kalamite dochádza na EXT lokalite k sekundárnej sukcesii, ktorá so sebou prináša zmeny 

v diverzite čí zložení vegetácie. Možno preto predpokladať, že nastanú aj zmeny v biomase 

mikrobiálneho spoločenstva, ktorá pozitívne reaguje na prísun organického uhlíka 

z nadzemných (listy, ihličie) alebo podzemných zdrojov (koreňové exudáty) [12]. Keďže sa 

jednotlivé hodnoty Cmic v rámci jednotlivých lokalít signifikantne nelíšili, možno 

predpokladať, že k sekundárnej sukcesii dochádza na lokalite EXT ako aj na lokalite NEX. 

Obsah Cmic stanovený na lokalite NEX mierne prevyšuje obsah Cmic REF lokality. Na EXT 

lokalite môžeme pozorovať opačný trend.  

Rozdiely v nameraných hodnotách Cmic môžu byť zapríčinené v rozdielnom prísune 

organickej hmoty na povrch pôdy. Rozdielne chemické zloženie opadu listnatého 

a ihličnatého lesa, rôzne druhy prízemnej vegetácie a s tým spojená rozdielna distribúcia 

koreňov, či rozličné chemické zloženie koreňových exudátov môžu spôsobiť rozdiely 

v obsahu mikrobiálnej biomasy. Rôzni autori[13, 14] analyzovali rozdiely v mikrobiálnej 

biomase medzi listnatým a ihličnatým lesom, pričom v smrekovom lese varírovali od 219 – 
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2734 µg C.g-1 [14].  

Sekundárna sukcesia so sebou prináša nové zdroje organického uhlíka, zlepšenie 

mikroklimatických pomerov, infiltrácie či pôdnej štruktúry. Tým pádom, rozdiely v obsahu 

Cmic medzi jednotlivými plochami môžu byť následkom zmien v štruktúre rastlinného 

spoločenstva. Druhy vyskytujúce sa v roku 2015 na pokalamitných plochách patria medzi 

konkurenčne silné (C. villosa, C. arundinacea, A. flexuosa), ktoré sú často sprevádzané 

druhmi, ktoré na stanovištiach zostali po predchádzajúcich smrekových porastoch (V. 

myrtillus, L. luzuoides) [10]. 

 

Záver 

Hodnoty mikrobiálneho uhlíka v roku 2015 sa na lokalitách NEX a REF výrazne 

nelíšili, čo môžeme dať do súvislosti s prebiehajúcou sekundárnou sukcesiou a vhodnejšími 

environmentálnymi ako aj mikroklimatickými pomermi. Hodnoty Cmic v roku 2015 na EXT 

lokalite boli v porovnaní s NEX a REF nižšie, čo môže byť následkom uplatneného 

manažmentového opatrenia. Obsahy Cmic v rámci jednotlivých odberových miest sa výrazne 

nelíšili, čo pravdepodobne spôsobuje homogénny vegetačný kryt. Nárast obsahu Cmic na 

daných lokalitách v porovnaní s predošlými rokmi je možné vnímať ako dôsledok 

sekundárnej sukcesie konkurenčne silných rastlinných druhov a vhodnejších pedologických 

pomerov. 
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Abstract 
 
Environmental impact assessment (EIA) is a management tool which regulates decision-making processes, 
provides information to stakeholders, public, authorising bodies and other interested parties about planning 
activity in order to predict their likely positive and negative effects on the environment. It takes into account 
socio-economic, cultural, health factors during the assessment process. The main objective of this contribution is 
to examine the role and the importance of EIA in Armenia. For this purpose the paper presents the history of EIA 
system in Armenia and the complete process of environmental assessment. All these sub goals are achieved 
through the development of the legal frame of the environmental assessment system in the context of national 
and international cooperation. 
 
Keywords: Armenia; Environmental Impact Assessment; Act 
 
 
Introduction 

In recent decades, EIA has been applied throughout the world and it shows itself as an 

effective precautionary tool for landscape degradation and worsen the quality of human life 

(Jay et al., 2007). The main practical output of EIA is the prediction and identification of the 

major environmental impacts of a development project, and the suggestion of mitigation 

measures which could eliminate negative effects [1]. 

Environmental Impact Assessment systems, as with any public policy, operate within 

a specific context. Consequently, to evaluate its performance it is necessary to analyse and 

understand both the systemic elements of EIA, i.e. the legal, administrative and procedural 

framework, and the specific context in which it operates [2].  EIA is an aid to decision-

making. For the decision makers, for example a local authority, it provides a systematic 

examination of the environmental implications of a proposed action, and sometimes 

alternatives, before a decision is taken [3]. 

This paper is intended to present the evaluation and importance of EIA system in 

Armenia. In Soviet Armenia, protection of the environment was regulated through the Soviet 

laws, such us Land Code, Forest Code, Water Code etc. After the collapse of the Soviet Union 

post-soviet countries started to integrate their own legislations related to the environmental 

protection. The Ministry of Nature Protection and the Environment of the Republic of 

Armenia (RA) was established in 1992. They adopted a number of laws among with was 
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“Principles of legislation of Republic of Armenia on Nature Protection”. Here first time was 

mentioned about the necessity of state ecological expertise. 

 

Methods  

Collection of the data conducted in Armenia in 2015. Meetings were held with the 

employees of the major organisations which deal with the Environmental Impact Assessment 

issues: Ministry of Nature Protection in Armenia, “Environmental Impact Expertise” SNCO, 

“Environmental Law Research Centre”. In order to collect more detailed data about the 

process and regulations of EIA in Armenia, were meetings with the environmental experts 

who perform Environmental Impact Assessment and seminar-meeting with environmental 

specialists from the major mining companies.  

Collection of the information was in the form of structured interviews, questioning, 

conversations, observations, etc.  

 

Evaluation and history of EIA in the Republic of Armenia 

Armenia as a post-soviet Union country used a several Law Codes (Land Code, Forest 

Code, Water Code, etc.) for the regulation of the activities in the field of environmental 

protection. After the collapse of Soviet Union the newly created republic were created 

separate divisions for the regulation of economic, social and environmental problems. The 

Ministry of Nature and Environment Protection of the Republic of Armenia was 

established in 1991. On 9 July 1991 the parliament of RA passed “The principles of 

legislation of Republic of Armenia on Nature Protection” which became the basis for the 

future laws and policies. This act was the first constitutional document where concept 

“Environmental impact assessment” stated that industrial projects, business operations, social-

economic development programs are subjected to environmental impact assessment. The 

Ministry was renamed in 1995 as a Ministry of Nature Protection of the Republic of 

Armenia.  

Main responsibilities of the Ministry of Natural Protection in Armenia are the 

protection and management of natural resources, including water, fauna and flora, forests and 

atmosphere through the elaboration and implementation of policies in the field of 

environmental protection and use of natural resources.

The first separate Law of RA on Environmental Impact Expertise (similar to European 

and American understanding of “Law on Environmental Impact Assessment”) was adopted in 

November 1995 by the National Assembly of the Republic of Armenia. It was ratified by the 
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President on 12 December 1995. In June 2014 has adopted new law of “Environmental 

Impact Assessment and Expertise” by the National Assembly.  

 

EIA process in Armenia 

Environmental Impact Assessment Act (EIAA) is designed to play two major roles in 

Armenian environmental and health protection programmes [4]. 

• It strengthens the exciting requirements for environmental assessment regulation by 

creating “vehicle” for integrating environmental concerns into Armenian’s other laws 

and policies. Because it addresses environmental, economic and social issues in a 

comprehensive way, EIA can serve as one of the best tools for attaining the goal of 

sustainable development through integrated pollution prevention and control. 

• EIA could also serve as a mechanism to alleviate the fragmentation of Armenian 

statutory base and to unify existing environmental legislation.  

The main component of EIA system in Armenia is environmental impact expertise or 

ecological expertise. This kind of EIA system structure have majority of CIS (Commonwealth 

of Independent States) states. In 1995 the Ministry of Nature Protection in Armenia 

(authorized body) has established a separate department State Environmental Expertise 

SNCO, which implements environmental assessment of proposed activities according to the 

requirements of national legislations and ratified international agreements. The evaluation 

process is carried out by national independent licensed experts.  

The law of RA Environmental Impact Assessment and Expertise is the legal base for the 

implementation of the planned activities in Armenia. The act consist of 34 Articles.   

The process of expertize consists of two main stages: initial and primary. In the initial 

stage initiator shall apply and submit all primary documentation to the authorised body 

(Ministry of Nature Protection). The later one (authorised body), shall carry out the revision 

and make decision if there is a necessity of Environmental Impact Expertise (EIA) or not. 

Depending of the outcome of the decision the project goes on the next stage. If there is a 

necessity of EIA the initiator should submit all necessary documentation to the authorised 

body. In primary stage the main assessment report shall pass expert examination.  

The law of RA Environmental Impact Assessment and Expertise states all stages of the 

EIA process and determines the duration of each stage.  

As was mentioned above, at the first stage, initiator submit preliminary documentation 

to the authorised body. Then authorised body transferred it to the authorised entity 

(“Environmental Expertise SNCO”) during 3 days. This stage calls screening and notification 
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stage. During this stage should be clear whether the planning activity should have a 

significant effect on the environment and therefore whether an EIA is required. 

As stated in Article 16 initial phase of expert examination shall be carried out by 

authorized entity within 30 days after submission of the preliminary assessment application 

by initiator. If the application is not complete or contains errors, authorized body shall return 

the application to the initiator for revision within 5 working days after receiving the 

application (Law of RA) [5]. 

The Article 16 of the Law stipulates the content of application and the list of the 

required documentation. 

In the initial phase of the assessment: 

1. should be checked completeness of the submitted preliminary assessment application.  

2. the scope of potential environmental impact of the mainframe paper and (or) planned 

activity shall be determined, content and terms of the assessment report shall be established, 

list of the participants of the process shall be prepared and, based on all these activities, terms 

of reference for preparation of consolidated impact assessment report shall be prepared and 

submitted to the initiator.    

Once a decision to use the formal EIA process has been made during screening, it is 

necessary to focus on the important issues.  

Various methods for determining significance are used in both screening and scoping, 

but a key difference is that, unlike screening procedures, the public and the proponent are 

often involved in the scoping process [6]. 

If there is a necessity of the implementation of EIA, initiator shall carry out primary 

assessment through the relevant legal persons. First, initiator submits all documents including 

the report of the project with the terms of references to the “State Environmental Expertise 

SNCO”. “State Environmental Expertise SNCO” with experts shall carry out the 

implementation of the assessment process.  

Primary phase of expert examination has precise duration of days depends on the category 

of the planned activity. The types of the planned activity subject to assessment and 

environmental impact expertize shall be classified following three categories A, B and C, 

taking into consideration the spheres, according to the reducing degree of impact on the 

environment. 

• mainframe paper - up to 60 working days;  

• planned activity of category A - up to 60 working days;  

• planned activity of category B - up to 40 working days. (Article 19, point 4.) 
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The flexibility of timetable works in the case if there is  a necessity of time for expert’s 

examination work of receiving the additional information. Every category has precise 

extended period. The extension is possible only once. 

 “State Environmental Expertise SNCO” shall inform affected (concerned) community 

and the leaders of the community about the planning project and provides them the 

documentation relating to the project.  

Concerned community and the leaders shall present their opinions to the authorized body 

“State Environmental Expertise SNCO”. If a certain period of time the SNCO does not 

receive any information about the community opinion this process ends in favour of the 

initiator, in other words, the documentation considered as positive. 

Conclusion of the expertise, in other words decision making, should be agreed between 

the ministry and the authorised entity. Only after the approval conclusion of expertise shall be 

given to the initiator.  Complete expert examination conclusion should be placed on the 

official web-site of the authorised entity. 

 

Public notice and hearings of EIA process 

Public notice shall be conducted by authorised body, initiator and head of communities. 

Article 26.2 of the Chapter 6 stated: 

1. authorized entity – at least 7 working days before hearings of the application and reports 

submitted by initiator and draft expert examination conclusion;  

2. initiator - at least 7 working days before hearings of the mainframe paper and planned 

activity and assessments of their impacts; 

3. territorial government bodies and head of community of the affected community at least 7 

working days before hearings of the mainframe paper and planned activity and assessments of 

their impacts.  

Furthermore, notification, together with mainframe and design papers shall be placed 

on the official web-site of the authorized entity at least 7 working days before hearings 

(Article 26.4). So, all these phases are open for public. 

According to Article 26.5 public hearings shall be conducted by: 

1. the initiator – on processes of assessment of mainframe paper, planned activity and their 

impact assessment;  

2. territorial body of state administration, initiator – on mainframe paper and draft report on 

strategic assessment of its impact,   

1545



3. territorial government body, initiator – on planned activity and report on impact 

assessment. 

Preparation process of expert opinion (examination) conclusion should take into 

account opinions of participants. However, there is a possibility of the rejection of opinion in 

the case if authorised entity provide reasonable justification.  

Conclusion  

Based on the history and the evaluation of the EIA regulations in Armenia, it can be 

concluded that the EIA system is not the highest level of its development. There are many 

shortcomings, which are in the process of improvement. However, whole process of 

environmental assessment focuses on the EIA regulations. Armenia has not the regulations of 

strategic impact assessment (SEA). The law “Environmental Impact Assessment and 

Expertise” gives only a definition of strategic assessment. In practice there is no application of 

SEA. 
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Abstract 

The phytotoxicity of zinc on growth, photosynthetic pigments and thiols seedlings. 
Zinc is essential element for plants but in excess it inhibits growth. The effect of zinc was studied on 

the growth, content of the photosynthetic pigments, and thiol groups of the Sinapis alba L. In these experiments 
we tested the effects of the zinc chloride ZnCl2 on seedlings of Sinapis alba L. Shoots of S. alba were inhibited 
at 1.90-times higher value than roots. The highest inhibition of photosynthetic pigments and thiol groups were 
observed at 24 mg Zn.l-1. Inhibitory rank for photosynthetic pigments can be expressed as follow: chlorophyll b 
> total carotenoids > chlorophyll a.  
 

Keywords:  photosynthetic pigments; protein thiol groups;, zinc; Sinapis alba 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zinok sa vyskytuje v rastlinách v stopových množstvách. Ako esenciálny prvok je 

nevyhnutý pre viaceré biologické aktivity rastlín. Často vystupuje ako aktivátor mnohých 

enzýmov, ktoré účinkujú pri premene sacharidov a bielkovín [1]. Všeobecne nevykazuje 

vysokú toxicitu vo vzťahu k rastlinám, to závisí od druhu, veku, vegetačného obdobia 

a o bioprístupnosti z prostredia. Zohráva dôležitú úlohu pri stabilizácii molekúl bielkovín 

a pri biosyntéze chlorofylov [2]. Rôzni autori uvádzajú, že v kontaminovaných pôdach 

dosahuje jeho obsah hodnotu až 17 mg Zn.l-1 a v kyslom prostredí (s pH˂4) koncentráciu 

7,137 mg Zn.l-1 [3,4]. Sú viaceré parametre, ktoré ovplyvňujú prístup kovov do rastlín. 

Kyslejšie prostredie uľahčuje transport kovov, následne zvyšuje toxicitu, ktorá sa môže 

prejaviť chlorózou, nekrózou listov a spomalením rastu koreňov a výhonkov. Ďalší autor [5] 

uvádza, že toxicita zinku v rastlinách môže byť zapríčinená jeho schopnosťou tvoriť cheláty 

s transportérmi železa, a v rastlinách sa hromadí prevažne v koreňovej časti. 

 V našich pokusoch sme hodnotili vplyv zinku na semenáčiky Sinapis alba. Cieľom 

bolo zistiť, ako zinok vplýva nielen na rast koreňov a výhonkov, ale aj na úroveň 

fyziologických a biochemických ukazovateľov v podobe fotosyntetických pigmentov – 

chlorofylu a, chlorofylu b a celkových karotenoidov, ako aj obsahu tiolových skupín (-SH). 
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Materiál a metódy 

Na hodnotenie toxického účinku zinku sme ako modelovú rastlinu vybrali semenáčiky 

horčice bielej (Sinapis alba L., odroda Zlata, Sempol spol. s r.o., Slovenská republika). 

Odporúčajú ju aj medzinárodné a národné normy [6,7,] ako vhodnú na sledovanie 

fytotoxických účinkov látok. Pre nasadenie semien sme použili plastové vertikálne kontajnery 

Phytotoxkit (MicroBioTests, Inc., Belgicko) s rozmermi 21,0 x 15,5 cm, s použitím 

papierovej vaty a filtračného papiera. Ako kontrolu sme použili destilovanú vodu s objemom 

24 ml. Do každého kontajneru sme nasadili  po 15 semien, ktoré sme po uzatvorení nechali 

klíčiť zvislo v termostate počas 48 hodín v tme pri teplote 25 ±1 °C. Po dvoch dňoch klíčenia 

semenáčikov sme zmerali dĺžky koreňov a výhonkov a presadili ich do plastových nádob 

s objemom 0,5 l Hoaglandovho živného roztoku [8] s upraveným pH nad 6,20. Zinok sme 

dávkovali v koncentráciách 2 – 48 mg Zn.l-1  (36,7 – 733,8 µmol Zn.dm-3). Použili sme 

zlúčeninu ZnCl2, p.a. (Merck, Nemecko). Ďalších 7 dní sme nechali rastliny rásť pri teplote 

24±1 °C, pri svetelnom režime deň/noc 18/6 hod a osvetlení 1700 lx (22,1 µmol.s-1.m-2). 

Hydropónie sme prevzdušňovali pomocou prevzdušňovacieho prístroja (Air Pump JKA-AP 

7500, Čína). Po siedmich dňoch sme opäť zmerali dĺžky koreňov a výhonkov, odpočítali 

dĺžku nameranú pred presádzaním do hydropónií po 48 hod klíčenia, a vypočítali 50 % 

inhibičné koncentrácie (IC50) probitovou analýzou. Zvážili sme čerstvú biomasu (FM) 

a sušinu (DM) koreňov a výhonkov, pričom pri FM výhonkoch sme odobrali z každej 

testovanej koncentrácie po dve pararelky s 30 mg FM lístkov. Tie sme zhomogenizovali 

v 6 ml 95 % denaturovaného liehu, zvortexovali a scentrifugovali pri 2900 g 3 min. 

Z listového homogenátu sme odobrali 0,5 ml na stanovenie tiolových skupín a zvyšok sme 

použili pre stanovenie obsahu chlorofylu a, chlorofylu b a celkových karotenoidov [9]. 

Absorbanciu sme merali v 1 cm kyvete pri vlnových dĺžkach 470, 649 a 665 nm oproti slepej 

vzorke (95 % etanol). K 0,5 ml 1 % (w/v) homogenátu sme pridali 0,1 ml 20 mmol.dm-3 5,5-

ditiobis-(2-nitrobenzoová kyselina) – DTNB, zvortexovali a nechali 45 min pri laboratórnej 

teplote. Absorbanciu tiolových skupín sme merali spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 

412 nm oproti 95 % etanolu [10,11]. Vypočítané hodnoty sme prepočítali na mg sušiny. 

Namerané údaje sme štatisticky vyhodnotili pomocou Studentovho t-testu s obojstrannou 

distribúciou v programe Excel. 
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Výsledky a diskusia 

Najnižšia testovaná koncentrácia 2 mg Zn.l-1 spôsobila stimulujúci účinok na rast 

koreňov (obr. 1), pričom pri sedemnásobne vyššej koncentrácii zinku dochádza už 

k štatisticky významnej inhibícii dĺžky koreňa, ktorá sa od koncentrácie 24 mg Zn.l-1 ustálila 

na hodnote 73,6 % a ďalej sa už nezvyšovala. 

 

 

 

Obr. 1. Inhibícia dĺžky koreňov Sinapis alba v % po 7 dňoch hydroponickej kultivácie v prítomnosti Zn 
V grafe sú hodnoty aritmetického priemeru spolu so štandardnou odchýlkou (SD). Symbol * označuje štatisticky 

významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p˂0,001) 

 

Podobný trend sme pozorovali v prípade inhibície výhonkov (obr. 2). Zinok 

výraznejšie inhibuje dĺžku koreňov než výhonkov (obr. 1, 2). Z vypočítaných hodnôt IC50 

sme zistili, že výhonky sú inhibované pri 1,90-násobne vyššej koncentrácii ako korene, čo 

poukazuje na vyššiu toxicitu zinku na korene než na výhonky (tab. 1). Viacerí autori 

pozorovali inhibíciu rastu koreňov v prítomnosti Zn [12,13]. 

Podľa zistení autoriek [14,15] zinok má vplyv aj na fyziologické parametre rastlín, kde 

potvrdili vyššou koncentráciou zníženie obsahu chlorofylov vo fazuli mungo o 32 – 38 %, čo 

sa zhoduje aj s našou prácou, nakoľko pri druhej najvyššej koncentrácii 24 mg Zn.l-1 sa 

potvrdil 31 % inhibičný účinok na hladinu chlorofylu a, chlorofylu b a celkových 

karotenoidov. Ako uvádza Tinker [16], Zn sa koncentruje v chloroplastoch, kde dochádza 

k úbytku železa a následne to ovplyvňuje fotosyntézu. 
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 Obr. 2. Inhibícia dĺžky výhonkov Sinapis alba v % po 7 dňoch hydroponickej kultivácie v prítomnosti Zn 
V grafe sú hodnoty aritmetického priemeru spolu so štandardnou odchýlkou (SD). Symbol * označuje štatisticky 

významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (*p < 0,05; ***p˂0,001)  
Tab. 1: Hodnoty IC₅₀ a ich 95 %-né intervaly spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov 

S. alba v prítomnosti Zn. 

Ión kovu 
IC50 (mg.l-1) (95 % CI) 

koreň výhonok 

Zn(II) 18,27 (15,41 – 21,65) 34,69 (30,48 – 39,50) 

 

Najvýraznejšia inhibícia hladiny chlorofylu a bola zistená pri koncentrácii 

24 mg Zn.l-1, pričom pri tejto koncentrácii sa preukázala aj najnižšia úroveň chlorofylu b 

a celkových karotenoidov, ako je znázornené na obr. 3. Pri tejto koncentrácii sa zároveň 

zistila štatisticky významná (p ˂ 0,05) 1,4-násobne nižšia hladina tiolových skupín (obr. 4) 

vzhľadom ku kontrolnej skupine semenáčikov.  

 

Obr. 3. Obsah fotosyntetických pigmentov v listoch Sinapis alba kultivovaných v prítomnosti Zn 
hodnoty aritmetického priemeru spolu so štandardnou odchýlkou priemeru (SD). Symbol * označuje štatisticky 

významné rozdiely v porovnaní s kontrolou chlorofylu a, krúžok pre kontrolu chlorofylu b a kosoštvorec 
pre kontrolu celkových karotenoidov (*p < 0,05; **p < 0,01)  

 
 Úroveň  oxidačného stresu na semenáčikoch  S. alba  v prítomnosti Zn sme sledovali 

prostredníctvom tiolových (–SH) skupín (Obr. 4). Štatisticky extrémne najvýznamnejšie boli 

koncentrácie 24 a 48 mg Zn.l-1 ktoré spôsobili pokles hladiny tiolových skupín v porovnaní 
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s nulovou koncentráciou v priemere o 25 %. Zníženie hladiny tiolových skupín v 

semenáčikoch S. alba  zaznamenali vo svojich štúdiách viacerí autori [17]. 

 

Obr. 4. Hladiny tiolových skupín (-SH) v listoch Sinapis alba pestovaných v prítomnosti Zn 
V grafe sú hodnoty aritmetického priemeru spolu so štandardnou odchýlkou (SD). Symbol * označuje štatisticky 

významné rozdiely v porovnaní s kontrolou (**p < 0,01; ***p < 0,001)  
 

Záver 

Fytotoxický účinok zinku bol preukázaný inhibíciou rastu koreňa aj výhonkov, 

fotosyntetických pigmentov ako aj tiolových (–SH) skupín. Pri porovnaní inhibície koreň-

výhonok, nastala výraznejšia  inhibícia pre koreň. Tento výsledok potvrdil aj výpočet IC50. 

Chlorofyl a, chlorofyl b ako aj celkové karotenoidy vykazovali najvýraznejší pokles 

fotosyntetických pigmentov pri koncentrácii 24 mg Zn.l-1. Zinok v tejto koncentrácii 

redukoval v porovnaní s kontrolou 1,4-násobne aj hladinu tiolových skupín. Výsledky teda 

potvrdili, že aj esenciálny prvok, akým zinok je, sa stáva pri vyššej koncentrácii toxickým. 
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Abstract 

Bioaccumulation of arsenic and antimony in soils affected by mining activity 
The aim of this work is to quantify and to compare the ability of microscopic fibrous fungus 

Aspergillus niger isolated from different areas to remove arsenic and antimony from soil affected by mining 
activity under laboratory conditions. Soil samples used in this study was sampled around the abandoned Sb 
deposit Poproč where was determined contamination of water, soil and stream sediments.  
 

Keywords: antimony; arsenic; bioaccumulation; Aspergillus niger; Poproč 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jeden z hlavných problémov 21. storočia je znečistenie životného prostredia. 

Potenciálne toxické prvky nie sú schopné biodegradácie, ale môžu byť transformované 

z jednej chemickej špécie na inú. Nárast acidifikácie prostredia urýchľuje rozptyl väčšiny 

potenciálne toxických prvkov, ich transformáciou na mobilnejšie formy. Je preto čoraz 

dôležitejšie študovanie správania sa potenciálne toxických prvkov v prírode, procesov ich 

retardácie, odstraňovania, prípadne opätovného získania a využitia [1, 2, 3]. Dôležitú úlohu 

v tejto oblasti zohrávajú mikroorganizmy, vrátane mikroskopických vláknitých húb, ktoré sú 

prostredníctvom svojich metabolických procesov schopné viazať, stabilizovať alebo 

mobilizovať toxické látky [4]. K takýmto procesom patrí aj bioakumulácia, resp. viazanie 

látok biomasou, ktorá predstavuje obnoviteľný prírodný zdroj [2, 3, 5]. Bioakumulácia je 

aktívny proces prebiehajúci v dvoch stupňoch, začínajúci viazaním kontaminujúcich látok na 

povrch bunkovej steny. Proces pokračuje transportom látok do vnútra bunky, kde sa viaže 

a ukladá do vnútrobunkových štruktúr, prípadne dochádza k ich premene na menej toxické 

formy [1, 5]. 

 Bývalé antimónové ložisko Poproč sa nachádza v JV časti Spišsko-gemerského 

Rudohoria v oblasti Petrovej doliny, SV a S od obce Poproč. Ťažba Sb rudy sa tu začala 

pravdepodobne už v 17. st. a ukončená bola v r. 1965 [6].V oblasti ložiska Poproč bola 

zistená kontaminácia povrchových a podzemných vôd, pôd a riečnych sedimentov v povodí 

toku Olšava, pričom hlavnými kontaminantmi sú As, Sb ale aj Pb, Zn a Cu [7, 8]. 
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Materiál a metódy 

Vzorky pôd boli odobrané v okolí bývalého Sb ložiska Poproč pozdĺž toku Olšava 

(POP3 – 48°43'24.99"S a 20°58'55.92"V; POP4 – 48°43'23.12"S a 20°59'00.03"V; POP5 – 

48°43'21.69"S a 20°59'01.24"V) ručným vrtákom z hĺbky 20-40 cm (cca 3 kg). Spracovanie 

vzoriek prebiehalo v laboratóriách PriF UK v Bratislave podľa štandardných metód, tzn. 

materiál sa vysušil (pri laboratórnej teplote cca 23°C, voľne do konštantnej hmotnosti), 

homogenizoval a preosial (frakcia ≤0,1 mm) [9]. Experimenty sledovania bioakumulácie 

chemických prvkov (As, Sb) z pôd ovplyvnených banskou činnosťou prebiehali za účasti 

vybraných kmeňov mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. Kmeň An-Š (A. niger 

1674) bol izolovaný z kambizeme bez vegetácie z banskej lokality Šobov, s vysokými 

obsahmi potenciálne toxických prvkov. Kmeň An-G (A. niger 1670) bol izolovaný z 

fluvizeme lužných lesov, bez prítomnosti ťažkých kovov. Oba kmene sú deponované 

v zbierke mikroskopických húb na Katedre pedológie PriF UK a CMF ISB v Českých 

Budejoviciach. Kmene boli kultivované na Sabouraudovom agare (HiMedia, Mumbai, India) 

pri laboratórnej teplote (cca 23°C) 14 dní. 

Experimenty prebiehali v 100 ml Erlenmeyerových bankách. Do 1 g substrátu (frakcia 

≤0,1 mm) sa pridalo 45 ml Sabouraudovho tekutého média (HiMedia, Mumbai, India), ktorý 

bol následne naočkovaný s 5 ml suspenzie spór kmeňa An-Š, resp. An-G. Sabouraudovo 

tekuté médium (zloženie na 1000 ml destilovanej vody: 20 g glukózy a 10 g peptónu) bolo 

pred kultiváciou sterilizované v autokláve 15 min pri teplote 121°C. Hodnota pH živného 

média je 5,6. Po 36 dňoch kultivácie pri laboratórnej teplote (cca 23°C) bolo mycélium 

mikroskopických húb oddelené od substrátu a premyté destilovanou vodou. Zvyšné médium 

bolo odfiltrované (filtračný papier Whatman No. 1) od zostatkového substrátu. Všetky 

experimenty boli uskutočnené v troch opakovaniach. Výsledky sú priemermi týchto troch 

opakovaní. Ku všetkým experimentom boli urobené kontroly (lúhovanie destilovanou vodou 

bez prídavku mikroorganizmov a kultivácia mikroskopických húb bez prídavku pevného 

substrátu). V biomase, živnom médiu a v pôvodnom aj zostatkovom substráte boli stanovené 

hodnoty celkového As a Sb pomocou metódy HG-AAS (EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves). 
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Výsledky a diskusia 

Kvantifikácia a porovnanie bioakumulácie arzénu a antimónu vybranými kmeňmi 

mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger je uvedená v Tab. 1. a 2. Celkové množstvo 

uvoľneného arzénu, resp. antimónu z pôdnej vzorky bolo nepriamo stanovené výpočtom, ako 

rozdiel medzi obsahom As/Sb v substráte pred kultiváciou a po kultivácii. 

 

Tab. 1. Celková bilancia uvoľneného arzénu z pôdnych vzoriek za účasti druhu Aspergillus niger   
POP – pôdne substráty (Poproč); An – kmeň mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger; Š – Šobov; G - 

Gabčíkovo; n = 3; Obsahy As stanovené v 1 g substrátu, 50 ml roztoku a 1 g biomasy. 
 

Vzorka 
Obsah As  

v substráte pred 
kultiváciou (µg) 

Obsah As  
v roztoku po 

kultivácii (µg) 

Obsah As v 
biomase (µg) 

Celkové množstvo 
uvoľneného As (%)

POP3-AnŠ 740,00 0,60 186,90 96,15

POP3-AnG 740,00 0,35 124,63 64,75

POP4-AnŠ 1 463,00 1,29 348,70 98,55

POP4-AnG 1 463,00 0,56 163,93 78,75

POP5-AnŠ 804,00 0,89 135,43 79,86

POP5-AnG 804,00 0,40 470,47 92,80

 

Najvyšší obsah As (1 463 mg.kg-1) a Sb (5 828 mg.kg-1) bol nameraný vo vzorke 

POP4. Vo všetkých použitých pôdnych vzorkách z lokality Poproč (POP3, POP4, POP5), 

stanovené koncentrácie sledovaných prvkov (As, Sb) prekračujú všetky dostupné limitné 

hodnoty pre As a Sb v pôde na území Slovenskej republiky [10, 11]. Po 36 dňoch kultivácie 

biomasa mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger izolovanej z lokality Šobov (An-Š) 

obsahovala 135,43-348,70 mg.kg-1 As a 648,33-2 076,50 mg.kg-1 Sb. V biomase Aspergillus 

niger izolovanej z lokality Gabčíkovo (An-G) sa obsah arzénu pohyboval od 124,63 do 

470,47 mg.kg-1 a koncentrácia antimónu dosahovala rozpätie 263,73-513,47 mg.kg-1.  
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Tab. 2. Celková bilancia uvoľneného antimónu z pôdnych vzoriek za účasti druhu Aspergillus niger   
POP – pôdne substráty (Poproč); An – kmeň mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger; Š – Šobov; G - 

Gabčíkovo; n = 3; Obsahy Sb stanovené v 1 g substrátu, 50 ml roztoku a 1 g biomasy. Celkové uvoľnené 
množstvo (%) = obsah v substráte pred kultiváciou – obsah v substráte po kultivácii 

 

Vzorka 
Obsah Sb  

v substráte pred 
kultiváciou (µg) 

Obsah Sb  
v roztoku po 

kultivácii (µg) 

Obsah Sb v 
biomase (µg) 

Celkové množstvo 
uvoľneného Sb (%)

POP3-AnŠ 2 200,00 0,49 771,30 83,76

POP3-AnG 2 200,00 0,62 263,73 35,02

POP4-AnŠ 5 828,00 1,03 2 076,50 90,16

POP4-AnG 5 828,00 1,76 411,00 60,45

POP5-AnŠ 2 099,00 1,91 648,33 74,81

POP5-AnG 2 099,00 1,05 513,47 86,29

 

Prostredníctvom kmeňa An-Š sa zo študovaných pôdnych vzoriek uvoľnilo až 98,55 % 

As a 90,16 % Sb. Zo študovaných pôdnych vzoriek sa za účasti kmeňa An-Š uvoľnilo až 

98,55 % As a 90,16 % Sb (vzorka POP4). Prostredníctvom kmeňa An-G sa z pôdneho 

substrátu uvoľnilo maximálne 92,80 % As a 86,29 % Sb (vzorka POP5).  

 

Obr. 1. Celkové množstvo uvoľneného As a Sb (%) prostredníctvom kmeňov mikroskopickej vláknitej 
huby Aspergillus niger izolovaných z rôznych lokalít. An-Š – kmeň A. niger izolovaný z lokality Šobov;  

An-G – kmeň A. niger izolovaný z lokality Gabčíkovo 
 

Mikroorganizmy boli schopné akumulovať väčšie množstvo Sb ako As. Obsah 

antimónu vo vzorkách pôd síce dosahoval vyššie hodnoty ako obsah arzénu, nepotvrdila sa 

však závislosť medzi celkovým množstvom uvoľneného prvku, resp. obsahom prvku v 

biomase a počiatočnou koncentráciou prvku v substráte pred kultiváciou. Z pôdnych vzoriek 

sa celkovo uvoľnilo viac arzénu ako antimónu (Obr. 1.), čo môže poukazovať na schopnosť 
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arzénu ľahšie transformovať na prchavé zlúčeniny. Zo získaných výsledkov môžeme 

konštatovať, že biomasa An-Š vo väčšine prípadov efektívnejšie viazala sledované prvky (As, 

Sb) ako biomasa An-G. Avšak kmeň An-G v jednom prípade (vzorka POP5) dokázal 

naakumulovať väčšie množstvo sledovaných prvkov ako kmeň An-Š. Uvedená skutočnosť 

demonštruje, že mikroskopické vláknité huby sú schopné zniesť aj relatívne nepriaznivé 

podmienky prostredia, ako napr. vysokú koncentráciu kontaminantov napriek tomu, že 

pochádzajú z oblasti nezaťaženej toxickými prvkami [12].  

 

Záver 

Štúdium a kvantifikácia procesu bioakumulácie arzénu a antimónu v laboratórnych 

podmienkach prebiehalo prostredníctvom mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger 

1674 (An-Š) izolovaného z kambizeme bez vegetácie z banskej lokality Šobov, s vysokými 

obsahmi potenciálne toxických prvkov a za účasti kmeňa A. niger 1670 (An-G), ktorý bol 

izolovaný z fluvizeme lužných lesov, bez prítomnosti ťažkých kovov. Kmeň An-G bol 

schopný akumulovať a uvoľňovať arzén a antimón z pôd kontaminovaných týmito prvkami 

podobne efektívne ako kmeň An-Š. Zo vzorky POP5 sa dokonca uvoľnilo väčšie percento 

sledovaných prvkov prostredníctvom kmeňa An-G ako kmeňa An-Š. 
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Abstract 

Bioindication potential of selected species of harvestmen (Opiliones) captured in the area of planned road 
R-7 (Prievoz - Ketelec)  

In 2015 the fauna of epigeon has been studied along the planned road R-7 (west Slovakia). Study material 
of harvestmen (Opiliones) was obtained by pitfall trap method. Later, subsequent monitoring markers for following 
monitoring activities were allocated at the study area (Prievoz – Ketelec leg of the R7 road). During our field 
research, we recorded 13 species of harvestmen. Then we choosed two species of harvestmen, which could be 
considered as efficient bioindicators of landscape changes. 

 
Keywords: bioindication; harvestmen (Opiliones)  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kosce môžeme považovať za veľmi vhodné indikátory zmien v krajine z toho dôvodu, že 

veľký počet druhov koscov patrí medzi organizmy s úzkou ekologickou valenciou [1]. Poznanie 

bioindikačnej hodnoty koscov ako aj ich druhového bohatstva v danom type biotopu predstavuje, 

v prípade náhlych štrukturálnych zmien v krajine, účinný nástroj pre rýchle rozpoznanie triedenia 

alebo koncentrácie organizmov do určitých skupín. Tieto skupiny následne kolonizujú len tie 

časti biotopov, ktoré spĺňajú ich potravné a stanovištné požiadavky. Dnes sa táto skutočnosť 

považuje za veľmi zaujímavú v rámci monitoringu zmien krajinných štruktúr [2]. 

Ako bioindikátory označujeme organizmy alebo ich spoločenstvá, ktorých životné funkcie 

sú korelované s faktormi prostredia tak tesne, že môžu slúžiť ako ich ukazovatele [3]. 

Bioindikácia je metóda používaná na získanie rýchlej biologickej informácie s čo najmenším 

časovým oneskorením, kým biologické monitorovanie je dlhodobé a v pravidelných intervaloch 

sa opakujúce pozorovanie vybraných organizmov, ich životných prejavov, populácií, 

spoločenstiev či ekosystémov na určenie kvality prostredia [4]. 
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 Cieľom príspevku bolo charakterizovať vybrané druhy koscov a popísať ich výskyt 

v rámci sledovaného územia. Ďalším cieľom bolo popísať možnosť využitia týchto druhov ako 

vhodných indikátorov zmien v krajine zapríčinených výstavbou cesty R-7.  

 

Materiál a metódy 

Terénny výskum bol uskutočnený v r. 2015 na úseku plánovanej cesty R-7 v Bratislave od 

bodu Bajkalská po rondo Ketelec, a to v čase pred jej výstavbou. V rámci tohto výskumu sme si 

stanovili 5 monitorovacích plôch: 

1. Plocha Lúčna (LU) sa nachádza v blízkosti nadjazdu Bajkalská, pri budove vodárenskej 

spoločnosti. Plocha predstavuje fragment lužného lesa Salici-Populetum. Husto porastená Rubus 

sp., Humulus lupulus, Vitis vinifera sylvestris, Clematis vitalba. Je to polootvorený - presvetlený 

habitat s mierne vlhkou mikroklímou.  

2. Plocha Pálenisko (PA) - plocha sa nachádza pri starom neprietočnom ramene pod 

teplovodom. Predstavuje polootvorený habitát s vlhkou mikroklímou, zväčša porastený Salix sp., 

Populus sp., Sambucus nigra, Phragmites australis. V okolí sa nachádzajú opustené 

a obhospodarované záhrady. 

3. Plocha Spaľovňa (SP-1) - nachádza sa pri mestskej spaľovni, na štrkovej lavici, s okolitými 

drevinami Populus sp., Robinia pseudoacacia, Rubus sp. Je to polootvorený biotop, xerotermný 

s plytkou vrstvou pôdy (do 40 cm).  

4. Plocha Spaľovňa  (SP-2) – nachádza sa na území SKUEV0295 Biskupické luhy v rámci 

CHKO Dunajské luhy. Podložie je štrkovito-piesočné. Formácia je súčasťou Crataegetum 

danubiale. Predstavuje otvorený, xerotermný biotop, s hlbokou vrstvou pôdy (nad 100 cm). 

5. Plocha Biskupické rameno (BR) - sledovaná plocha tiež patrí do sústavy území NATURA 

2000, a síce územia európskeho významu Biskupické luhy. Nachádza sa v lužnom lese v 

blízkosti Biskupického ramena. Študijná plocha predstavuje zatvorený habitát s vlhkou 

mikroklímou, hlbokou vrstvou pôdy, pričom drevinové zloženie zahŕňa Salix alba, Populus alba, 

Fraxinus exelsior, Clematis vitalba. 

Počas výskumu epigeickej makrofauny sme používali metódu zemných pascí, pričom sme 

na každej ploche umiestnili v línii po 5 zemných pascí v 5 m odstupoch. Ako zberné nádoby boli 

použité plastové poháre s objemom 0,5 l s vnútorným priemerom ústia 7,5 cm, ktoré boli 

naplnené do tretiny objemu 10 % formaldehydom. Pasce boli vybavené strieškami. Vzorky sme 
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odoberali v pravidelných polmesačných intervaloch (spolu 18 odberov) od februára do novembra 

roku 2015. Vzorky sme determinovali v laboratóriu a zakonzervovali pomocou 70 %-ného 

etanolu. Na druhovú determináciu koscov sme použili práce podľa [5, 6].  

 

Výsledky a diskusia 

Za najvhodnejšie bioindikačné druhy koscov v rámci sledovaných plôch boli určené 

Nemastoma bidentatum a Astrobunus laevipes, ktoré predstavujú vhodné bioindikátory zmien 

krajiny. 

 

Nemastoma bidentatum Roewer, 1914 

 

 

  

Na území Slovenska je tento druh veľmi vzácny a vyskytuje sa lokálne [7]. Na ostrove 

Kopáč bol zaznamenaný neďaleko našej sledovanej plochy Biskupické rameno [8]. 

Je to hygrofilný druh. Vyskytuje sa v rôznych lesoch od nížin až po subalpínsky stupeň. 

Na Slovensku preferuje lužné lesy. Možno ho nájsť v detrite, pod kameňmi a rozkladajúcim sa 

drevom [7]. Preferuje zatienené miesta v lužných lesoch, je dobrým indikátorom vlhkých pôd [8]. 

N. bidentatum (obr. 1) sme zaznamenali v lužnom lese, v tesnej blízkosti Biskupického 

ramena, čo predstavuje zatvorený, vlhký biotop. Taktiež sme tento druh v menšom počte 

Obr. 1. Nemastoma bidentatum, ♀ / ♂, foto: Juraj Litavský 
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evidovali na plochách Spaľovňa 1, čo predstavuje polootvorený, lúčny biotop a Spaľovňa 2, čo 

predstavuje viac otvorený biotop. 

 Na sledovanie zmien krajiny a následkov zapríčinených výstavbou cesty R-7 by sme tento 

druh mohli využívať ako vhodný indikátor. 

Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 

 

Na obrázku č. 2 môžeme vidieť samicu a na obrázku č. 3 samca tohto druhu. Patrí medzi 

naše stredne hojné druhy koscov. Uprednostňuje vlhkejšie a teplejšie stanovištia. Vyskytuje sa v 

zmiešaných listnatých lesoch nížin a pahorkatín, na lesných okrajoch, v krovinách, na lúkach, v 

záhradách, v parkoch a tiež v lesostepných biotopoch. Vhodné životné podmienky nachádza tiež 

v lužných lesoch, na ich okrajoch a v brehových porastoch. Lesom s hustejším zápojom (napr. 

bučinám) a horským lesom sa vyhýba. Na Slovensku bol najčastejšie nájdený v lužných lesoch 

a v brehových porastoch. Vyskytuje sa u nás tiež v teplejších listnatých porastoch s rôznou 

drevinovou skladbou a v ich ekotonoch. Nevyhýba sa ani otvoreným biotopom (lúky, hradné 

zrúcaniny, parky a pod.) a intravilánom. Úkryty si hľadá v detrite, pod spadnutým a 

rozkladajúcim sa drevom, opadanou kôrou a pod. [7].   

 Podľa [9] druh A. laevipes patrí na Slovensku medzi zriedkavejšie druhy. Jeho populácie 

navyše dosahujú aj v stanovištiach s vhodnými životnými podmienkami pomerne nízku denzitu 

v porovnaní s ostatnými druhmi koscov. Tento autor počas výskumu, ktorý trval dva roky, na 

Obr. 2. Astrobunus laevipes, ♀, 
 foto: Juraj Litavský 

Obr. 3. Astrobunus laevipes, ♂,  
foto: Juraj Litavský 
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dvoch lokalitách situovaných na Tanáde (pri Banskej Štiavnici) odchytil v zemných pasciach len 

dva jedince tohto druhu (zo 429). Napriek tomu, my sme tento druh kosca počas nášho výskumu 

na úseku pripravovanej cesty R-7 do zemných pascí odchytili 66 jedincov na ploche PA a 2 na 

BR. Počas výskumu v Srbsku, sme na dvoch plochách, počas jedného roka odchytili 347 

jedincov tohto druhu z celkového počtu 441 jedincov. 

 Tento druh kosca by sme v budúcnosti mohli využívať ako vhodného indikátora pre 

zisťovanie dopadov výstavby cesty R-7, najmä na ploche PA. 

 

 
Obr. 4. Počet odchytených druhov koscov v rámci sledovaných plôch 

 
 Na obrázku č. 4 sú zobrazené počty dvoch druhov koscov odchytených počas roka 2015, 

významných z hľadiska ich bioindikačného potenciálu. Na piatich sledovaných plochách bolo 

zaznamenaných 131 jedincov, z toho 68 jedincov Astrobunus laevipes a 63 jedincov Nemastoma 

bidentatum. 

 
Záver  

 Druh A. laevipes preferuje vlhké, polootvorené habitáty, pričom najviac inklinuje 

k ploche Pálenisko (spolu 66 jedincov). Druh N. bidentatum sa najviac vyskytuje v mierne 

vlhkom, zatvorenom habitáte. V najväčšom počte (spolu 56 jedincov) je zaznamenaný na 

študijnej ploche Biskupické rameno, čo predstavuje lužný les.  
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 Sledované plochy ako Spaľovňa 1 a Spaľovňa 2, ktoré sa vyznačujú suchou mikroklímou, 

ako aj plocha Lúčna, ktorá predstavuje fragment lužného lesa s mierne suchou mikroklímou 

nevyhovujú topickým nárokom sledovaných druhov. 

 Zaznamenané druhy patria medzi vlhkomilné organizmy s úzkou ekologickou valenciou. 

Zmenou charakteru tohto prostredia, hlavne vlhkostných podmienok, by početnosť týchto druhov 

drastický klesal alebo by úplne zanikli. Z toho dôvodu tieto druhy koscov môžeme 

charakterizovať ako veľmi významné bioindikačné organizmy, vhodné na posudzovanie zmien 

stanovištných podmienok na úseku pripravovanej cesty R-7. V rámci monitoringu tohto úseku 

počas a po výstavbe rýchlostnej cesty, by sa spomenuté druhy mohli sledovať ako vhodné 

indikátory zmien vlhkostných podmienok. 
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Abstract 
 The impact of the summer music festival on the diversity of thrips (Thysanoptera). 
 Open-air music festivals have become popular activity for many people during the summer season. 
However, these places are influenced by strong anthropic short term impact. The structure and quality of the 
environment usually change dramatically. We aimed to find out how will be the diversity of Thysanoptera 
assemblages influenced by the anthropogenic impact caused by Pohoda music festival. We found out, that 
human induced disturbances have totaly changed species richness, composition and diversity of thrips 
communities, that occured there before the festival. The present research suggests the destabilisation of observed 
environment.  
 
Keywords: thrips, thysanoptera, pohoda festival, diversity 
 
Úvod 

 Každoročne v lete sa v rámci celého Slovenska konajú hudobné „open-air“ festivaly, 

ktoré sa organizujú na kúpaliskách, ihriskách, letiskách a v parkoch. Tieto areály sú 

charakteristické aj prítomnosťou prírodných zložiek (napr. zoocenózy, fytocenózy) a 

častokrát predstavujú oddychové zóny s estetickou a kultúrnou hodnotou. V vplyvom 

festivalov však môže dochádzať k výraznému ovplyvneniu týchto prírodno-krajinných 

štruktúr. V tomto zmysle sme sa v našom výskume zamerali na najväčší festival na Slovensku 

(Pohoda), ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku a v jeho blízkom okolí. Tento 

areál sa pred festivalom postupne začne meniť a v priebehu 3 týždňov ním prejde až 30 000 

ľudí, 6 000 osobných áut, 50 kamiónov a doteraz nezastavané plochy sa zaplnia stanmi, 

pódiami či generátormi. Cieľom predkladanej práce bolo odhaliť dopad tejto náhlej zmeny 

podmienok na diverzitu strapiek a naznačiť mieru antropického vplyvu na prítomné 

spoločenstvá živočíchov. Prítomné thysanopterocenózy sa v tomto zmysle stávajú 

indikátorom zmien podmienených človekom. 

 

Materiál a metódy 

 Študijná plocha a obdobie zberu strapiek boli vybrané s ohľadom na antropogénne 

narušenie lokality spôsobené zvýšeným pohybom ľudí a to tak, že odchyt bol prevedený v 

rámci jednej plochy týždeň pred a dva týždne po skončení festivalu. Strapky boli získané v 

dňoch 3.7. („pred“) a 28.7.2015 („po“ hudobnom festivale) na trenčianskom letisku (Obr.1). 

Samotný festival sa konal v dňoch 9-11.7.2015 s celkovou návštevnosťou cca. 30 000 ľudí. 
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Za výskumnú plochu bola vybraná lokalita nachádzajúca sa v rámci festivalového areálu 

(Obr.2). Areál je charakteristický mozaikou zastavanej betónovej plochy, ktorú obkolesuje 

lúčne spoločenstvo rastlín s výskytom viacerých druhov tráv a bylín. 

Obr.1. Lokalita výskumu v sieti stredoeurópskeho mapovania 

 

Strapky boli získané štandardizovaným smýkaním [1]. Zosmýkaný materiál bol 

vysypaný na bielu plachtu a s pomocou navlhčeného štetca boli strapky premiestnené do 

nádobiek s konzervačnou látkou AGA. Preparácia strapiek prebehla v zmysle štandardných 

metód používaných v thysanopterológii [2]. Materiál bol identifikovaný J. Sigmundom a R. 

Masarovičom pomocou viacerých identifikačných kľúčov [3,4] a je uschovaný v ich zbierke. 

Obr. 2. Umiestnenie lokality zberu v rámci festivalu Pohoda 2015 (Foto: Ctibor Bachratý, 2015) 

 

Výsledky a diskusia 

V rámci výskumu sme odchytili a určili 273 jedincov radu Thysanoptera  patriacich do 

12 druhov z 3 podčeľadí (Aeolothripinae, Thripinae a Phaleothripinae). Pred festivalom sme 

zaznamenali 177 jedincov patriacich do 11 druhov (Obr.3.). Pomer pohlaví bol výrazne 
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asymetrický v pomere 172:5 v prospech samíc. Po festivale obsahoval materiál 96 jedincov 

a pozorovali sme výrazný pokles v druhovom bohatstve, pričom sme odchytili iba 3 druhy 

(Obr. 4). Rozloženie pohlaví tu bolo už rovnomernejšie a to 57:39 v prospech samíc. 

Dôvodom môže byť najmä charakter populácii dvoch dominantných druhov Anaphothrips 

obscurus (pred, 109♀:0♂) a Aeolothrips intermedius (po, 69♀: 38♂). Kým prvý sa 

pravdepodobne z dôvodu menšej straty energie rozmnožuje najmä partenogeneticky, 

Aeolothrips intermedius patrí medzi ustálené európske druhy s pohlavným rozmnožovaním 

s vyrovnanosťou v pomere pohlaví.  

  Obr. 3. Koláčový graf ukazujúci rozloženie početnosti druhov a pohlavia odchytených vzoriek pred 

festivalom. 

Obr. 4. Koláčový graf ukazujúci rozloženie početnosti druhov a pohlavia odchytených vzoriek po 

festivale. 

 

Pre pochopenie ekologickej štruktúry spoločenstva sme zaznamenané druhy strapiek 

rozdelili na základe ich ekologickej preferencie do 3 skupín (Tab.1): Graminikol: druh 

vyskytujúci sa na stonkách rastlín, najmä steblách tráv, Florikol: druh vyskytujúci sa na 

kvetoch bylín a Korticikol: druh vyskytujúci sa na kôre stromov. 

V rámci početnosti jedincov tvorili najbohatšiu ekologickú skupinu strapiek 

graminikoly (55,88%), čo bolo spôsobené predovšetkým dominantným druhom Anaphothrips 
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obscurus, ktorý tvorí 40% materiálu. Druhou najpočetnejšou skupinou boli florikoly 

(44,12%), a to vďaka zvýšenej abundancii Aeolothrips intermedius, ktorý tvorí takmer 40% 

materiálu. Z hľadiska zastúpenia druhov najviac taxónov patrí medzi graminikoly (58,33%) 

a florikoly (33,33%). Takáto ekologická štruktúra je v zhode s rastlinným charakterom 

prostredia. Materiál pochádza hlavne z tráv a kvetov bylín. Zaujímavým zistením je však 

dominancia florikolných druhov po festivale, pričom graminikolné druhy zo spoločenstva 

úplne vypadli. Dôvodom môže byť zmena štruktúry vegetácie v smere prevahy drobných 

bylín s kvetmi a deformácie (zošľapanie) trávnych druhov po festivale.  

Tab. 1. Prehľad strapiek v rámci ich ekologických preferencií 

Pre porovnanie spoločenstiev boli vypočítané viaceré indexy beta diverzity. 

Sørensenov index podobnosti [5] s hodnotu 28,57% a aj  Jaccardov index [6] s hodnotou 20% 

potvrdzujú výraznú nepodobnosť medzi spoločenstvami sledovanými pred a po festivale, čo 

jasne naznačuje aj počet len dvoch spoločných druhov. Disimilaritu spoločenstiev sme 

preukázali aj na základe Bray-Curtisovho indexu nepodobnosti (71,43%), ktorý predstavuje 

prevrátenú hodnotu Sørensenovho indexu [7]. 

Získané výsledky tak naznačujú výraznú zmenu v druhovej skladbe, početnosti a 

dominancii jednotlivých druhov spoločenstiev pred a po festivale. V oboch spoločenstvách 

(pred, po) sme z hľadiska dominancie zaznamenali (Tab. 2) jeden významne eudominantný 

druh. Ako sme už naznačili pred festivalom to bol Anaphothrips obscurus (61,36%) so 109 

jedincami a po festivale Aeolothrips intermedius (89,58%, 86 jedincov). Pred festivalom sme 

ďalej zaznamenali 3 eudominantné, 1 dominantný, 2 recedentné a 5 subrecedentných druhov. 

Po festivale sme odchytili 1 eudominantný, 1 dominantný a 1 subdominantný druh. 

Z eudominantných a dominantných druhov zostal po festivale iba zoofágny florikol 

Aeolothrips intermedius a čo je dôležité jeho početnosť sa ešte zvýšila (z 21 na 86 jedincov). 

Dôvodom jeho prosperity môže byť aj jeho predačná aktivita na odkrytej pôde, kde mohol 

vyhľadávať roztoče a iné drobné živočíchy. Okrem iného bol tento druh v rámci viacerých 

prác [napr. 8, 9] súčasťou antropogénne ovplyvnených plôch a v niektorých biotopoch býva 
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označovaný ako indikátor antropického impaktu [10]. Pravdepodobne vykazuje širokú 

ekologickú valenciu. Naopak prítomnosť eudominantných graminikolných taxónov 

Anaphothrips obscurus, Aptinothrips rufus a Aptinothrips stylifer sme po festivale nepotvrdili. 

Ako sme už spomínali, dôvodom môže byť predovšetkým zošľapávanie vegetácie a následná 

zmena štruktúry vegetačného krytu v prospech bylín. Napokon Anaphothrips obscurus patrí 

medzi druhy obývajúce temporárne habitaty, ktoré pri vyčerpaní potravných zdrojov aktívne 

opúšťa v masových populáciách.    

 

Tab. 2. Početnosť a dominancia druhov v rámci zberov pred a po festivale 

 

  

 Priebeh festivalu sa okrem týchto zmien výrazne prejavil aj na diverzite strapiek. Pre 

porovnanie rôznorodosti jednotlivých spoločenstiev uvádzame Shannon-Wienerov 

a Simpsonov index. Shannonov index vyjadruje mieru neistoty pri predikcii následujúcej 

hodnoty (v našom prípade druhu) v rade získaných údajov (v rámci odchyteného materiálu) 

[11]. Hodnota indexu (neistota predikcie) sa zvyšuje vyšším druhovým bohatstvom a ich 

vyrovnanosťou. Pri pohľade na Shannonov index vidíme, že dosahuje vyššiu hodnotu pred 

festivalom (1,288) v porovnaní s hodnotou dosahujúcou po festivale (0,386). Podobne 

Simpsonov index [12] klesol z hodnoty 2,431 na hodnotu 1,238 po festivale. Podobný trend 

sme zaznamenali aj pri ekvitabilite sledovaných thysanopterocenóz (0,537 – pred a 0,352 po 

festivale). Vo všeobecnosti vyššia diverzita a ekvitabilita spoločenstiev smeruje k vyššej 

stabilite prostredia. Spoločenstvo strapiek pred festivalom je výrazne bohatšie a druhovo 

vyrovnanejšie. Sledovaný trend poklesu týchto ukazovateľov naznačuje postupnú 

destabilizáciu prostredia po festivale. Hodnoty klesli najmä vďaka výrazne nižšiemu 

druhovému bohatstvu a vysokej dominancii jedného druhu (Aeolothrips intermedius). 

Záver 

  V práci sme sledovali vplyv antropogénnej činnosti v podobe hudobného festivalu na 

zmeny rôznych ukazovateľov diverzity spoločenstiev strapiek (Thysanoptera). Zaznamenali 
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sme ovplyvnenie kvalitatívnych a výrazné zníženie v hodnotách kvantitatívnych atribútov 

thysanopterocenóz po festivale v porovnaní so stavom pred festivalom. K nižšej diverzite 

strapiek prispel pokles druhového bohatstva a výrazná nevyrovnanosť spoločenstva 

pravdepodobne z dôvodu zmeny štruktúry vegetačného krytu. Na záver treba zdôrazniť, že 

predkladaná práca prináša predbežné výsledky. Výskum v tomto roku bude pokračovať 

kontinuálnejším zberom materiálu pred a po festivale s obohatenou metodikou odchytu 

entomologického materiálu s aplikáciou viacerých štatistických analýz, čím by sme chceli 

dosiahnuť potvrdenie doposiaľ získaných výsledkov a sledovanie aj následnej sukcesie 

a prípadný návrat vymiznutých druhov. 
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Abstract 

Aluminum, copper and iron bioleaching from e-waste by yeast  
The aim of the thesis was to investigate the efficiency of yeast strains applied in leaching of 

economically interesting metals (Al, Fe, Cu) from e-waste. E-waste used in this study was composed from 
pulverized old computer components. For leaching experiments, four yeast strains of the genera Saccharomyces 
were used. Bioleaching was carried out as stationary systems at laboratory temperature for 28 days. Maximum 
mobilization of metals from e-waste by yeast was as follows: 1,63% Al, 1,12% Cu and 31,7% Fe. 

 
Keywords: yeast, bioleaching, e-waste 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Elektroodpad zahŕňa všetky typy elektronických a elektrických zariadení vrátane ich 

komponentov, ktoré sú považované za odpad. Ročne je vyprodukovaných približne 30-50 

miliónov ton elektroodpadu, pričom produkcia každým rokom vzrastie o 3-5% [1, 2, 3]. 

Recyklácia elektroodpadu je dôležitá 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 používajú prevažne 

hydrometalurgické, mechanické a pyrometalurické metódy zhodnotenia. Nedostatky týchto 

metód spočívajú vo - vysokých prevádzkových nákladoch, tvorbe toxických odpadových vôd 

a úniku škodlivín do ovzdušia počas spaľovania [4]. Ako alternatívnu metódou spracovania 

elektroodpadu je možné použiť biolúhovanie mikroskopickými organizmami. Výhody 

použitia tejto metódy spočívajú najmä v nízkej nákladovosti a tvorbe menej toxických 

odpadových vôd. Mikrobiálne lúhovanie je založené na prirodzenej schopnosti 

mikroorganizmov transformovať pevnú zložku na rozpustnú alebo extrahovateľnú. Zahrňuje 
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to enzymatickú oxidáciu a redukciu alebo produkciu rôznych metabolických produktov [5]. V 

našom výskume sme sa zamerali na biolúhovanie elektroodpadu kvasinkami, kvôli ich 

nenáročnosti na kultiváciu a rýchlej metabolickej aktivite. Použité boli štyri typy komerčne 

využívaných ušľachtilých kvasiniek. 

Hlavným cieľom práce je porovnanie účinnosti použitých kvasiniek pri získavaní 

hliníka, medi a železa z elektroodpadu biolúhovaním. 

 

Materiál a metódy 

Elektroodpad 

Použitý elektroodpad tvorili dosky plošných spojov (dps) vymontované zo starých 

osobných počítačov. Po demontáži veľkých ľahko demontovateľných častí (ventilátorov, 

chladičov, káblov, rezistorov, tranzistorov, čipov, konektorov, akumulátorov) boli dosky 

plošných spojov pomleté v laboratórnom vibračnom mlyne WM4 (Česká republika) s 

kmitočtom 50 Hz. Takto upravený materiál bol preosiaty na frakciu pod 0,1 mm, ktorá bola 

využitá pri lúhovaní (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Elektroodpad použitý pri biolúhovaní, zafarbený bavlníkovou modrou (zdroj: M. 
Semerád) 

 

Saccharomyces cerevisiae-B 

 Kmeň Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae bol získaný od firmy Brouwland 

(Belgicko), vedený je pod označením BIOFERM BLANC. Využíva sa prevažne na výrobu 

bieleho vína, v príspevku je ďalej označovaný ako S. cerevisiae-B. 
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Saccharomyces cerevisiae-Č 

 Kmeň Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae bol získaný od firmy Brouwland 

(Belgicko), vedený je pod označením BIOFERM ROUGE. Využíva sa na výrobu červených 

aromatických vín, v príspevku je ďalej označovaný ako S. cerevisiae-Č. 

Saccharomyces cerevisiae-P 

 Kmeň Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae bol získaný od firmy Fermentis 

(Francúzsko), vedený je pod označením Safbrew Abbaye. Využíva sa na výrobu kláštorného 

piva s vysokým obsahom alkoholu, v príspevku je ďalej označovaný ako S. cerevisiae-P. 

Saccharomyces bayanus-K 

 Kmeň Saccharomyces cerevisiae var. bayanus bol získaný od firmy Brouwland 

(Belgicko), vedený je pod označením BIOFERM KILLER. Využíva sa na výrobu vín s 

vysokým obsahom alkoholu, v príspevku je ďalej označovaný ako S. bayanus-K. 

Kultivácia  

Do 250 ml Erlenmeyerových baniek s naváženým 1 g nesterilných pomletých dosiek 

plošných spojov bolo pridaných 90 ml tekutého SAB a 10 ml spór zo zásobného roztoku 

jednotlivých kmeňov kvasiniek. 

Biolúhovanie  

Biolúhovanie prebiehalo stacionárne v tme 28 dní pri laboratórnej teplote (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Biolúhovanie dosiek plošných spojov kvasinkami (foto: M. Semerád) 
 

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).  
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Výsledky a diskusia 

Biolúhovanie hliníka 

Hliník sa v dps vyskytuje najčastejšie v elementárnej forme, v použitom elektroodpade 

bola jeho koncentrácia 8208 mg.kg-1 (0,8208 %) [6]. Výskumy zaoberajúce sa lúhovaním 

hliníka organickými kyselinami z dps zistili nutnosť silných kyselín na účinné rozpustenie 

hliníka [7,8]. 

Najvyššiu účinnosť sme zaznamenali pri použití S. cerevisiae-P 1,63 %. Množstvo 

vylúhovaného hliníka u ďalších použitých kvasiniek bolo 0,88-1,48 % (Tab. 1). Nízke 

účinnosti boli spôsobené tým, že kvasinky produkujú prevažne slabšie kyseliny - mliečnu (pka 

3,86), jablčnú (pka 3,15), octovú (pka 4,75) a acetónovú (pka 4,8). Okrem toho produkujú 

rôzne zásadité látky - alkoholy, aldehydy, estery, karboxylové kyseliny [9]. Pri nesprávnej 

fermentácii dochádza k produkcii vyšších alifatických a aromatických alkoholov [10]. 

Biolúhovanie medi 

V  dps sa meď vyskytuje prevažne v elementárnej forme a tvorí vodivú vrstvu pre 

elektrické spojenie rôznych komponentov [11]. V použitom elektroodpade bola koncentrácia 

medi 73 680 mgkg-1, čo predstavuje 7,368 % objemu. Výsledky viacerých výskumov pri 

biolúhovaní baktériami alebo lúhovaní kyselinami preukázali nutnosť vysokého redox 

potenciálu pri získavaní medi z dps [8, 12, I.]. 

Najvyššia účinnosť biolúhovania medi 1,12 %, bola zaznamenaná pri použití S. 

bayanus-K. Zvyšné použité kvasinky dosahovali účinnosti v rozmedzí 0,44-0,78 % 

vylúhovanej medi (Tab. 1). 

Cu0 + 1/2O2 + 2H+ → Cu2+ + H2O [I.] 

Biolúhovanie železa 

V dps sa železo zvyčajne vyskytuje vo forme zliatín, v použitom elektroodpade bola 

koncentrácia železa 16 560 mg.kg-1, čo predstavuje 1,656 % objemu [13]. Výskumy 

zaoberajúce sa lúhovaním dps organickými kyselinami zistili, že najúčinnejšou bola 0,05 M 

kyselina citrónová. Táto slabá kyselina s pka 3,14, napriek tomu dokázala mobilizovať až 25,1 

% železa. Pritom výrazne silnejšia kyselina šťaveľová s pka 1,23, dokázala mobilizovať iba 

0,8 % železa [7].  

Najvyššiu účinnosť mobilizácie železa z dps sme zaznamenali pri lúhovaní kvasinkou 

S. bayanus-K s hodnotou 31,7 %. Ostatné použité kvasinky tiež vykazovali podobne vysoké 

koncentrácie vylúhovaného železa, a to 29-30,45 % (Tab. 1). Kvasinky pravdepodobne 

produkovali vysoké koncentrácie kyseliny citrónovej. 

1574



Tab. 1. Množstvo extrahovaných kovov z elektroodpadu (%), po 4 týždňovom  biolúhovaní rôznymi 
kmeňmi Saccharomyces cerevisiae  

 

 Al Cu Fe 

S. cerevisiae-B 1,09 0,59 29 

S. cerevisiae-Č 1,48 0,78 30,45 

S. cerevisiae-P. 1,63 0,44 30,11 

S. cerevisiae-K 0,88 1,12 31,7 

 

Záver 

 Z výsledkov vyplýva nevhodnosť využitia nami použitých kvasiniek pri získavaní 

hliníka a medi z dps biolúhovaním. Najvyššie zaznamenané účinnosti 1,63 % Al a 1,12 % Cu, 

čo bolo spôsobené produkciou slabých organických kyselín a nízkeho redox potenciálu počas 

biolúhovania. Pri získavaní železa z dps je použitie kvasiniek pravdepodobnejšie, pretože 

dosahovali účinnosť 29-31,7 %.  
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Slovenské jadrové fórum - SJF- je dobrovoľné občianske združenie, ktoré MV SR zaregistrovalo v auguste roku 2000. Dňa 20.7.2000 sa 
uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie SJF. SJF so sídlom združenia je Trnava, Hviezdoslavova 12    PSČ 917 01, bolo  prijaté do 
európskeho združenia FORATOM.  
Cieľ činnosti združenia: 
Účelom združenia, vychádzajúc z prísnych požiadaviek na jadrovú bezpečnosť je poskytovanie výsledkov výskumu a iných informácií verejnosti 
v oblasti mierového využívania jadrovej energie. 
Združenie má za cieľ výlučne a bezprostredne verejne prospešné účely. Združenie má právnu subjektivitu. 
Aktivity:  
Organizovanie konferencií v spolupráci so Slovenskou nukleárnou spoločnosťou SNUS 

• Medzinárodné konferencie Secure Energy Supply  2004-2012
• Národná konferencia  o slovenskej jadrovej energetike 4.5.2006

Ďalšie aktivity : spolupráca s FORATOM; spolupráca so SNUS; prednášky poslancom NRSR o jadrovej energetike; 
prezentácia slovenskej energetike na parlamentnom zhromaždení NATO v Bratislave; vydanie knihy „Jadrová elektráreň Mochovce – 
Ako to bolo – spúšťanie prvého bloku do prevádzky očami účastníkov výstavby“;  vydanie knihy „ 10 dní, ktoré otriasli Slovenskom“; 
odmeňovanie organizácií a osôb za prínos k rozvoju jadrovej energetiky pamätnou medailou SJF a ďalšie. 

Orgány združenia: 
Prezídium:  Prezident:  Ing. Tibor Mikuš, poslanec NRSR a predseda Trnavského samosprávneho kraja 
Výkonný viceprezident Ing. Jozef Zlatňanský; viceprezident: Ing. Peter Líška 
Generálny sekretár: Ing. Karol Bodorik, 
Dozorná rada : predseda: Ing. Eduard Strýček; podpredseda:  Ing. Ján Bahna CSc;   

členovia : Prof. Ing. Jozef Lipka Dr. Sc ; Ing. Alexander Kšiňan; Ing. Vladimír Magula CSc; Ing. Jozef Valach; 
               Ing. Andrej  Hanzel; Ing Michal Merga;  
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Nadácia Curie 
 

Nadácia Curie bola zriadená za účelom podpory rozvíjania humanistického 

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:  
• organizovanie osvetových akcií na získavanie verejnej mienky pre zabezpečenie podpory trvalého 

rozvoja hospodárstva na báze ekologicky priaznivej energetiky 

• organizovanie odborných konferencií, letných škôl a odborných kurzov 

• organizovanie vnútroštátnych a medzinárodných kontaktov s nevládnymi organizáciami a 

odborníkmi v oblasti jadrovej energetiky, rádiochemického monitoringu životného prostredia, 

zneškodňovania rádioaktívnych odpadov a používania rádionuklidov v chémii, farmácii a 

medicíne 

• organizovanie rôznych foriem ďalšieho vzdelávania odborníkov v oblasti rádiochémie, radiačnej 

chémie, rádiobiológie, nukleárnej farmácie a medicíny 

• skvalitňovanie materiálno-technickej základne pre prípravu budúcich odborníkov v týchto 

oblastiach 

• podpora vývoja nových metód monitoringu životného prostredia a popularizácia jeho výsledkov 

• rozvíjanie pracovných kontaktov so zahraničnými školami a inštitúciami, ktoré zabezpečujú 

vzdelávanie a výskum v blízkych oblastiach 

• poskytovanie štipendií a grantov pre talentovaných študentov a mladých vedeckých pracovníkov 

• tvorba, vydávanie, nákup a rozširovanie učebníc, odborných časopisov, monografií, multimédií a 

didaktického softwaru 

 

Cieľovou skupinou sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského 

štúdia nielen z Univerzity Komenského, ale aj z iných univerzít, vrátane mladých 

kolegov z okolitých krajín.  

Viac informácii o činnosti Nadácie Curie na 

http://curie.sk/ 
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