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Predslov

Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave v roku 2018
opätovne otvára svoje brány účastníkom
Študentskej vedeckej konferencie.
Študenti všetkých troch stupňov štúdia
z našej fakulty, fakúlt ďalších vysokých
škôl, iných inštitúcií (napr. SAV), ako aj
stredných škôl zo Slovenska, ale
i zahraničia
sa
stretávajú
aby
prezentovali výsledky svojej práce.
Tradícia Študentskej vedeckej
konferencie na Prírodovedeckej fakulte
UK sa začala písať už pred viac ako 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 78 ročná história fakulty, práca
všetkých učiteľov a
vedeckých
pracovníkov ako aj akademických
funkcionárov, ktorí fakulty smerovali
vždy k tým najvyšším cieľom.
V tomto roku sa Študentskej
vedeckej
konferencie
zúčastnia
účastníci z 4 slovenských, 3 českých
univerzít, privítame aj účastníkov zo
4

Slovenskej akadémie vied a opäť sa
predstavia aj stredoškoláci, tentokrát z 3
stredných škôl z Nitry, Kysuckého
Nového Mesta a Bratislavy. Celkovo sa
bude prezentovať 242 príspevkov,
z toho 54 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 doktorandov (124), z
magisterského stupňa štúdia (114), a 28
študentov
bakalárskeho
stupňa
predstavuje dostatočnú „dorasteneckú“
základňu.
Pri pohľade do vnútra fakulty je
najviac prezentujúcich z biologickej
sekcie (130), so značným odstupom
nasledujú ostatné sekcie, na čele
s chemickou (67). 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 (19)
a environmentalistov (11). 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 2018 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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Paleontológia, veda o starých veciach v novom šate, ale i nálezy plazov
v druhohorách Slovenska
Andrej Čerňanský
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;
cernansky3@uniba.sk
Paleontológia v poslednom období prežíva veľmi revolučné a novátorské obdobie. Táto
veda sa ukazuje sa ako veľmi dynamický odbor, ktorý dokáže výrazne tažiť i z
interdisciplinárnej spolupráce. Prezentované budú nálezy z Nemecka a Francúzska [1-3], ale i
najnovsie nálezy z druhohôr Slovenska. Mezozoické (druhohorné) nálezy stavovcov sú na
našom území extrémne vzácne. S výnimkou odtlačkov stôp dinosaura objaveného vo
vrchnotriasových sedimentoch Tichej doliny vo Vysokých Tatrách [4] nálezy štvornožcov z
tohto obdobia histórie Zeme zostávali u nás veľkou neznámou po dlhé desaťročia. To zmenili
až nálezy v poslednom období. Prvým je nález kostrových zvyškov pachypleurosaura zo
stredného triasu objavené v gutensteinských vápencoch jaskyne Štefanová (Demänovská
dolina, Nízke Tatry), [5]. Nález bol študovaný i s pomocou mikro-počítacovej tomografie. Táto
metóda ukázala i ďalšie časti kostry, ktoré boli stále ukryté v hornine, vrátane panvových kostí
a kostí zadnej končatiny, ale i histológiu stehennej kosti. Objav tohto tvora ale znamená ešte
jednu vec. Na ostatných lokalitách vo svete sú tieto plazy viazané na pobrežné zóny. Ich
končatiny boli schopné i pohybu po suchej zemi, pričom sa nevedeli potápať do väčších hĺbok.
V období pred 245 miliónmi rokmi, teda v strednom triase, tu musela byť i suchá zem,
pravdepodobne v podobe migrujúcich ostrovov.
Ďaľšími nálezmi sú zuby vyhynutej skupiny Thallatosuchia (Crocodylomorpha). Oba
pochádzajú z jurských sedimentov východného Slovenska [6]. Prvý, nájdený na lokalite
Beňatina, bol zaradený ako cf. Steneosaurus, ktorý patrí do kládu Teleosauridae. Boli to
menšie, gaviálom podobné morské krokodíly (krokodíly v širšom slova zmysle), žijúce pri
pobreží. Druhým, ktorý pochádza z lokality Kyjov, je vyše 4 centimetrový zub zaradený ako
cf. Plesiosuchus. Tento taxón patrí do kládu Metriorhynchidae. Ide o líniu dravcov otvoreného
mora a jej zástupcovia sú plne prispôsobené aquatickému spôsobu života (ich končatiny sa
transformovali na pádlovité orgány). Plesiosuchus dosahoval dĺžku až 6 - 7 metrov.
Prezentované budú i nové, doposiaľ nepublikované nálezy zo Slovenska. Všetky tieto nálezy
nám tak odkryvajú jeden z dávno stratených a zabudnutých svetov praveku Slovenska.
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Mapovanie expresie egr-1 po poškodení striatálnej oblasti u zebričky
červenozobej
Katarína Ambrušová1,2, Kristína Lukáčová2,3, Ladislav Bačiak3, Ľubica Niederová2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika
2
Slovenskej akadémia vied, Centrum biovied, Ústav biochémie a genetiky živočíchov,
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská republika; katka.ambrusova@gmail.com
3
Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav
analytickej chémie, Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie, Radlinského 9, 812 37
Bratislava 1, Slovenská republika

Abstract
Mapping the expression of egr-1 after striatal damage in zebra finch
Birdsong as well as human speech, is learned and produced via discrete brain regions forming a posterior
motor pathway and an anterior forebrain pathway, also called pallial-basal ganglia loop. These vocal regions show
singing-driven egr-1 expression. Damage and a subsequent regeneration of the basal ganglia vocal nucleus Area
X alter egr-1 expression in both pathways. Here we investigated the detail time course for the egr-1 protein levels
changes in the vocal nuclei of the motor pathway – nucleus HVC (letter based name) and nucleus robustus
arcopallialis (RA). Bilateral lesions of Area X in adult male zebra finches were inspected by magnetic resonance
imaging and the protein expression was examined using fluorescent immunohistochemistry. Surprisingly, we
found a relatively stable expression levels in both HVC and RA, with a decrease at 1.5 month after lesioning.
However, when normalized for the amount of singing, the expression shows a trend towards an increase. These
results suggest that the regenerated Area X may affect the activity of the motor pathway in adult songbirds.

Keywords: egr-1; immediate early gene expression; songbirds; HVC; RA
Úvod a formulácia cieľa
Súbor špecifických jadier v mozgu spevacov a ich vzájomné prepojenie zabezpečujú,
aby sa vták pieseň naučil, aby si ju osvojil a v neposlednom rade pieseň mohol produkovať.
Motorickú dráhu tvorí vokálne centrum HVC (skratka sa používa ako názov), prepojené s
nucleus robustus arcopallialis (RA). Oblasť RA sa ďalej premieta do nervus hypoglossus
tracheosyringeálneho nervu, ktorého úlohou je inervácia priedušnice a hlasového orgánu [1].
Predná dráha je nazývaná aj slučka pálium-bazálne gangliá- talamus- pálium alebo slučka
bazálnych ganglií a jej úloha spočíva v učení piesne. Tvorí spätnoväzobnú slučku medzi
striatálnou oblasťou Area X- odkiaľ axóny neurónov smerujú do nucleus dorsolateralis
medialis thalami (DLM) v talame a ďalej do nucleus lateralis magnocellularis nidopalli
anterioris (LMAN) v nidopáliu. Neuróny z LMAN vysielajú axóny naspäť do Area X,
a zároveň druhú kolaterálu do RA [2].
V týchto vokálnych oblastiach sa exprimujú geńy skorej odpovede (IEG). IEG sú na
aktivite závislé gény, ktorých expresia v neurónoch je typicky veľmi nízka -bez určitej
10

stimulácie a zároveň rapídne a krátkodobo narastá po odpovedi na stimul [3]. Patrí medzi ne
egr-1, ktorý predstavuje homológ cicavčích génov zif268/EGR-1/NGFI-A/krox24 a patrí do
EGR rodiny génov skorej odpovede. Bolo zistené, že egr-1 podlieha motoricky riadenej
génovej expresii závislej od sociálneho kontextu. Keď vták nespieva, len počúva pieseň,
expresia egr- 1 pozitívnych buniek nebola vo vokálnych oblastiach (Area X, HVC, RA a
LMAN) nameraná. Jedince, ktoré spievali mali 10-60 násobne zvýšenú expresiu egr-1 vo
vokálnych oblastiach- vrátane motorických vokálnych oblastí HVC, RA. [4]. Aktivácia egr- 1
v mozgu vtákov závisí aj od sociálneho kontextu. U samcov zebričiek rozpoznávame dva druhy
spievania- nenasmerovaný spev, ktorý nie je určený pre samičku a nasmerovaný, ktorý sa
objavuje pri dvorení samičke. Hodnoty mRNA pre egr-1 boli výrazne zvýšené v HVC, RA aj
Area X počas nenasmerovaného spevu. [5].
Neurotoxické poškodenie Area X a jej postupná regenerácia spôsobuje zmeny
v expresii egr-1 vo vokálnej oblasti RA motorickej dráhy. Regenerácia Area X bola
pozorovaná v najväčšom rozsahu v období od 2. týždňa po 1. mesiac, ale expresia v RA bola
1 mesiac od vykonania lézie nízka a objavuje sa až v 3. mesiaci [6]. Cieľom tejto práce bolo
detailnejšie zmapovať časový priebeh nástupu expresie egr- 1 v RA po neurotoxickej lézii, čo
napovedá o regenerovanom spojení RA s Area X.
Materiál a metódy
V experimente sme použili 25 dospelých samcov zebričky červenozobej z chovu Centra
biovied Slovenskej Akadémie vied, Ústavu biochémie a genetiky v Bratislave. Počas celej
doby experimentu sme zaznamenávali ich spev v zvuk izolujúcich boxoch. Použli sme vtáky,
ktoré pred operáciou, resp. perfúziou, spievali v dostatočnom množstve, pretože len vtedy je
exprimovaný egr- 1. Pokus bol schválený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
(3569/16-221).
Zebričkám sme vytvorili bilaterálné lézie metódou sterotaxickej chirurgie, v striatálnej
oblasti Area X pod inhalačnou anestézou zmesi izoflurán a kyslík, pri prietoku 0,8-1 l/min.
Kyslík sa vyrábal v prístroji Oxymat3 (Weinmann, Nemecko). Jedincom sme vystrihali perie
v oblasti ušných otvorov a hlavu sme fixovali do stereotaxického aparátu Kopff 900 (David
Kopff, Nemecko). Týmto spôsobom sme mohli cielene intracerebrálne podať neurotoxín- 1%
kyselinu iboténovú [α-amino-(3-hydroxy-5-isoxazolyl)] (Tocris bioscience, UK). Neurotoxín
sme injikovali trikrát do oboch hemisfér, v dávke 46nl, spolu 138nl do každej hemisféry. Na
podanie neurotoxínu sme používali Nanoject II (Drummond Scientific, USA).
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Po uspatí vtáka sme na lebke označili nulový bod - miesto, kde sa stredová cieva
rozdeľuje na dve kolaterály, čo je na lebke vidieť ako spojenie medzi dvoma hemisférami
a mozočkom. V tomto mieste sme skalpelom jemnými ohybmi odstránili lebečnú kosť.
Zaznačili sme si koordináty, pre náš “0” bod, od ktorého sme vypočítali predpokladané miesto
Area X, a to 4,5-5 mm rostrálne, 1,3 mm laterálne (do ľavej aj pravej hemisféry) a 3,5 mm
ventrálne. Pred injekciou kyseliny iboténovej do mozgu sme museli odstrániť tvrdú plenu dura
mater. Po prevedení neurotoxickej lézie sme kožu na lebke zalepili akrylátovým lepidlom na
kožu a vtáka sme odpojili od prívodu anestézy. Nechali sme ho 30 minút pod infračervenou
lampou pre lepšie zotavenie sa z celkovej anestézy.
7 až 14 dní po operácii sme mozgy jedincov skenovali pomocou magnetickej
rezonancie (MRI), kvôli zisteniu pozície lézie v mozgu. Pre MRI experimenty sme použili 4.7
T horizontálny skener (Agilent, Yarton, Veľká Británia) vybavený 400mT/m gradientovým
inzertom a dvojcievkovou kombináciou pre optimálnu excitáciu a detekciu rádiofrekvenčného
signálu spolu s objemovou cievkou (Rapid Biomed, Rimpar, Nemecko) s priemerom 72 mm,
ktorá bola použitá na excitáciu a duálne prepojenie s povrchovou cievkou (STARK Contrast,
Erlangen, Nemecko). T2 vážené 3D obrazy boli získané pomocou 3D Fast spin echo sekvencie
(TR/TE/NEX=2000/84ms/1) s rozlíšením 156 µm. Čas zobrazovania bol 1h 16min. Jedinci
s léziou nachádzajúcou sa v oblasti Area X boli rozdelení do skupín podľa časových intervalov
od operácie - 1 týždeň (1W, n=5), 1 mesiac (1M, n=5), 1.5 mesiaca (1.5M, n=5), 2 (2M, n= 6)
a 3 mesiace (3M, n=4). Zebričky sme po danom časovom období usmrtili letálnou dávkou
anestetika s následnou transkardiálnou perfúziou. Takto fixované mozgy sme zmrazili, rezali
na 10µm hrubé sagitálne rezy a uložili na silanizované.
Rezy na sklíčkach sme najskôr postfixovali 3 min v 4% paraformaldehyde (PFA) a tri
krát premyli po 2 min v 1M fosfátovom tlmivom roztoku (PBS). Po hodinovej inkubácii pri
laboratórnej teplote v roztoku s obsahom sérového bovinného albumínu (BSA) sme aplikovali
primárne polyklonálne protilátky: anti-egr1 z králika (Proteintech, UK) s koncentráciou 1:100
spolu s neuronálnym značkovačom anti-NeuN z myši (Milipore, USA) s koncentráciou 1:100,
v množstve 150µl na každé sklíčko. Nasledujúci deň sme vybrané sklíčka premyli trikrát v
1M PBS po dobu 2 min a na sklíčka aplikovali sekundárne protilátky - protikráličí IgG
konjugovaný s Alexa 594 (červená proti egr-1) a protimyší IgG konjugovaný s Alexa 488
(zelená proti NeuN).
Rezy mozgov sme fotili pri 100- násobnom zväčšení na fluoroscenčnom mikroskope
Leica DM 5500B, pomocou kamery Leica DFC 340 FX a softvéru Leica mikrosystem LAS
AF 6000. Počet egr1+ buniek v oblastiach HVC a RA sme manuálne zaznamenávali pomocou
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programu Adobe Photoshop Elements 8.0, kde sme ich počet následne prepočítali na veľkosť
plochy 1mm2. Na štatistické vyhodnotenie sme používali program SigmaPlot 13.0 s použitím
ANOVA a Fisherovho LSD testu.
Výsledky a diskusia
Zistili sme, že počet egr-1+ buniek vo vokálnych oblastiach HVC a RA nebol
konštantný po vytvorení neurotoxickej lézie v Area X. Naše výsledky ukazujú jeho
signifikantne zníženú expresiu (p=0,049) v období 1,5M (Obr.1) po poškodení Area X v oblasti
HVC. Podobný, ale nie signifikantný trend sme zaznamenali aj v oblasti RA podieľajúcej sa
na produkcii piesne.

Obr. 1. Počet imunoreaktívnych egr-1+ neurónov vo vokálnom jadre HVC a RA. Na x-osi je čas od
vykonania lézie (1W- 1 týždeň; 1M- 1 mesiac; 1.5M- 1,5 mesiaca; 2M- 2 mesiace; 3M- 3 mesiace) a na y-osi je
počet buniek, prepočítaný na 1mm 2 . Počet jedincov pre jednotlivé časové obdobia n=5 (1W,1M, 1.5M), n=6
(2M), n=4 (3M). Stĺpce predstavujú priemer a strednú chybu priemeru. Signifikantný rozdiel (*p=0,049) bol
nameraný v počtoch buniek medzi 1M a 1,5M v oblasti HVC s konfidenčným intervalom 9.72 a 18.43. ANOVA
a Fischerov LSD Test.
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Expresia egr-1 ja závislá od aktivity, a teda od množstva piesní produkovaných daným
jedincom [4, 5]. Koreláciu medzi množstvom odspievaných piesní a množstvom egr-1+ buniek
sme však nezaznamenali. Napriek tomu sme vylúčili tento vplyv počítaním podielu egr-1+
buniek exprimovaných v RA a v HVC (Obr.2). Zistili sme, že týždeň po lézii je najnižšia
úroveň expresie a časom sa zvyšuje. Tento trend v náraste počtu egr-1+ buniek naznačuje, že
sa ich množstvo počas regenerácie zvyšuje. Pozitívny trend v náraste počtu egr1+ buniek v RA
bol predtým pozorovaný až od 3M po vytvorení neurotoxickej lézie Area X [6]. Naše výsledky
naznačujú, že k nárastu dochádza kontinuálne už aj v skorších časových intervaloch.

Obr. 2. Podiel počtu imunoreaktívnych egr-1+ buniek medzi vokálnom joblasťami RA a HVC. Na x-osi
je čas od vykonania lézie (1W- 1 týždeň; 1M- 1 mesiac; 1.5M- 1,5 mesiaca; 2M- 2 mesiace; 3M- 3 mesiace) a
na y-osi je počet buniek, prepočítaný na 1mm2 . Počet jedincov pre jednotlivé časové obdobia n=5 (1W,1M,
1.5M), n=6 (2M), n=4 (3M).Stĺpce predstavujú priemer a strednú chybu priemeru. Signifikantný rozdiel medzi
skupinami sme nezaznamenali, iba ich pozitívne zvyšujúci sa trend od 1W po vytvorení neurotoxickej lézie
Area X . ANOVA.

Záver
Zistili sme pokles v expresii egr-1 už 1,5M po vytvorení neurotoxickej lézie Area X.
Tento pokles egr-1 expresie, bol pozorovaný v oboch motorických oblastiach HVC a RA.
Nárast expresie egr-1 bol opätovne pozorovaný už druhý mesiac od poškodenia Area X. Pri
vyhodnocovaní spevov sme nezaznamenali súvis expresie ZENK proteínu a množstva
motívov, resp. piesní. Oblasť Area X, jej poškodenie a následná regenerácia môže priamo
ovplyvňovať aktivitu motorickej dráhy u dospelých spevavcov.
Poďakovanie
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Štúdium účinku látok s antiproliferatívnymi vlastnosťami asociovaných
s Myším herpetickým vírusom 68 (MHGF-68) v podmienkach in vivo na
modeli laboratórnych myší kmeňa NMRI
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Abstract
Study of the effect of bioactive substances with antiproliferative properties associated with Murine
herpesvirus 68 (MHGF-68) in vivo on the model laboratory mice of NMRI strain
Our recent studies on MHV-68 confirm that during a particular phase of infection the virus is associated
with the compounds resembling growth factors. The purified growth factor-like compound associated with the
MHV-68 infection (MHGF-68) is capable of changing cellular morphology of transformed and cancer cells
towards the normal ones, and on the other hand, it changes the phenotype of normal cells to transformed ones.
The selected fractions of MHGF-68 with antiproliferative effects were tested on tumor progression in athymic
nude mice. The obtained experimental results indicate that the selcted fractions of MHGF-68 are able to decrease
the tumor growth in mice with tumors developed after the subcutaneous administration of tumor Hepa 1c1c7 cells.
Further we have investigated the effect of two fractions MHGF-68 on organization of cytoskeleton in tumor cells.

Keywords: murine herpesvirus; bioactive substances; antiproliferative activity; mice
Úvod a formulácia cieľa
Hoci je Myší herpetický vírus 68 (MHV-68) intenzívne študovaný, doposiaľ neboli
žiadne štúdie zamerané na rastové faktory asociované práve s týmto vírusom. Nedávne
experimentálne výsledky nášho výskumu MHV-68 potvrdili, že tento vírus za určitých
podmienok infekcie indukuje látky pripomínajúce rastové faktory. Purifikovali sme „rastový
faktor“ asociovaný s MHV-68 (MHGF-68). Tento faktor je schopný meniť morfológiu buniek,
t.j. normálny fenotyp na transformovaný, resp. potláčať transformovaný fenotyp nádorových
buniek [1, 2]. Napriek tomu, že chemická štruktúra MHGF-68 nie je dodnes objasnená,
podarilo sa dokázať vírusový pôvod MHGF-68 jeho testovaním pomocou panelu siedmich
monoklonálnych protilátok namierených proti glykoproteínu B MHV-68, pričom len dve
z daných protilátok boli schopné neutralizovať obe biologické aktivity MHGF-68 [1].
Pomocou bežných chemických a chromatografických metód boli nami študované bioaktívne
látky MHGF-68 podrobené frakcionácii a boli získané tri skupiny frakcií s rôznymi
biologickými aktivitami [3].
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Cieľom našich experimentov bolo : (i) nadviazať na predchádzajúcu štúdiu venovanú
vybraným frakciám MHGF-68 s antiproliferatívnymi vlastnosťami in vivo na modeli
laboratórnych nahých myší kmeňa NMRI; (ii) charakterizovať terapeuticko-inhibičný účinok
látok asociovaných s MHV-68 (MHGF-68) na rast nádorov u laboratórnych nahých myší
kmeňa NMRI. Na modeli spomínaných laboratórnych myší boli testované 2 nami vybraté
frakcie MHGF-68 označované B1 a D2. U týchto frakcií došlo po opracovaní cez kolóny
k strate aktivity zodpovednej za transformovaný fenotyp, ale aktivitu potláčajúcu
transformovaný fenotyp si zachovali [1, 3].
Materiál a metódy
V práci boli použité bunky Hepa 1c1c7 (stabilizovaná adherentná nádorová bunková
línia derivovaná z myšieho hepatocelulárneho karcinómu), DMEM médium obohatené o 10%
FBS a antibiotiká, frakcie MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2 s antiproliferatívnym účinkom,
fyziologický roztok, laboratórne myši kmeňa NMRI. Dizajn našich experimentov prezentuje
časová schéma 1.
Detekcia a lokalizácia bunkového cytoskeletu metódou imunofluorescencie vo fixovaných
bunkových preparátoch
Na vyrastené sklíčka s bunkami Hepa 1c1c7 sme pridali frakcie MHGF-68/B1
a MHGF-68/D2 s antiproliferatívnym účinkom. Bunky s frakciami sme inkubovali 30 minút
v termostate a následne fixovali v 4% paraformaldehyde. Bunky sme opracovali 0,1% TritonX 100. Na pozorovanie bunkového cytoskeletu sme k bunkám pridali protilátku Alexa Fluor
555 Phalloidin značenú červenou farbičkou. Na vizualizáciu bunkových jadier sme použili
DAPI. Bunky sme pozorovali konfokálnym mikroskopom.
Infekcia laboratórnych myší kmeňa NMRI nádorovými bunkami
Počas experimentálnej práce sme uskutočnili tri samostatné experimenty na modeli
samíc laboratórnych nahých myší kmeňa NMRI. V prvých dvoch experimentoch boli myšiam
jednorazovo subkutánne aplikované nádorové bunky Hepa 1c1c7 v objeme 100

l po oboch

stranách zadných končatín (1x106 bb). V priebehu 7-10 dní po aplikácii nádorových buniek
sme u myší zaznamenali tvorbu nádorov (Obr. 2A). V každom samostatnom experimente boli
zvieratá rozdelené do jednotlivých skupín. Dvom skupinám myší po objavení sa nádorov boli
podávané intravenózne do chvostovej žily každý 2. deň vybrané frakcie MHGF-68/B1
a MHGF-68/D2 (Obr. 2B). Tretiu skupinu v experimentoch tvorili kontrolné myši, ktorým bol
podávaný intravenózne do chvostovej žily fyziologický roztok ako placebo. U laboratórnych
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myší boli nádory pravidelne monitorované, ich veľkosť bola meraná posuvným meradlom
a objemy nádorov boli vypočítané podľa vzorca W2xL/2 (W – šírka, L – dĺžka) (Tab. 1).

Obr. 1. Časová schéma

Obr. 2. Práca s laboratórnymi myšami kmeňa NMRI
A – nádory po subkutánnej infekcii Hepa 1c1c7; B – intravenózne podanie frakcií MHGF-68/B1 a MHGF68/D2

Výsledky a diskusia
Na modeli nahých laboratórnych myší NMRI sme testovali nami vybrané dve frakcie
MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2 s antiproliferatívnymi vlastnosťami. V priebehu 7 - 10 dní po
subkutánnej aplikácii nádorových buniek sme pozorovali rast nádorov lokalizovaných v oblasti
inokulácie, t.j. v oblasti zadných končatín laboratórnych myší. Od 7. dňa, s frekvenciou každý
druhý deň, až do ukončenia pokusu (8 týždňov) sme podávali vybrané frakcie MHGF-68/B1
a MHGF-68/D2 a monitorovali sme rast nádorov (Obr. 1.). Urobili sme povrchové merania
veľkosti nádorov posuvným meradlom, pri meraní nádorov sme zvieratá odvážili a odobrali im
moč pre chemické analýzy.
Po 8 týždňoch od podania nádorových buniek bol pokus ukončený eutanáziou zvierat izofluránovou inhalačnou anestéziou a následnou cervikálnou dislokáciou, t.j. spôsobom
usmrcovania zvierat podľa nariadenia vlády a ŠVPS SR. Nádory boli použité na
histopatologické a molekulárne analýzy. Zvieratá, u ktorých nádor dosiahol veľkosť 1 cm3 ešte
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pred plánovaným ukončením pokusu, boli z pokusu vyradené a usmrtené spôsobom podľa
nariadenia vlády SR.
Z našich experimentálnych výsledkov môžeme predbežne konštatovať, že v skupinách myší, u ktorých boli podávané v pravidelných časových intervaloch frakcie MHGF-68/B1
a MHGF-68/D2 došlo k spomaleniu rastu nádorov. Kontrolným skupinám myší sa nádory
neustále zväčšovali a mali rýchly rast. Rast nádorov u laboratórnych myší kmeňa NMRI pred
a po podaní frakcií MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2 dokumentujú Tab. 1. a Obr. 3.
Tab. 1. Objemy nádorov v skupinách laboratórnych myší po aplikácii nádorových buniek Hepa 1c1c7
a následnej aplikácii frakcií MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2.
Dané hodnoty objemov predstavujú priemery objemov nádorov 15 myší v jednotlivých skupinách; Ľ-ľavá strana
myši, P-pravá strana myši.
Skupiny
myší kmeňa
NMRI

Objemy nádorov [mm3]
0 deň
Ľ

Myši
s nádorom
+
144,69
fyziologický
roztok
Myši
s nádorom
94,8
+ frakcia B1
Myši
s nádorom
+ frakcia
D2

105,9

2 deň

6 deň

8 deň
Ľ

14 deň

P

Ľ

P

Ľ

P

P

Ľ

P

73,043

294,55

149,36

320,54

275,3

490,69 516,853 536,82

531,57

85,163

245,22

178,7

263,24

298,71

450,81

487,32

424,24

477,85

122,02

249,13

218,5

329,46

285,33

487,4

444,07

526,57

558,18

800
600
400
200
0
1. deň 2. deň 6. deň 8. deň 14. deň
Kontrola
Frakcia B1

1. deň 2. deň 6. deň 8. deň 14. deň
Frakcia D2

Obr. 3. Objemy nádorov u laboratórnych myší kmeňa NMRI po aplikácii nádorových buniek Hepa 1c1c7
a následnej aplikácii frakcií MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2
Dané grafy predstavujú priemery objemov nádorov 15 myší v jednotlivých skupinách v troch samostatných
experimentoch. Experimenty boli ukončené na 14 deň
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Z publikovaných výsledkov je potvrdené, že vybrané frakcie MHGF-68/B1 a MHGF68/D2 sa vyznačujú antiproliferatívnymi vlastnosťami [1, 3]. Spomenuté frakcie sme testovali
v systéme in vitro na nádorových bunkových líniách Hepa 1c1c7. Metódou priamej
imunofluorescencie a použitím protilátky Alexa Fluor 555 Phalloidin sme sledovali účinok
frakcií MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2 na cytoskeletárne štruktúry v bunkách Hepa 1c1c7.
V prípade frakcie MHGF-68/B1 sme pozorovali výrazné zmeny v bunkovom cytoskelete
(dezintegrácia cytoskeletárnych štruktúr, vymiznutie aktínových filamentov) (Obr. 4B, 4E)
v porovnaní s kontrolnými Hepa 1c1c7 bez podanej frakcie (Obr. 4A, 4D). K zmenám
v cytoskeletárnych štruktúrach došlo aj v prípade použitia frakcie MHGF-68/D2 (Obr. 4C,
4F), avšak tieto zmeny neboli také výrazné ako u frakcie MHGF-68/B1(Obr. 4B).

Obr. 4. Účinok vybraných frakcií MHGF-68 na cytoskeletárne štruktúry v bunkách Hepa 1c1c7
A, D – Hepa 1c1c7 kontrolné bez frakcií; B, E – Hepa 1c1c7 s frakciou MHGF68/B1; C, F – Hepa 1c1c7
s frakciou MHGF-68/D2; konfokálna mikroskopia, 400x zväčšenie

Záver
Cieľom predloženej práce bolo testovanie a sledovanie účinku vybraných frakcií
MHGF-68 s antiproliferatívnymi aktivitami in vivo na modeli laboratórnych nahých myší
kmeňa NMRI, ktoré boli cielene infikované nádorovými bunkami Hepa 1c1c7 a pravidelne im
boli podávané frakcie MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2. Zo získaných výsledkov môžeme
predbežne konštatovať, že v skupinách myší, u ktorých boli podávané v pravidelných časových
intervaloch frakcie MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2 došlo k spomaleniu rastu nádorov. V
skupinách kontrolných myší bez podania frakcií sa nádory neustále zväčšovali a mali rýchly
rast. Metódou priamej imunofluorescencie a použitím protilátky Alexa Fluor 555 Phalloidin
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sme sledovali účinok frakcií MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2 na cytoskeletárne štruktúry
v nádorových bunkách Hepa 1c1c7. V prípade frakcie MHGF-68/B1 sme pozorovali výrazné
zmeny v bunkovom cytoskelete v porovnaní s kontrolnými Hepa 1c1c7 bez podanej frakcie.
Z prezentovaných výsledkov by sme mohli predbežne uvažovať o MHGF-68 ako liečive
s antiproliferatívnym účinkom, ktoré by v budúcnosti mohlo nájsť uplatnenie v terapii
onkologických ochorení indukovaných herpetickými vírusmi. Je však potrebné popísať
chemickú štruktúru spomenutých látok.
Poďakovanie
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Abstract
Identification and characterisation of microbial community in rhizosphere of plants from family
Orchidaceae
The microbial communities associated with plants are assigned as the key components influencing plant
growth and productivity. For many years microbiome studies focus on characterisation of targeted groups of
growth promoting or pathogenic microbes. However, they represent just a fraction of rhizosphere
microorganism’s complexity what leaves a lack of crucial information about vast majority of plant-associated
microbes. Metagenomic approach allow identification of microbial community structure what enables
comprehension of microbiome impact on plant fitness and crop production. The aim of this study was to identify
composition of microbial community and their sequential comparison to resolve similarities and differences
within and between communities through amplicon sequencing of 16S rRNA and ITS region. We obtained results
suggesting structure of core microbiome in roots and soil of orchid samples as well as the differences mainly in
abundance of obtained taxa in samples.

Keywords: rhizosphere; microbiome; 16S rRNA/ITS amplicon sequencing; metagenomics
Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti sa upúšťa od definície rastlín ako samostatných entít a nazerá sa na nich
ako na holobionty, teda biologicky organizované jednotky tvorené hostiteľom a jeho
mikrobiómom [1]. Samotný mikrobióm je považovaný za zásobáreň doplnkových génov
a funkcií hostiteľa, zabezpečujúcich základné črty zvyšujúce schopnosť adaptácie na neustále
sa meniace environmentálne podmienky ovplyvňujúce životný cyklus rastlín. Tieto
charakteristické vlastnosti mikrobiálnych spoločenstiev vplývajú na základné funkcie rastlín
akými sú klíčivosť semien, rast, zdravie, ako aj produktivita [2]. Všeobecne rastliny udržiavajú
úzke

interakcie

s pôdnym mikrobiómom,

vyznačujúcim

sa

obrovskou

biologickou

rozmanitosťou. Interakcie hostiteľ-mikrobióm zabezpečujú vytváranie individuálneho a
unikátneho mikrobiálneho spoločenstva, za pomoci exsudátov vylučovaných hostiteľským
organizmom, vedúce k zaisteniu optimálnych podmienok pre rast a prežitie [3]. Možnosť
zásahov do zloženia mikrobiómu je budúcim nástrojom schopným redukovať choroby u rastlín
a naopak zvýšiť nárast produkcie ich plodín [4]. Avšak limitované poznatky o dopade daných
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interakcií mikrobiómu s hostiteľom na rast, zdravie a reprodukciu rastlín, vedú k potrebe
identifikácie a následnej snahe pochopenia štruktúry a funkcie mikrobiómu [5].
Cieľom práce je identifikácia zloženia a zastúpenia bakteriálnych a fungálnych
spoločenstiev prítomných v koreňoch a v okolitej pôde získaných vzoriek orchideí
prostredníctvom kultivačne nezávislej metódy, využívajúcej amplikónové sekvenovanie
bakteriálnych 16S rRNA a fungálnych ITS oblastí. Zároveň je cieľom získané dáta porovnať
a stanoviť rozdiely a podobnosti medzi skúmanými vzorkami.
Materiál a metódy
Vzorky koreňov rastlín z čeľade Orchidaceae a ich okolitej pôdy boli odobrané na
mieste ich rastu. Dané vzorky mali rôznu rodovú príslušnosť a pochádzali z odlišných lokalít
Slovenska, konkrétne: Epipactis atrorubens (Dobšiná), E. atrorubens (Jasenie-Soviansko),
Platanthera bifolia (Jasenie), E. pontica (Sirk), Cephalanthera longifolia (Sirk)
a E. atrorubens (Jasenie-Soviansko). Na izoláciu DNA z rozdrveného prášku koreňov bol
využitý štandardný postup Isolate II Plant DNA kitu (Bioline, Kanada), pričom na extrakciu
DNA z pôdy sa použil presný protokol kitu PowerSoil DNA Isolate (QIAGEN, Nemecko).
V ďalšom kroku prebehla PCR amplifikácia bakteriálnych oblasti génu 16S rRNA a zároveň
aj amplifikácia fungálnych ITS oblastí zo získaných vzoriek pomocou setov primerov
uvedených v Tab.1.
Tab.1. Prehľad použitých sád primerov pre amplifikáciu bakteriálnych 16S rRNA oblastí s pridanými
adaptérovými sekvenciami a set amplifikujúci fungálne ITS oblasti
Citácia

Primery

Nukleotidová sekvencia 5´→ 3´

16S Amplicon
Fwd
16S Amplicon
Rev

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCW
GCAG
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGT
ATCTAATCC

ITS1

CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA

[7]

ITS4

TCCTCCGCTTATTGATATGC

[7]

[6]
[6]

Prítomnosť amplifikovaných DNA fragmentov bola stanovená na 1% agarózovom géli
pri 250V. PCR produkty sa purifikovali optimalizovaným postupom kolónkového
prečisťovacieho kitu DNA Clean & ConcentratorTM -25 (ZYMO RESEARCH, USA).
Následne bola stanovená ich koncentrácia fluorometrickou metódou na prístroji Qubit® 2.0
a kitom QubitTM dsDNA High Sensitivity Assay (Invitrogen, USA). Zároveň sa daný postup
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využil aj na kvantifikáciu vytvorených finálnych DNA knižníc. Na prípravu DNA knižníc bola
použitá sada Nextera® XT DNA Library Prep kitu podľa štandardného postupu, ale s využitím
polovičného množstva komponentov kitu a so vstupnou koncentráciou templátovej DNA 0,5
ng/µl. Na stanovenie veľkostného profilu knižníc bola použitá čipová elektroforéza na prístroji
Agilent 2100 Bioanalyzér s využitím agilent High Sensitivity DNA kitu a čipu (Agilent
Technologies, USA). Získanie údajov o koncentrácii a veľkostnom profile vzorky viedlo
k ďalšiemu kroku prípravy 4nM knižníc, z ktorých sa vytvoril mix všetkých analyzovaných
vzoriek, následne nariedený hybridizačným pufrom na výsledných 13pM. Samotné
sekvenovanie vzoriek prebehlo na platforme Illumina MiSeq formou párových čítaní 2x300bp.
Získané sekvenačné dáta boli ďalej spracované za pomoci softwérového balíka Geneious R8
a následne vizualizované vo forme Krona grafu.
Výsledky a diskusia
Analýza bakteriálneho a fungálneho mikrobiómu bola uskutočnená u 12 vzoriek.
Diverzita bakteriálnej komunity sa uskutočnila pomocou variabilnej oblasti V4 génu 16S
rRNA, identifikácia fungálnych spoločenstiev prostredníctvom ITS génu. Zloženie
mikrobiómu bolo stanovené na základe porovnania získaných sekvencií s RDP databázou
a vizualizované prostredníctvom Krona grafu (Obr.1).

Obr. 1. Ukážka vizualizácie analyzovanej vzorky bakteriálnych spoločenstiev z pôdy E.pontica (Sirk)
prostredníctvom Krona grafu

V rámci detekcie bakteriálnych spoločenstiev sa ukazuje veľká variabilita
v percentuálnych zastúpeniach jednotlivých kmeňov, no napriek tomu vo vzorkách koreňov sú
dominantnými najmä tieto 4 kmene Proteobacteria, Verrucomicrobia, Planctomycetes
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a Cyanobacteria predstavujúce 64-88% všetkých identifikovaných taxónov. Relatívne veľká
variabilita koreňov leží v našich študovaných súboroch pri kmeni Proteobacteria v rozmedzí
12-55%, z dominantnými rodmi Dichotomicrobium, Azobacter, a Plesiocystys (Obr. 2C).

Obr. 2. Zobrazenie zastúpenia vybraných rodov detegovaných kmeňov vo vzorkách z koreňa a pôdy.
Vennov diagram zobrazujúci zastúpenie vybraných rodov vo všetkých analyzovaných vzorkách pôdy a koreňa
z kmeňov A) Acidobacteria B) Verrucomicrobia D) Planctomycetes C) Diagram výskytu dominantných rodov
kmeňa Proteobacteria vo vzorkách koreňov

Pri analýze koreňov bolo vo vzorkách stanovené silné zastúpenie skupiny
Cyanobacteria/Chloroplast, vyplývajúce z afinity navrhnutých primérov k ich 16S rRNA
oblasti. Súčasne kmeň Planctomycetes bol charakteristický rozmanitým zastúpením taxónov s
dominantnými rodmi Gemmata, Aquisphaera a Singulisphaera (Tab. 2) objavujúce sa vo
všetkých vzorkách s zastúpením 0,9-3% zo všetkých identifikovaných rodov. Analýza pôdneho
mikrobiómu poukázala na majoritné zastúpenie 4 bakteriálnych taxónov Proteobacteria,
Verrucomicrobia, Planctomycetes a Acidobacteria tvoriacich 54-82% celkovej komunity. Vo
vzorkách pôdy sa ukazujú byť majoritnými kmene Verrucomicrobia s 14-44% zastúpením,
spolu s kmeňom Proteobacteria s 9-32% zastúpením vo vzorke. Avšak v taxóne
Proteobacteria bola umožnená detekcia vzoriek len na taxonomickú úroveň radov, kde
dominantnými boli rady Rhizobiales a Burkholderiales. V kmeni Verrucomicrobia je
pozorovateľná rôznorodá diverzita druhov medzi vzorkami pôdy, kde hlavnými zástupcami sú
Spartobacteria genera incertae sedis a Subdivision3 genera incertae sedis (Tab. 2). Tieto
kmene ako aj rody prítomné v rizosfére orchideí sa zhodujú z literárnymi zdrojmi
pojednávajúcimi o zložení mikrobiálnych spoločenstiev koreňov a pôdy rastlín [4] [8].
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Diverzita rastlinného mikrobiómu z pohľadu jeho zloženia nie je veľká a spolu s opakujúcim
sa výskytom istých taxónov vo všetkých vzorkách, vedie k základnému zloženiu mikrobiómu
orchideí. Avšak rozdiely vo vzorkách sú zjavné pri zastúpení daných skupín v mikrobióme,
ktoré môžeme pozorovať ku príkladu aj na nižšie zobrazenom grafe (Obr. 3).
Tab. 2. Diverzita zastúpenia vybraných bakteriálnych kmeňov mikrobiómu v analyzovaných
vzorkách na úrovni druhu
Phylum (kmeň)

Genus (rod)

1.K

2.K

3.K

4.K

5.K

6.K

2.P

3.P

4.P

5.P

6.P

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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Obr. 3. Porovnanie zastúpenia výskytu bakteriálnych kmeňov v izolovaných vzorkách koreňa z rastlín
Orchideí
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V 6 analyzovaných vzorkách z koreňov boli preferenčne identifikované fungálne
spoločenstvá z kmeňa Ascomycota a Basidiomycota. Z kmeňa Ascomycota dominovali v rámci
mikrobiómu rody Pichia a Togniniella. Zatiaľ čo u kmeňa Basidiomycota boli majoritnými
najmä rody Gymnomyces a Tomentella. Súčasne boli nájdené aj minoritne zastúpené rody ako
Mortierella z kmeňa Zygomycota alebo rod Rhizophagus kmeňa Glomeromycota.
Záver
Identifikácia a pochopenie štruktúry ako aj funkcie mikrobiómu ponúka možnosť ich
manipulácie v prospech rastlín v podobe rezistencie voči biotickým a abiotickým faktorom a
schopnosť zvýšiťprodukciu poľnohospodársky dôležitých plodín. Rovnako identifikácia až na
úroveň rodov poskytuje bližší pohľad na funkcie jednotlivých organizmov, ktoré môžu patriť
do rovnakého kmeňa no ich účinky na rastlinného hostiteľa sa môžu rapídne odlišovať.
Amplikónové sekvenovanie nám umožnilo charakterizovať zloženie „jadrového“ mikrobiómu
rastlín pozostávajúceho z kmeňov Proteobacteria, Verrucomicrobia, Planctomycetes,
Acidobacteria plus ostatných minoritne zastúpených skupín vo vzorkách, vedúcich k ďalšiemu
štúdiu ich funkcií u rastlín z čeľadi Orchidaceae.
Poďakovanie
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Abstract
Comparison of CVB3 infection in C57BL/6 male and female mice
Coxsackieviruses, commonly found human pathogens belong to genus Enterovirus of the Picornaviridae
family. In our laboratory we have studied viral infection on genetically different mouse strains using different
routes of infection, but only male mice studied. C57BL/6 inbred mouse strain is a widely used animal model for
studying immunological activity and used as a basic background strain for their distinct responses after viral
infection. Our aim is to follow up CVB3 infection in inbred C57BL/6 female and male mice. Results demonstrate
differences in histopathological changes and in presence of viral RNA in selected organs. We suggest gender
related differences in viral clearance mechanisms depending on the immunity of these mice.

Keywords: coxsackievirus; mouse models; immune response; pathogenesis; virus replication
Úvod a formulácia cieľa
Coxsackie vírusy B (CVB) patria do druhu Enterovírus B (rod Enterovírus) a čeľade
Picornaviridae. Tieto bežne sa vyskytujúce ľudské patogény sú malé jednovláknové RNA
vírusy, ktoré vyvolávajú infekcie s rôznymi klinickými prejavmi a sú spájané s akútnymi i
chronickými ochoreniami [1,2]. Klinické prejavy coxsackie vírusových infekcií môžu byť od
asymptomatických až po život ohrozujúce, hlavne u imunokompromitovaných jedincov.
Rozmanitosť symptómov úzko súvisí s ich genetikou, komplexným tkanivovým tropizmom a
imunitnou reakciou hostiteľa. Coxsackie vírusy indukujú prirodzenú a adaptívnu imunitnú
odpoveď [3,4].
Inbredný kmeň myší C57BL bol vyšľachtený C.C. Littleom v dvadsiatych rokoch
minulého storočia. Línia C57BL/6 sa často používa na štúdium imunologickej aktivity
vyvolanej patogénmi, ako napr. vírusovými infekciami [5].
V našom laboratóriu sme študovali vírusovú infekciu na rôznych geneticky odlišných
myšacích kmeňoch. V doterajších štúdiách sme skúmali vírusovú patogenézu po infekcií
vírusmi CVB3 (Nancy) a CVB4 (E2) na inbredných a outbredných myšacích modeloch
(perorálny aj intraperitoneálny spôsob infekcie) [1,6].
Analýza citlivosti, histopatológia a kinetika vírusu sme doteraz skúmali len na samcoch.
Podľa literárnych zdrojov sa u samičiek C57BL/6 myší zistila zvýšená náchylnosť na
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autoimunitné ochorenia po infekcii DNA vírusmi, ktorá súvisí s ich zvýšenou imunoreaktivitou
a mortalitou, v porovnaní so samcami [7].
Cieľom tejto štúdie bolo sledovať a porovnať priebeh infekcie na myšacom modeli
C57BL/6 u samcov aj u samičiek.
Materiál a metódy
50 samcov a 50 samíc (3-týždnové) boli infikované intraperitoneálne s laboratórnym
kmeňom CVB3 (Nancy). Bola im podaná dávka 2 x 106 TCID50. Myši sme vážili každý 3-4.
deň. Pitvy sa konali v 0., 3., 5., 10. a 45. deň po infekcii (p.i.), pričom v každej skupine bolo 5
myší. Odobraté vzorky ako krv, srdce, pankreas, týmus, slezina a mozog boli zmrazené (okrem
vzoriek určených na histopatológiu) a následne analyzované.
Vzorky na histopatologické a imunohistochemické analýzy sa fixovali v 4% roztoku
formaldehydu. V ďalších vzorkách sme zisťovali prítomnosť vírusovej RNA pomocou
polymerázovej reťazovej reakcie s reverznou transkriptázou (RT-PCR) a Nested-PCR. Vírus z
orgánových suspenzií sme titrovali na Hep-2 bunkách.
Výsledky a diskusia
Štatisticky výrazné rozdiely medzi hmotnosťou infikovaných samcov a samíc sa
nezistili. Prítomnosť vírusovej RNA v mozgu bola u samičiek pozorovaná len na 5. deň p.i.,
ale u samcov bola vírusova RNA zistená aj na 10. deň p.i. Zhrnutie PCR hodnôt je uvedené v
Tabuľke č.1. V slezine samcov bola vírusová RNA detegovaná aj na 45. deň p. i., čo dokazuje
vírusovú perzistenciu.
Tab. 1. Detekcia RNA pomocou PCR (pozitívne hodnoty z celkového počtu vzoriek).
Pohlavie
Samce

Samice

Deň p.i.
3
5
10
45
3
5
10
45

Srdce
3/5
3/5
1/5
0/5
1/5
3/5
3/5
0/5

Pankreas
5/5
3/5
4/5
0/5
4/5
5/5
3/5
0/5

Slezina
4/5
4/5
5/5
2/5
5/5
5/5
3/5
0/5

Mozog
0/5
2/5
3/5
0/5
0/5
1/5
0/5
0/5

Týmus
1/5
1/5
2/5
0/5
1/5
1/5
2/5
0/5

Histologické zmeny boli zistené v acinárnych tkanivách pankreasu nezávisle od
pohlavia myší. Histopatológia ukázala na 3. deň p.i. začiatočnú pankreatitídu vo zvýšenom
počte u samíc (5/5) v porovnaní so samcami (3/5); na 5. deň p.i. nekrotické až chronické ložiská
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boli zistené u samíc (5/5) a akútna pankreatitída u samcov (4/5); a na 10. deň p.i. bola
pozorovaná mierna infiltrácia a chronická pankreatitída u oboch pohlaví (3/5). Mozgové
tkanivo vykazovalo mierny perikapsulárny edém hlavne u samcov (12/20), u samíc (5/20) boli
histopatologické zmeny výrazne nižšie (obr. 1.-4.).

1

2
Obr. 1., 2. Histopatológia pankreasu
1-kontrolná myš, 2-infikovaná myš, zápal exokrinného pankreasu, zväčšenie 10x

3

4
Obr. 3., 4. Histopatológia mozgu
3-kontrolná myš zväčšenie 10x; 4-infikovaná myš, zväčšenie 20x

Obr. 5. Hodnoty titrácie z orgánových suspenzií u samcov
H – srdce, P- pankreas, Spl – slezina, Br – mozog, Th – týmus; p.i. – deň po infeckii
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Obr. 6. Hodnoty titrácie z orgánových suspenzií u samičiek
H – srdce, P- pankreas, Spl – slezina, Br – mozog, Th – týmus; p.i. – deň po infeckii

Hodnoty titra vírusu z jednotlivých orgánových suspenzií, ktoré sa líšia v závislosti od
dňa po infekcii (3. a 5. deň p.i.), sú znázornené v grafe 1. a 2. Samičky majú oproti samcom
výrazne zvýšený titer vírusu na 3. deň po infekcii v srdci a na 5. deň p.i. v mozgu a v týmuse.
Záver
V pankrease neboli detegované vo vírusových titroch žiadne významné rozdiely.
Rozsiahle histopatologické zmeny pankreasu boli pozorované hlavne u samičiek, zatiaľ čo
u samcov sme pozorovali kapilárny edém mozgu. Prítomnosť vírusovej RNA v sledovaných
orgánoch bola detegovaná vo vyššom počte u samcov, tiež sme u nich pozorovali perzistujúci
vírus v slezine až do 45. dňa p.i. Na základe výsledkov predpokladáme, že citlivosť C57BL/6
myší na infekciu CVB3 vírusom a následne mechanizmy „virus clearance“ závisia aj od
imunitného profilu pohlavia.
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Abstract
Human cytomegalovirus (HCMV), a β-herpesvirus, causes lifelong, latent infection that is largely
asymptomatic in healthy persons, but can induce serious disease if host immunity is naïve or compromised.
Viruses have evolved elegant mechanisms to evade detection and destruction by the host immune system. One of
the evasion strategies adopted by DNA viruses is to encode homologues of endogenous molecules that have a
crucial role in control of the immune response. One of such promising target molecule is immunoevasin UL144
encoded by HCMV. Recent studies have uncovered immunomodulation potential of UL144 in attenuation of
congenital antiviral response. In this study, we have cloned, isolated and produced recombinant UL144-native
and UL144-glycan-deficient mutein in baculovirus-mediated Sf9 expression system. The overall glycosylation
profile as well as intact mass analysis was accessed by mass spectrometry. The aim of this work is to characterize
and prepare recombinant HCMV UL144 glycosylation-deficient protein in sufficient amount and quality for
structural and functional studies.

Keywords: human cytomegalovirus; baculovirus-insect expression; glycan-deficient mutein
Introduction and objectives
A map of the physical interactions between proteins within a particular biological
system is necessary for studying the molecular mechanisms that underlie the system. The
analysis of protein–protein interactions has been successfully accomplished in different
organisms using a variety of technologies, including mass spectrometry approaches or those
designed to detect pairwise physical interactions. Nowadays, these methodologies have been
extensively used to systematically study protein–protein interactions on many host–pathogen
system, while our collaborative results led to discovery of number of immunomodulatory genes
involved in viral protectivity. Here, we like to focus our study on immune–modulatory
machinery preferably caused by genes encoded by leading human pathogen – the human
cytomegalovirus (HCMV). This virus is causing condition in humans in which viral persistency
and therefore progressive failure of the immune system allows life-threatening opportunistic
infections and cancers to thrive.
HCMV, a β-herpesvirus, is a ubiquitous virus that persistently infects the majority of
the world’s population [1]. HCMV is the largest member of the human herpesvirus family
encoding more than 160 genes. The UL/b’ genomic region of HCMV encodes about 19 genes
(ORFs), all of which likely modulate host immune pathways [2, 3]. Importantly, this region is
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deleted in extensively passaged laboratory strains of HCMV and is only present in clinical
isolates. Its presence correlates with adverse effects in vaccinated persons, indicating viral
genes in this region likely control virulence [3]. The immunoevasin of our main interest within
presented study, is UL144 from UL/b’ genomic region. It is a HCMV-encoded orthologue of
the herpesvirus entry mediator (HVEM) that varies greatly in sequence between HCMV
isolates, with some variants being associated with severe congenital disease [4, 5].
Characterizing the structural and molecular basis of these host-virus protein interactions
is critical to further our understanding of the immune equilibrium that is established during
HCMV infection, and why disease can occur if this balance is disrupted. Therefore, the aim of
this partial work is to produce recombinant HCMV UL144 glycan-deficient mutein that keeps
all the major binding characteristics of native viral UL144 protein and at the same time
facilitating the bottleneck of quality protein production for biophysical and crystallographic
studies.
Materials and methods
Design of expression constructs
The mature ectodomain of UL144 (amino acids 21–132) was PCR amplified and cloned
downstream of the gp67 signal sequence into the baculovirus transfer vector pAcGP67A (BD
biosciences) containing an N-terminal hexa-histidine tag. The UL144 constructs were
amplified by PCR using human cytomegalovirus (HCMV FIX strain) as a template. A nested
PCR protocol with two pairs of primers was used to generate the constructs. One pair of primers
generated a DNA product coding for residues 21–132 of UL144 and N-terminal hexa-histidinetag, where forward primer introduced a BamHI restriction site and the reverse primer an EcoRI
restriction site with preceding stop codon. The identity and correct sequence of all PCRamplified constructs was confirmed by sequencing.
Generation of human UL144 glycosylation-deficient mutant
HCMV UL144 glycosylation-deficient form containing eight asparagine mutations
(Figure 1) was generated by site-directed mutagenesis using Quick Change II Multi-site
Mutagenesis Kit (Stratagene). Mutated construct was purified with the Qiagen Miniprep Kit
(Qiagen) and the presence of the mutation was confirmed by sequencing. The mutant of HCMV
UL144 was expressed in Sf9 insect cells and the culture supernatant was used for further
studies.
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Preparation of recombinant baculoviruses
The baculovirus transfer vector pAcGP67A containing the UL144 expression construct
(UL144 native or UL144-glycan-deficient mutein) was amplified in bacteria (E. coli LM109).
Transfection was performed in serum-free media (Insect Xpress, Lonza) using Cellfectin
reagent (Invitrogen). The transfection complex was formed as follows: 6 µg of recombinant
DNA (UL144 in transfer vector) + 0.2 µg of ProGreen baculovirus DNA (AB vector) + 20 µl
of Cellfectin reagent were filled up to 1 ml with media. The transfection mixture was vigorously
vortexed for 30 sec and incubated at RT for 15 min in the dark. Transfection mixture was added
dropwise over 2 x 106 healthy-dividing Sf9 cells seeded in T-25 flasks and then incubated at
RT for 4 hours while rocking back-and-forth every 30 min in dark. After 4 hours, the
transfection mixture was replaced with 5 ml fresh media containing antibiotics and incubated
at 27 °C for 7 days. Cell supernatant containing recombinant virus was used for two additional
runs of viral amplification [6]. Prior to expression, the high titer virus stock was prepared and
used at MOI between 3 to 5 to infect 2 x 106 cells/ml in 1 l volume of media and incubated at
27 °C (at 150 rpm).
Protein expression and purification
UL144 was expressed using the baculovirus expression system in Sf9 cells. After 84
hours of expression in insect cell media at 27°C, Sf9 cells and debris was removed from the
UL144 containing culture supernatant by centrifugation (5 min at 1000 g, followed by
additional 10 min at 6000 g). The supernatant was filtrated by syringe filters cut-off 0.45 µm.
The UL144 was purified by Nickel-affinity chromatography (Figure 2A) using an imidazole
linear gradient (HisTrap, 1 mL column, GE Healthcare). Next, UL144 containing fractions
were pooled and dialyzed at 4°C against 10 mM TRIS/HCl pH 8 buffer for subsequent
purification by cation-exchange chromatography using MonoS (GE Healthcare) and a linear
gradient of 0-1 M sodium chloride (Figure 2B). The UL144 containing fractions were pooled
concentrated to 100 µl and injected onto size exclusion chromatography (SEC, Figure 2C)
column Superdex S200 (GE Healthcare). Peak fractions with greater than 95% purity as shown
by SDS–PAGE (Figure 2D) were pooled and concentrated. Protein UL144-glycan deficient
mutein migrated as one major band at 18-20 kDa on both reducing and non-reducing SDSPAGE (Figure 2D, line 3 – reducing conditions) as well as on western blot. Protein UL144native, therefore fully glycosylated construct, migrated as about 30-35 kDa band on reducing
SDS-PAGE (Figure 2D, line 1 – reducing conditions).
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Intact protein characterization using mass spectrometry
Determination of intact mass of both UL144 forms (mutein and native) was accessed
by mass spectrometry (Figure 3). The buffer was exchanged by concentrating a 50 µl of UL144
sample (concentrations of 0.2 and 2.8 mg/ml, respectively) to 50 ul of 50 mM ammonium
bicarbonate buffer using VivaSpin 500 column (molecular weight cut-off limited to 3 kDa). A
2 µl of prepared protein was mixed with 2 µl of 2% TFA and 2 µl of matrix. Matrix was
prepared by dissolving of 7.6 mg 2,5-DHAP in 375 µl of ethanol and 125 µl of 18 mg/ml
aqueous solution of diammonium hydrogen citrate was added.
After protein crystallization initialization, 1 µl of intact protein sample was spotted onto an
ground steel 384 BC MALDI target plate (Bruker Daltonics, MA, USA), and left to dry by air
to enable the complete crystallization. The mass spectrometric measurement of intact UL144
protein was performed on an UltrafleXtreme (Bruker Daltonics, MA, USA) in a linear positive
ion mode. Calibration of the mass spectra was carried out with a Protein calibration standard I
from Bruker Daltonics. 3000 laser shots were collected into one spectrum and the ions were
recorded in the range between 5 000 and 30 000 m/z. The acquired raw spectra were processed
by the FlexAnalysis (Bruker Daltonics, MA, USA).

Fig. 1. UL144 structural model in mesh representation with highlighted N-linked glycosylation sites.
HCMV UL144 gene contains all together 10 potential N-linked glycosylation sites. We have incorporated eight
mutations as follows; N32D, N61S, N70Q, N73Q, N78Q, N91D, N99Q, N116S, those are highlighted in the
structure (red mesh).

Results and discussion
Sequence of HCMV UL144 shows 10 N-linked glycosylation sites (N32, N61, N70,
N73, N78, N86, N91, N92, N99, N116) located in extracellular part of the gene. Many of them
are not present in other viral species (e.g. Rhesus CMV UL144) that suggest that potential
glycosylation is important only in humans. In our earlier studies [6], we have produced wild36

type form of UCMV UL144 protein that was found to be fully glycosylated. Glycosylation on
UL144-native caused enormous increase in molecular weight (of about 10-15 kDa difference
visible on SDS-PAGE) as well as showed insufficient migration pattern of the overall protein
(Figure 2D, line 1). The heavy glycosylation on protein could also lead to unwanted effects on
crystallization. Therefore, upon mapping the positions of the asparagine residues, we designed
8 mutations that would facilitate the glycan’s assessment while retain the biological activity of
this protein. We have used glutamine, aspartic acid and serine as the replacements of the
asparagines in regards to similar charge and size of this residue.

Fig. 2. HCMV UL144 expressed in BV-Sf9 system purified by several chromatographic steps.
UL144 was purified by Ni2+ affinity (A), cation-exchange (B) and size-exclusion chromatography (C) followed
by SDP-PAGE in reducing condition. The molecular weight of the purified UL144 glycosylation-deficient
mutein has beed determined at about 17 kDa based on protein standard run in the background.

Our approach to exchange the asparagine residues to facilitate the glycosylation was
successful as we have expressed and purified far better quality protein. We have identified the
optimal conditions for isolation. Thus, HCMV UL144 glycan-deficient mutein was
successfully isolated and expressed in baculovirus-insect expression system under control of
gp67 secretion signal. We have purified the mutein by affinity chromatography (Figure 1A)
followed by cation-exchange (Figure 1B). The approximate molecular weight of about 17 kDa
was estimated by using size-exclusion chromatography (Figure 2C).
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Fig. 3. Intact HCMV UL144 protein characterization using mass spectrometry.
Intact mass of UL144 glycan-deficient mutein (A) as well as UL144 native (wild-type, B) was accessed by mass
spectrometry analysis. Intact mass was determined for UL144 mutein to be 15085.8 Da and for UL144 native to
be 18186.8 Da while for most glycosylated species even 20267.4 Da.

Intact protein analysis using a combination of liquid chromatography (LC) and mass
spectrometry (MS) provided us information on the accurate mass of these proteins (UL144
glycan-deficient mutein and UL144 native wild-type) and the relative abundance of their
isoforms. We have identified the exact molecular masses for both UL144 forms, as of 15085.8
Da for UL144 mutein and 18186.8 Da for UL144 wild-type. We have also observed the most
glycosylated UL144 species that showed mass of 20267.4 Da.
Conclusion
In this study, we have designed and generated the glycosylation-deficient mutein of
HCMV UL144 (containing eight asparagine mutations: N32D, N61S, N70Q, N73Q, N78Q,
N91D, N99Q, N116S) that was further expressed and purified from baculovirus-insect
expression system. Size-exclusion elution profile showed molecular weight of about 17 kDa,
while exact protein mass of 15085.8 Da was determined by mass spectrometry. In summary,
we have optimized the expression construct to be further used for protein crystallography.
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Abstract
Biofilm formation by animal staphylococci and enterococci
Enterococci and staphylococci are Gram-positive cocci that often occur in a biofilm environment; it is
more beneficial than existence in planktonic form. These bacteria belong to phylum Firmicutes. Therefore, the
aim of this study was to test biofilm formation of E. hirae and coagulase -negative staphylococci (CoNS) isolated
from different animals. Colonies of isolated E. hirae and CoNS were identified using Maldi-Tof analysis. Biofilm
production was tested by three methods – Congo agar method, tube method and microtiter plate method.
Cultivation of E. hirae strains on Congo agar (24h, 48h, 72h) proved, that 36 strains produced biofilm and 34
strains were not biofilm-producing. Forty-four strains E. hirae showed medium biofilm production (0.141 - 0.697)
using microtiter plate method and 26 strains did not produce the biofilm. All staphylococci from horses and hens
produced biofilm in test using microtiter plate method. Only two strains of staphylococci from rabbits did not
produce biofilm.

Keywords: enterococci; staphylococci; biofilm; test
Úvod a formulácia cieľa
Prvý prírodovedec zaoberajúci sa myšlienkou adhézie baktérií k rôznym povrchom bol
holandský vedec Anton van Leeuwenhoek, ktorý mikroskopom pozoroval bunky zubného
povlaku [1]. V súčasnosti je známe, že baktérie majú tendenciu priľnúť k rozmanitým
povrchom a môžu existovať v dvoch formách, a to v tzv. planktonickej forme alebo ako súčasť
spoločenstiev, kde vytvárajú tenkú vrstvu na pevných telesách tzv. biofilm [2]. Baktérie, ktoré
rastú vo forme biofilmu sa vyznačujú zvýšenou odolnosťou voči obranným reakciám hostiteľa
a tiež prirodzenou rezistenciou voči

pôsobeniu antibiotík (ATB). Takéto kmene sú

virulentnejšie a nimi spôsobené infekcie sú pretrvávajúce a horšie liečiteľné [3]. Priľnavosť a
veľkosť baktérií je závislá na mnohých faktoroch ako sú napr. čas, teplota, pH, množstvo
kyslíka, osmolarita, prítomnosť živín, ich pôsobením môžu baktérie v biofilme spomaľovať
svoj rast, alebo biofilm opustiť [4].
Tvorba biofilmu bola preukázaná u viacerých bakteriálnych druhov, teda aj u
enterokokov a stafylokokov. Druh Enterococcus hirae patrí na základe 16SrRNA analýzy
podobnosti génov do skupiny Enterococcus faecium. V rámci enterokokov tvorí bežnú súčasť
mikroflóry tráviaceho traktu zvierat, ale môže byť aj ochorenie vyvolávajúcim činiteľom. Rod
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Staphylococcus v súčasnosti zahŕňa 54 druhov a na základe ich schopnosti koagulovať plazmu
ich rozdeľujeme na koaguláza-negatívne a koaguláza-pozitívne. Podobne ako E. hirae, aj
stafylokoky sú nielen súčasťou mikroflóry zvierat, ale spôsobujú rôzne infekcie [5]. Keďže
tvorba biofilmu patrí medzi faktory virulencie, cieľom tejto štúdie bolo otestovať súbor
živočíšnych kmeňov E. hirae a stafylokokov, aby sme zistili variabilitu v rámci formovania
biofilmu týmito baktériami a následne tieto kmene použijeme ako indikátory pri testovaní
účinku bakteriocínov (antimikrobiálnych substancií) izolovaných v našom laboratóriu.
Materiál a metódy
Kmene E. hirae (70) boli izolované zo 411 zvierat (Anas platyrhynchos domesticus-7,
Leptailurus serval-1, Vulpes vulpes-1, Gallus gallus domesticus-8, Oryctolagus cuniculus
domesticus-150, Equus caballus-39, Phasianus colchicus-60, Struthio camelus-140, Castor
fiber-2, Canis lupus familiaris-2, Capra aegagrus hircus-1) a kmene rodu Staphylococcus (54)
zo 195 zvierat (Equus caballus-32, Oryctolagus cuniculus domesticus-155, Gallus gallus
domesticus-8).
Kmene boli identifikované a potvrdené s pomocou troch metodík; jednak
identifikačným systémom MALDI-TOF Biotyper™ (BrukerDaltonics, USA), genotypizáciou
(PCR) a fenotypicky. Tvorba biofilmu bola testovaná tromi rozličnými metodikami:
kultiváciou na agare s Kongo červeňou - 24h, 48h, 72h [6], skúmavkovou metódou - 24h [7] a
„double“ metódou v mikrotitračných platničkách (24h-570nm) tzv. „biofilm plate assai“ po
odčítaní pomocou readra SynergyTM4 a vyhodnotení podľa Chaieba a kol. [8]. Ako kultivačné
médiá boli použité Brain-Heart infusion-BHI bujón (Difco, USA) a Trypticase soy infusionTSY bujón (Difco, USA). Pozitívnou kontrolou pri testovaní tvorby biofilmu bol kmeň
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus CCM 7316 (poskytnutý Dr. Stykovou z UVLF,
Košice).
Výsledky a diskusia
Kultiváciou na Kongo agare (24h,48h,72h) 36 kmeňov E. hirae produkovalo biofilm
a 34 kmeňov neprodukovalo biofilm (Tab. 1). Nami testované kmene zo Struthio camelus (16)
tvorili biofilm na agare s Kongo červeňou teda pri kvalitatívnom testovaní; u kmeňov E. hirae
z trusu Phasianus colchicus bolo 8 kmeňov biofilm formujúcich. Kmene, ktoré netvorili
biofilm pri testovaní na Kongo agare po 24 hodinách neprejavili žiadnu zmenu ani po 48 a 72
hodinách kultivácie a výsledky zostali negatívne. Výsledky skúmavkovej metódy u väčšiny
kmeňov korelovali s výsledkami z testovania na Kongo agare. Kvantitatívnou mikrotitračnou
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platničkovou metódou testované kmene E. hirae boli vyhodnotené ako stredne produkujúce
biofilm (44 kmeňov - hodnoty 0,107 až 0,697) a 26 kmeňov E. hirae bolo vyhodnotených ako
kmene netvoriace biofilm. Najväčšie zastúpenie enterokokov, ktoré neprodukovali biofilm
bolo zo vzoriek trusu Phasianus colchicus (8). Podľa Maheta a O´Toola [9] sú baktérie
tvoriace biofilm podstatne rezistentnejšie voči antibiotikám ako baktérie žijúce v planktonickej
forme. V prípade zvýšenia účinnosti antibiotík na biofilm-produkujúce kmene je niekedy
vhodné zvýšenie koncentrácie, alebo zmena použitého antibiotika, aby sa mohol prejaviť
inhibičný účinok antibiotika na biofilm.
Tab. 1: Výsledky produkcie biofilmu u kmeňov E. hirae tromi rozdielnymi metódami.
Zviera
(počet kmeňov)

Kongo
+

Kongo Skúmavková Skúmavková Platničková Platničková
+
+
-

Kačky (7)

0/7
0/1

7/7
1/1

1/7
1/1

6/7
0/1

7/7
1/1

0/7
0/1

Serval (1)
Sliepky (4)

4/4

0/4

4/4

0/4

4/4

0/4

Líška (1)

1/1

0/1

1/1

0/1

1/1

0/1

Králiky (6)

6/6

0/6

3/6

3/6

6/6

0/6

Kone (2)
Pes (2)
Koza (1)
Bobor (2)
Bažanty (10)
Pštrosy (34)

1/2
1/2
1/1
1/2
8/10
13/34

1/2
1/2
0/1
1/2
2/10
21/34

1/2
1/2
1/1
0/2
7/10
16/34

1/2
1/2
0/1
2/2
3/10
18/34

2/2
1/2
1/1
1/2
2/10
19/34

0/2
1/2
0/1
1/2
8/10
15/34

Rod Staphylococcus z taxonomického hľadiska zaraďujeme do fyla Firmicutes, radu
Bacillales a čeľade Staphylococcaceae. Podľa Lee Wonga [10] je tvorba biofilmu závislá od
mnohých podmienok vonkajšieho prostredia, napríklad od teploty, pH, vlhkosti vzduchu,
prítomnosti kyslíka a živín a taktiež prítomnosti gradientu. Doposiaľ neboli zaznamenané
informácie ohľadom produkcie biofilmu u rozmanitých živočíšnych zástupcov v rámci
jednotlivých druhov stafylokokov. Kultiváciou na Kongo agare (Tab.2) počas 24-48-72 hodín
sa potvrdila produkcia biofilmu u 49 kmeňov stafylokokov, pričom len u 5 kmeňov produkcia
biofilmu nebola potvrdená (K6PL/1, K15PL/1, Kr 5/b, Kr5/a, P3/Tr2a). Podobne ako
u enterokokov, výsledky skúmavkovej metódy testovania tvorby biofilmu u stafylokokov vo
väčšine prípadov korelovali s výsledkami kultivácie na Kongo agare. Mikrotitračnou
platničkovou metódou bola produkcia biofilmu preukázaná u 52 kmeňov stafylokokov (z 54
testovaných). Dva kmene z Oryctolagus cuniculus domesticus testované mikrotitračnou
platničkovou metódou (K/caec/b-2017, P2/Tr5) neprodukovali biofilm, avšak u kmeňov
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stafylokokov získaných zo Gallus gallus domesticus sa produkcia biofilmu potvrdila všetkými
tromi metódami pri všetkých testovaných vzorkách. Najvyššiu nameranú hodnotu produkcie
biofilmu sme zaznamenali u kmeňa K6PL/1- Staphylococcus xylosus zo vzorky trusu Equus
caballus (2,263). Nasledovne tieto kmene budú testované na prítomnosť či absenciu génov
faktorov

virulencie

(PCR),

čo

úzko

súvisí

so

schopnosťou

biofilm-pozitívnych

mikroorganizmov odolávať vplyvom prostredia a zároveň bude sledovaná ich citlivosť ku
bakteriocínom-enterocínom, čo prospeje ku rozšíreniu poznatkov o spektre účinku
enterocínov.
Tab. 2: Výsledky produkcie biofilmu u kmeňov rodu Staphylococcus tromi rozdielnymi metódami.
Zviera(počet kmeňov) Kongo Kongo Skúmavková Skúmavková Platničková Platničková
+
+
+
Kone (7)
30/32 2/32
28/32
4/32
32/32
0/32
Králiky (1)

13/16

3/16

12/16

4/16

14/16

2/16

Sliepky (4)

6/6

0/6

6/6

0/6

6/6

0/6

Záver
Produkcia biofilmu bola potvrdená u väčšiny živočíšnych kmeňov E. hirae ako aj
stafylokokov. Najvyššia nameraná hodnota bola u kmeňa K6PL/1 Staphylococcus xylosus
izolovaného z trusu Equus caballus. Tieto biofilm produkujúce kmene budú indikátormi pri
sledovaní spektra účinnosti antimikrobiálnych substancií-enterocínov, čo umožní neskôr
využiť vhodné enterocíny pri aplikačných experimentoch na potlačenie nežiaducej mikroflóry.
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Abstract
An effect of deletions in the regulatory region of R1 plasmid
Bacterial plasmids maintain their number of copies by negative regulatory systems that adjust the rate of
replication per plasmid copy in response to fluctuations in the copy number. Plasmid R1 is a low-copy-number
plasmid and belongs to the IncFII group. Essential factors for copy number regulation and replication of this
plasmid are the replication protein RepA, the CopB regulatory protein and antisense RNA CopA. The goal of our
work is to construct three different deletion mutants of R1 plasmid and study the impact of deletions to plasmid
replication and copy number. New findings could be very useful in futher studies with our expression system for
toxic protein production.

Keywords: R1 plasmid; deletion; RepA protein; replication; regulation
Úvod a formulácia cieľa
Dĺžka základného replikónu R1 plazmidu je 2,5 kb a limitujúcim faktorom replikácie
tohto plazmidu je prítomnosť cis-aktívneho iniciačného proteínu RepA o veľkosti 32,7 kDa.
Pred každou ďalšou replikáciu plazmidu musí dôjsť k de novo syntéze RepA proteínu.
K transkripcii génu pre RepA proteín dochádza z konštitutívnych promótorov: P1 inak
nazývaného aj pcopB a z promótora P2 – prepA [1]. Transkript z P1 promótoru okrem RepA
proteínu kóduje represorový proteín CopB zložený z 86 aminokyselín o veľkosti 10 kDa.
V jednej bunke sa v priemere vyprodukuje 2000 CopB monomérov, ktoré sa po
tetramerizácii viažu na promótor P2 a takmer úplne inhibujú transkripciu z tohto promótora
s účinnosťou až 90% [2]. Postranskripčná kontrola počtu kópií plazmidu R1 je zabezpečená
interakciou antisense RNA CopA viažucou sa na sekvenciu CopT v repA-mRNA ako aj
činnosťou RNáz. Promótor pcopA je konštitutívne aktívny a antisense RNA CopA je
nestabilná s polčasom rozpadu 1-2 minúty. Preto koncentrácia CopA je úmerná ku koncentrácii
plazmidu a zabezpečuje zachovanie správneho počtu kópií plazmidu, tým že sa v duplexe
CopA RNA páruje s CopT RNA [3].
Regulácia počtu kópií plazmidu R1 je sprostredkovaná vyššie spomenutými dvomi
úrovňami. Aj napriek tejto skutočnosti už zmena malého rozsahu v regulačnej oblasti častokrát
spôsobuje zníženie alebo zvýšenie počtu kópií a môže viesť až k runaway replikácii [4].
V našej práci sa zaoberáme návrhom a konštrukciou troch variant delécií
v regulačnej oblasti plazmidu R1 a sledovaním ich dopadu na regulovateľnosť plazmidov.
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Obr. 1. Návrh konštruktov s deléciami v regulačnej oblasti plazmidu R1

Materiál a metódy
Kmene, plazmidy a primery použité v práci sú uvedené v Tab. 1, Tab. 2 a Tab. 3.
Tab. 1. Genotypy a zdroje použitých hostiteľských kmeňov E. coli
Hostiteľský kmeň
E. coli

Genotyp

Zdroj

BL21ai

F – ompT gal dcm lon hsdSB(rB - mB - ) araBAD::T7 RNAP-tetA

Invitrogen

Tab. 2. Genotypy a zdroje použitých plazmidov
Plazmid

Genotyp

Zdroj

pRA10

oriR1, araBAD::copB-repA, bla (AmpR)

[5]

pRE21

pBR ori, araBAD::copB-repA, rrnBT, cat(CmR)

[6]

pRE22

pBR ori, araBAD::repA, rrnBT, cat(CmR)

pRE23

pBR ori, araBAD::P2-repA, rrnBT, cat(CmR)

pRE24

pBR ori, araBAD::copA/CopT-repA, rrnBT, cat(CmR)

predmet tejto práce
predmet tejto práce
predmet tejto práce

Tab. 3. Sekvencie použitých primerov
Názov

Sekvencia

copBD3R

GCTTTTCATGGAGAAACAGTAGAGAGTTGCGATAAAAAG

copBD3F

CTCTCTACTGTTTCTCCATGAAAAGCAAAAACCCCGATAATCTTCTTCAAC
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BstEIIF

GCTAACCAAACCGGTAACCCCGC

SalIR2

GAACACTGGACGCGGTTGGCC

copBDR

GCCACAAAATTCCATGGAGAAACAGTAGAGAGTTGCGATAAAAAG

copBDF

CTACTGTTTCTCCATGGAATTTTGTGGCTGGCCACGCC

araBADR

TCCGGGCATCTCGCCTCCTCAATACTCAAAAAACG

TRepAF

ATTGAGGAGGCGAGATGCCCGGAAAAGTTCAAGACTTCTTTCTG

Konštrukcia vektorov
DNA fragmenty boli amplifikované metódou PCR s využitím Q5® High-Fidelity DNA
Polymerázy (BioLabs) v prístroji T-Personal Thermal Cycler (Biometra). Pri fúznych PCR sme
ako templátovú DNA použili zmes purifikovaných fragmentov PCR reakcií a boli zachované
ich molárne pomery. Produkty PCR reakcií ako aj plazmidová DNA boli štiepené podľa
protokolov jednotlivých enzýmov pri optimálnej teplote daného enzýmu. Produkty štiepnych
reakcií plazmidovej DNA, ktoré boli použité do ligácií ako vektory, boli ešte pred ligáciou
defosforylované pomocou rSAP (BioLabs) podľa protokolu. Ligačná zmes bola namiešaná
podľa protokolu T4 DNA ligázy (Thermo Fisher Scientific) a pomer inzert : vektor bol 10:1.
Ligácia bola inkubovaná pri teplote 4°C približne 16 hod. Na prečistenie reakcie pred
transformáciou bol použitý kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System.
Elektroporácia kompetentných buniek
Na transformáciou elektrokompetentných buniek boli použité vytvorené plazmidy za
pomoci elektroporátora GenePulser (BioRad). Parametre transformácie boli: odpor 200 Ω;
kapacitancia 25 µF a napätie 2,5 kV.
Kultivácia kultúr
Bunky boli kultivované pri teplote 37°C v tekutom alebo tuhom LB (Luria-Bertani)
médiu. Ako selekčný marker bolo použité antibiotikum chloramfenikol (5 mg/l)
alebo ampicilín (25 mg/l).
Expresia v banke
Kmeň E. coli BL21ai bol transformovaný skonštruovanými plazmidmi pRE21, pRE22,
pRE23, pRE24 a kultúry boli kultivované cez noc v LB médiu s chloramfenikolom (5 mg/l) a
0,05 % glukózou (w/V). Ráno boli bunky preočkované v pomere 1:100 do čerstvého LB média.
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Expresia bola indukovaná 0,1 % L-arabinózou (w/V) v exponenciálnej fáze rastu. V
hodinových intervaloch (0h, 1h, 2h, 3h, 4h) bola spektrofotometricky stanovená optická
hustota (OD600), odoberané vzorky obsahujúce konštantný počet buniek boli nanesené na 16
% SDS-PAGE.
Výsledky a diskusia
Ako vektor pre konštrukciu delečných mutantov bol využitý plazmid pRA10. V tomto
regulovateľnom plazmide je nahradený natívny P1 promótor za pBAD promótor a gén pre
AraC proteín. pR1Aara bol štiepený enzýmami SalI (BioLabs) a BstEII (BioLabs). Vyrezaním
z 1% (w/V) agarózového gélu sme získali fragment o dĺžke 3842 bp, ktorý bol následne
ligovaný s tromi fúznymi PCR produktami. V prípade plazmidu pRA11 slúžil ako inzert fúzny
produkt (595 bp) amplifikovaný z vektora pR1Aara s primermi araBADR + BstEIIF (259 bp)
a TrepAF + SalIR2 (359 bp). V plazmide pRA12 bol inzertom fúzny produkt (745 bp)
amplifikovaný z vektora pRA10 s primermi copBDR + BstEIIF (234 bp) a copBDF + SalIR2
(539 bp). V treťom variante pRA13 bol inzertom fúzny produkt (677 bp) amplifikovaný
z vektora pRA10 s primermi copBD3R + BstEIIF (228 bp) a copBD3F + SalIR2 (475 bp).
Produkty ligácií boli trasformované do buniek E. coli BL21ai a selektované na médiu s
ampicilínom. Taktiež boli vyskúšané pri vysievaní transformovaných buniek viaceré varianty
LB média s prídavkami L-arabinózy v koncentráciách od 0,1-0,000001% (w/V) alebo glukózy
0,05% (w/V). Ani v jednom prípade však nebolo možné získať životaschopné transformanty.
Tieto zistenia nás priviedli k myšlienke naklonovania delečných variantov do plazmidu pRE21
s počiatkom replikácie pBR, kde delécie nijako nezasahujú do regulácie replikácie vektora.
Plazmid pRE21 bol rovnako ako v prípade plazmidu pRA10 štiepený enzýmami SalI
(BioLabs) a BstEII (BioLabs). Vyrezaním z 1% (w/V) agarózového gélu sme získali fragment
o dĺžke 3989 bp, ktorý bol následne analogicky ligovaný s tromi fúznymi PCR produktami. Po
úspešnom vyselektovaní pozitívnych klonov boli overené štiepením a následne sekvenovaním.
Plazmidy boli nazvané pRE22, pRE23, pRE24.

Analýza miery expresie RepA proteínu
Experimentom sa nám podarilo potvrdiť výrazne zvýšenú mieru expresie replikačného
proteínu RepA vo všetkých troch kmeňoch nesúcich delečných mutantov v porovnaní
s referenčným kmeňom nesúcim plazmid pRE21.
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Obr. 2. SDS-PAGE elektroforéza proteínov kmeňa E. coli BL21ai nesúceho plazmidy pRE21, pRE22,
pRE23 a pRE24Gél A: 1. Novex® Sharp Pre-stained Protein Standard (Thermo Fisher Scientific); 2. - 6. 0-4h
Gél B: 1. Novex® Sharp Pre-stained Protein Standard (Thermo Fisher Scientific); 2. - 6. 0-4h; 7. – 11. 0-4h) Gél
C: 1. Novex® Sharp Pre-stained Protein Standard (Thermo Fisher Scientific); 2. - 6. 0-4h

V prípade plazmidu pRE22, ktorý neobsahuje nijaký zásah do transkripčných, či
translačných regulátorov, nebola ani v plne indukovanom stave pozorovateľná expresia RepA
proteínu. Z tohto dôvodu sa domnievame, že za neživotaschopnosť klonov pRA11, pRA12,
pRA13 zodpovedá bazálna expresia RepA proteínu z pBAD promótoru. Tento promótor sa
vyznačuje veľmi nízkou hladinou bazálnej expresie a preto je v súčasnosti veľmi využívaným
prvkom moderných expresných systémov. Napriek tomuto faktu bola pravdepodobne miera
bazálnej expresie v kombinácii s deléciami negatívnych regulátorov zodpovedná za zvýšenú
mieru expresie RepA proteínu, ktorá mala letálny dopad na hostiteľskú bunku.
Záver
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V tejto práci sa nám podarilo skonštruovať vektory pRE22, pRE23, pRE24 a sledovať
mieru expresie replikačného proteínu RepA v porovnaní s referenčným plazmidom pRE22.
Súčasné zistenia zreteľne zvýšenej miery expresie RepA proteínu nás priviedli k záverom, že
bazálna expresia pBAD promótoru je v našom prípade príliš výrazná a v ďalších
experimentoch by sme sa preto chceli zamerať na jej sledovanie. V súčasnosti máme navrhnuté
jednotlivé konštrukty nesúce aj gén pre zelený fluorescenčný proteín a po ich vytvorení bude
možné sledovať mieru bazálnej expresie oveľa citlivejšou a presnejšou metódou fluorimetriou.
Získané poznatky budú veľmi užitočné pri ďalšej práci s vektormi, ktoré majú regulovateľný
počet kópií alebo inými vektormi uplatniteľnými pri vytváraní expresného systému.
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Izolácie amfizoických meňaviek z endozoických podmienok
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Abstract
Isolation of amphizoic amoebae from endozoic conditions
Isolation of amoebae from endozoic conditions was performed. The amoebae were isolated and
successfully cultivated from the internal organs of ten individuals of the earthworm Lumbricus terrestris, two
individuals of Eisenia foetida and from the body content of a single individual of Gammarus roeseli. With regard
to morphologic features and morphometric data, amoebae were identified as the members of the genera
Acanthamoeba and Sappinia and the species Vermamoeba vermiformis.

Keywords: Acanthamoeba; Sappinia; Vermamoeba vermiformis; isolation
Úvod a formulácia cieľa
Niektoré druhy amfizoických meňaviek sú pôvodcami závažných ochorení ľudí
a živočíchov, ktoré majú mnohokrát fatálne následky. Vzhľadom na ich kozmopolitné
rozšírenie a možnosť nákazy z vonkajšieho prostredia je hlbšie štúdium rozšírenia týchto
organizmov vo voľnej prírode i v endozoických podmienkach viac než potrebné [1 – 2].
Najznámejšími druhmi sú Naegleria fowleri, pôvodca primárnej amébovej
meningoencefalitífy (PAM), a pôvodcovia granulomatóznej amébovej encefalitídy (GAE) –
Acanthamoeba spp., Sappinia pedata a Balamuthia mandrillaris [1 – 2]. Doposiaľ je vo svete
známych okolo 300 prípadov GAE [3]. Meňavky sa živia tkanivami hostiteľa, narúšajú
normálnu funkciu orgánov a vznikajú nekrotické lézie mozgového tkaniva [3 – 4].
Zaznamenané boli aj kutánne lézie a diseminované infekcie vnútorných orgánov [2, 5]. Okrem
prípadov infekcie ľudí sú známe aj infekcie primátov [6 – 7], psov [8 – 9], vtákov [10 – 11]
alebo koňa [12].
Ďalším známym ochorením je akantamébová keratitída (AK) zapríčinená meňavkami
rodu Acanthamoeba. Celosvetovo je zaznamenaných vyše 3000 prípadov [4], na Slovensku je
doposiaľ evidovaných 16 prípadov (Mrva in verb). Okrem meňaviek rodu Acanthamoeba bol
s prípadmi keratitídy viackrát asociovaný aj druh Vermamoeba vermiformis [13 – 15]. Riziko
pre ľudí a živočíchy dokazujú i úspešné in vivo a in vitro infekcie rohoviek prasaťa, chrčka
[16] alebo myší [8].
Na rozdiel od relatívne početných prípadov infekcií človeka a ďalších stavovcov,
informácie o izoláciách amfizoických meňaviek z tiel bezstavovcov sú veľmi zriedkavé.
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Publikované boli dáta iba o izoláciách z kopýtka Dreissena polymorpha, sladkovodných
machoviek, morských hviezdic [17], ježoviek a kôrovcov [17 – 19].
Cieľom tejto práce bolo izolovať amfizoické meňavky z endozoických podmienok,
morfologická a morfometrická analýza izolátov a ich identifikácia a tiež rozšírenie poznatkov
o výskyte meňaviek v endozoických podmienkach.
Materiál a metódy
Prítomnosť meňaviek bola zisťovaná v 10 jedincoch dážďoviek druhu Lumbricus
terrestris (pôda zo záhrady v mestskej časti Bytča – Mikšová, 49°11′30″S 18°30′17″V), 2
jedincoch

dážďoviek

druhu

Eisenia

foetida

(pôda

zo

záhrady

v

obci Gbely,

48°42′58″S 17°07′20″V) a 1 jedinca kôrovca druhu Gammarus roeseli (rieka Vydrica, Železná
studnička, 48°11′21″S 17°04′55″V). Pred samotnou autopsiou boli dážďovky usmrtené
chloroformom a povrchovo dezinfikované 96% etylalkoholom. Jedinec druhu G. roeseli bol
prenesený do Petriho misky s 96% etylalkoholom a tak usmrtený a taktiež povrchovo
dezinfikovaný.
Pitva prebiehala pri kahane, v sterilných podmienkach, s pravidelne opaľovanými
nástrojmi. Zástupcom obrúčkavcov boli odobraté niektoré vnútorné orgány. V prípade druhu
L. terrestris: oesophagus, ingluvies, ventriculus, intestinum, receptaculum seminis, testes
a vesiculae seminales. V prípade druhu E. foetida: intestinum a vesiculae seminales.
Kultivácia prebiehala na beznutričnom agarovom médiu s tenkou vrstvou baktérií
Escherichia coli v Petriho miskách podľa práce [20] pri laboratórnej teplote alebo teplote
37 °C. Odobraté vnútorné orgány obrúčkavcov boli prenesené priamo na kultivačné médium
a rozotrené po jeho povrchu. Kôrovec druhu Gammarus roeseli bol vzhľadom na malú veľkosť
a rozmery pitevných nástrojov rozpučený pomocou skalpelu a rozotrený po povrchu
kultivačného média. Pre lepšiu migráciu meňaviek a vytvorenie vhodných podmienok bolo do
každej kultúry pridaných 50 µl AS roztoku (Amoeba Saline Solution podľa práce [20]).
Kultúry boli pasážované podľa potreby v pravidelných intervaloch.
Pozorovanie

a identifikácia

meňaviek

prebiehala

prostredníctvom

svetelného

mikroskopu Leica DM2500 vybavenom interferenčným kontrastom (DIC) metódou visiacej
kvapky [20]. Determinačné znaky trofozoitov boli sledované, zaznamenané a opisované počas
normálnej lokomócie buniek. Vyhotovenie mikrofotografií prebehlo fotoaparátom Canon EOS
70D pri zväčšení 1000 x. Morfometrické údaje boli vyhodnotené v programe Axio Vision
Release 4.6.3.0. Identifikácia meňaviek prebehla pomocou dostupných determinačných kľúčov
a publikovaných opisov [20 – 22].
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Výsledky a diskusia
Čas prvého zaznamenania prítomnosti meňaviek v kultúre obsahujúcej orgány
dosahoval najmenej dva dni. V preočkovaných kultúrach boli meňavky prítomne najmenej po
prvom dni kultivácie. Z dážďoviek Lumbricus terrestris boli meňavky izolované zo všetkých
10 jedincov a to z orgánov oesophagus, ingluvies, ventriculus a intestinum. Z oboch jedincov
dážďoviek Eisenia foetida boli meňavky izolované z intestinum. Meňavky boli prítomne aj
v obsahu tela Gammarus roeseli.
K izolovaným meňavkám patrili zástupcovia rodu Acanthamoeba (Obr. 1), Sappinia
(Obr. 1) a druh Vermamoeba vermiformis (Obr. 1) Lokalizácia izolovaných meňaviek
v živočíšnom pôvodcovi je znázornená v Tab. 1. Morfológia meňaviek zodpovedala
všeobecným charakteristikám Acanthamoeba spp, Sappnia spp. a Vermamoeba vermiformis
uvedených v publikovaných opisoch a determinačných kľúčoch [20 – 22]. Morfometrická
charakteristika trofozoitov je uvedená v Tab. 2.
Tab. 1. Lokalizácia izolovaných meňaviek vo vnútorných orgánoch živočíchov
Taxón

oesophagus

ingluvies

+

-

Edozoický výskyt
ventriculus
intestinum
+

obsah tela

+

Acanthamoeba spp.
+
Sappinia spp.

-

+

+

+
+

Vermamoeba
vermiformis

+

Živočíšny
pôvodca
Lumbricus
terrestris
Eisenia
foetida
Lumbricus
terrestris
Lumbricus
terrestris
Gammarus
roeseli

Tab. 2. Morfometrické údaje trofozoitov izolovaných taxónov meňaviek

12,6–45,5
17,5–54,7

Šírka
(µm)
3,0–7,0
11,8–43,6

Veľkosť jadra
(µm)
2,6–7

17,32–27,0

2,5–4,5

1,5–2,2

Taxón

Dĺžka (µm)

Acanthamoeba spp.
Sappinia spp.
Vermamoeba
vermiformis

Dĺžka akantopódií
(µm)
1,9–9,2

Dĺžka uroidu
(µm)

1,7–3,1

Údaje o izoláciách meňaviek z tiel bezstavovcov sú skôr sporadické [17]. Z vnútorných
orgánov dážďoviek améby doposiaľ izolované neboli. Publikované práce opisujú umelú
inokuláciu meňaviek, ku ktorým patril aj rod Acanthamoeba, do tráviaceho traktu L. terrestris
a E. foetida, no po troch hodinách v priereze črevom neboli pozorované žiadne aktívne
trofozoity [23]. Naša izolácia meňaviek z častí tráviacej sústavy dážďoviek poukazuje na
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schopnosť meňaviek osídľovať mnohé typy biotopov. Ako bolo preukázané v publikovaných
informáciách, podmienky v tráviacom trakte dážďoviek mierne varírujú v závislosti od časti
orgánu a odlišujú sa v závislosti od podmienok v pôde. Napríklad v čreve dážďoviek,
v porovnaní s pôdou, bol zistený dvakrát vyšší obsah vody, vyšší obsah dusíka a organického
uhlíka, vyšší obsah organických látok a menej variabilné pH [24]. Ekologické faktory ako
vlhkosť, pH a CO2 zásadne vplývajú na fyziologické zmeny a vitalitu meňaviek [25 – 27].
Úspešné izolácie a kultivácie meňaviek rodu Acanthamoeba, Sappinia a druhu Vermamoeba
vermiformis z vnútorných orgánov L. terrestris a E. foetida zvýrazňujú odolnosť týchto
jednobunkovcov voči varírujúcim faktorom prostredia a tiež potrebu hlbšieho štúdia diverzity
meňaviek v tráviacom trakte zástupcov skupiny Annelida.
Významnou informáciou je aj pozitívny nález druhu Vermamoeba vermiformis
v obsahu tela kôrovca Gammarus roeseli, ktorý pochádzal z rieky Vydrica. Odber vzoriek bol
realizovaný v júli 2016. V tomto období teplota toku dosahovala 17,5–18,5 °C [28]. Izolované
meňavky sme úspešne viacnásobne kultivovali pri laboratórnej teplote i pri teplote 37 °C, čo
poukazuje na schopnosť meňaviek V. vemiformis množiť sa pri značnom teplotnom rozpätí
a svedčí o termotolerancii izolovaného kmeňa. Okrem zistenia prítomnosti meňaviek
v sladkovodnom kôrovcovi G. roeseli (Amphipoda) existujú informácie o izoláciách
z morských zástupcov skupiny Decapoda a Copepoda [17, 29].

Obr. 1. Svetelná mikroskopia (DIC) trofozoitov izolovaných meňaviek:
A – Acanthamoeba sp., B – Sappinia sp., C – Veramamoeba vermiformis, mierka = 10 µm

Záver
Izolované meňavky boli prítomné v 10 jedincoch dážďoviek Lumbricus terrestris, 2
jedincoch Eisenia foetida a v obsahu tela 1 jedinca Gammarus roeseli. Z vnútorných orgánov
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dážďoviek L. terrestris a E. foetida boli izolované meňavky rodu Acanthamoeba. Meňavky
rodu Sappinia boli prítomné vo vnútorných orgánoch L. terrestris. Druh Vermamoeba
vermiformis bol izolovaný z vnútorných orgánov L. terrestris a obsahu tela G. roeseli.
Poznatky o izoláciách a kultiváciách meňaviek z endozoických podmienok, ktoré sú
uvedené v tejto práci, značne rozširujú doposiaľ málo početné informácie o výskyte
amfizoických meňaviek v bezstavovcoch.
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Abstract
The impact of IFITM1 gene silencing on murine gammaherpesvirus (MHV-68) infection in vivo
Interferon-induced transmembrane proteins (IFITM) can block entry of a large range of RNA viruses.
Not surprisingly, many viruses are refractory to this inhibition. A recent study showed that knock-down of IFITM1
by siRNA decreases Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) and Epstein-Barr virus (EBV) infection of
cells in vitro. Oncogenic potential of these human gammaherpesviruses and lack of effective antivirotics are
stimuli for development of novel therapy for gammaherpesvirus infecton. Murine gammaherpesvirus 68 (MHV68) is a natural pathogen of small rodents and is biologically and genetically related to human
gammaherpesviruses. Therefore MHV-68 provides an excellent model to explore methods for controlling
gammaherpesvirus infection. The aim of this study was to investigate the impact of IFITM1 gene silencing on
MHV-68 infection in vivo. Silencing of IFITM1 gene using siRNA caused significant reduction of MHV-68
replication in the lungs of Balb/c mice. These results indicate that IFITM1 protein is involved in a specific pathway
required for gammaherpesvirus replication.

Keywords: gammaherpesviruses, MHV-68, in vivo infection, IFITM1, siRNA, gene silencing
Úvod a formulácia cieľa
Vrodené imunitné odpovede zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti vírusovým infekciám
u cicavcov. Jedným z mechanizmov vrodenej imunity je interferónový (IFN) systém, v rámci
ktorého sú produkované stovky IFN stimulovaných génov (ISGs). ISGs kódujú rozličné
proteíny s imunomodulačnými účinkami a rozmanitými biologickými funkciami, vďaka čomu
sú schopné blokovať jednotlivé kroky infekčného cyklu vírusov [1]. V súčasnosti sa kladie
dôraz najmä na výskum troch IFN indukovaných transmembránových proteínov (IFITM1,
IFITM2 a IFITM3), ktoré boli identifikované ako nové antivírusové ISGs [2, 3].
IFITM proteíny inhibujú vstup rôznych RNA vírusov do hostiteľskej bunky [4]. Naproti
tomu niektoré DNA vírusy sú odolné voči takejto inhibícii, pričom IFITM proteíny môžu
dokonca zintenzívniť vírusovú infekciu. Proteíny IFITM1, IFITM2 a IFITM3 neinhibujú
infekciu adenovírusom typu 5 a ľudským cytomegalovírusom (HCMV). Pri zvýšenej expresii
proteínov IFITM1 a IFITM3 dochádza k zosilneniu infekcie ľudským papillomavírusom typu
16 [5]. Xie so spolupracovníkmi vo svojej nedávnej štúdii dokázali, že zvýšením expresie
IFITM proteínov mierne narástla i produkcia HCMV v ľudských embryonálnych pľúcnych
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fibroblastoch (MRC-5 bunky). Naopak, zníženie expresie týchto proteínov pomocou RNA
interferencie viedlo až k 100-násobnej redukcii titra HCMV na 8. deň po infekcii [6]. Zníženie
expresie IFITM1 proteínu viedlo k signifikatnému potlačeniu infekcie in vitro aj v prípade
ďalších herpetických vírusov, konkrétne herpes simplex vírusu typu 2 (HSV-2), herpesvírusu
asociovaného s Kaposiho sarkómom (KSHV) a vírusu Epsteina a Barrovej (EBV) [7].
KSHV a EBV sú nebezpečné ľudské patogény, ktoré sa podieľajú na etiológii rôznych
malignít [8]. Onkogénny potenciál týchto gamaherpesvírusov a nedostatok účinných
antivirotík predstavujú stimuly vývoja nových možností liečby gamaherpetických infekcií.
Stále

významnejšie

biotechnologického

pôvodu,

postavenie

získava

pomerne

kam

mnoho

látok

patrí

nová

skupina

peptidovej,

liečiv

proteínovej

či

oligonukleotidovej povahy. RNA interferencia (RNAi) predstavuje post-transkripčné
utlmovanie génov, sprostredkované krátkymi dvojvláknovými RNA. RNAi je nádejným
prístupom génovej terapie vírusových infekcií a v porovnaní s antivírusovými látkami má
viacero výhod, ktorými sú hlavne vysoká efektivita a špecifickosť účinku [9].
Ľudské gamaherpesvírusy sú však druhovo špecifické, čo značne limituje možnosti ich
štúdia. Myšací herpetický vírus (MHV-68), ktorý je prirodzeným patogénom drobných
hlodavcov [10], je biologicky a geneticky príbuzný s ľudskými gamaherpesvírusmi. MHV-68
preto predstavuje celosvetovo uznávaný model pre štúdium nových terapeutických postupov
in vitro aj in vivo [8].
Cieľom našej práce bolo otestovať vplyv utlmenia expresie génu IFITM1 na infekciu
myšacím herpetickým vírusom (MHV-68) in vivo.
Materiál a metódy
Bunková línia Vero – epiteliálna stabilizovaná bunková línia, derivovaná z
tkaniva obličky mačiaka zeleného (Cercopithecus aethiops).
MHV-68 – prototypový kmeň myšacieho herpetického vírusu, ktorý bol v roku 1976
izolovaný z myšovitého hlodavca druhu Myodes glareolus [10].
Cielené utlmenie expresie génu IFITM1 bolo dosiahnuté prostredníctvom špecifických
krátkych interferujúcich RNA (siRNA), ktoré nám poskytol Dr. Shaw M. Akula z East
Carolina University, USA. Zásobný roztok bol pripravený rozpustením siRNA v sterilnej vode
bez obsahu nukleáz. Pred aplikáciou bol roztok siRNA ďalej nariedený vo fosfátmi tlmenom
fyziologickom roztoku (PBS) do koncentrácie 100 µg/ml.
Experimentálna infekcia in vivo a aplikácia siRNA – v experimente boli použité 6týždňové samice Balb/c myší. siRNA sme myšiam aplikovali intravenózne (do chvostovej žily)
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v objeme 200 µl (20 µg siRNA na myš) v 3 dávkach – 2 dni pred infikovaním, v deň
infikovania a 2 dni po infikovaní myší. Myši sme infikovali MHV-68 intranazálne dávkou 20
µl (2 x 104 PFU na myš). Aby sme mohli overiť účinok siRNA na expresiu génu IFITM1 a
následne stanoviť vplyv zmien v génovej expresii na infekciu, boli vytvorené 4 skupiny myší
(n = 5):
a) MHV-68 + PBS – infikované myši, ktorým bol intravenózne (i.v.) aplikovaný PBS;
b) MHV-68 + siRNA – infikované myši, ktorým bola i.v. podávaná špecifická siRNA;
c) MHV-68 + (NS)siRNA – infikované myši, ktorým bola i.v. podávaná nešpecifická siRNA;
d) neinfikované myši – kontrolná skupina myší, ktorým bol namiesto vírusu a siRNA aplikovaný
PBS.
Odber a spracovanie infekčného materiálu – 96 hodín po infekcii boli myši v hlbokej
narkóze usmrtené cervikálnou dislokáciou. Myšiam sme odobrali pľúca, odvážili sme ich
a homogenizáciou v PBS sme z nich pripravili 10 % suspenzie.
Plaková titrácia – orgánové suspenzie (100 µl) sme inokulovali na Vero bunky,
vyrastené na 24-jamkovej platničke (2x104 buniek/1 ml/jamka). Po 90-minútovej inkubácii
v termostate sme suspenzie odsali a bunky sme prekryli karboxymetylcelulózou (CMC),
obohatenou o kultivačné médium s 9 % obsahom fetálneho bovinného séra (FBS). Po 7 dňoch
inkubácie v termostate sme CMC odsali a bunky sme zafarbili roztokom kryštálovej violete.
Izolácia RNA a syntéza cDNA – na izoláciu celkovej RNA z homogenátov pľúcneho
tkaniva sme použili TRI Reagent (Ambion) podľa návodu výrobcu. Finálny precipitovaný a
vysušený sediment RNA sme rozpustili v 50 µl DEPC-vody. Prepis RNA (2 µg) na cDNA bol
uskutočnený za použitia náhodných hexanukleotidových primerov a pomocou RevertAid First
Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific) podľa odporúčaní výrobcu. Následne sme
cDNA 10x nariedili vo vode bez obsahu nukleáz. Takto pripravenú cDNA sme analyzovali
metódou kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie (qPCR).
Kvantitatívna PCR (qPCR) – metódu sme použili na stanovenie hladiny expresie génu
IFITM1. Reakčná zmes (v celkovom objeme 20 µl) obsahovala: 4 µl cDNA; 10 µl Maxima
SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) (Thermo Scientific); 5 µl vody bez obsahu nukleáz;
0,5 µl forward (Fw) primeru a 0,5 µl reverse (Rv) primeru (Tab. 1). Na relatívnu kvantifikáciu
bola použitá komparatívna CT metóda [11], pričom ako endogénna kontrola slúžil gén pre βaktín. Analýza prebiehala v prístroji Applied Biosystems StepOne Real-Time PCR System
(Applied Biosystems) a použitý bol teplotný program uvedený v Tab. 2.
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Štatistická analýza – dáta boli štatisticky spracované pomocou softvéru GraphPad
Prism 7.0 (GraphPad Software Inc.). Získané výsledky boli analyzované pomocou MannovhoWhitneyovho testu.
Tab. 1. Primery použité v tejto práci
Gén
β-aktín

IFITM1

Primer

Nukleotidová sekvencia primeru (5’-3’)

q-mACT-b-Fw

TGCGTGACATCAAGGAGAAG

q-mACT-b-Rv

GCTCGTTGCCAATAGTGATG

q-IFITM1-Fw

GACAGCCACCACAATCAACAT

q-IFITM1-Rv

CCCAGGCAGCAGAAGTTCAT

Dĺžka
amplikónu
135 bp

96 bp

Tab. 2. Teplotný program použitý pri kvantitatívnej PCR (qPCR)
Krok

Teplota (°C)

Čas

Počet cyklov

Počiatočná denaturácia

95

10 min

1

Denaturácia

95

15 s

Anelácia/polymerizácia

60

1 min

40

Výsledky a diskusia
V prvom rade bolo potrebné zistiť, či došlo k zníženiu expresie génu IFITM1
prostredníctvom špecifickej siRNA. Zmeny v expresii génu IFITM1 sme stanovili pomocou
qPCR, pričom sme použili komparatívnu CT metódu, ktorá je známa aj ako 2"##$% metóda
[11]. Ako referenčný gén (vnútorná kontrola) slúžil gén pre β-aktín a kalibrátorom bola skupina
neinfikovaných myš

Obr. 1. Vplyv špecifickej siRNA na expresiu génu IFITM1 v pľúcach Balb/c myší, infikovaných MHV-68

Relatívna génová expresia bola stanovená pomocou kvantitatívnej PCR (qPCR) na
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základe komparatívnej CT metódy. Uvedené dáta reprezentujú priemerné hodnoty so strednou
chybou priemeru (SEM), pričom hodnoty boli získané z dvoch nezávislých experimentov
v triplikách. Dáta boli analyzované pomocou Mannovho-Whitneyovho testu. Hviezdičky
vyjadrujú signifikantnosť rozdielov medzi skupinami: **P ≤ 0,01; ***P ≤ 0,001
U myší, infikovaných MHV-68, ktorým bolo aplikované PBS, bola expresia génu
IFITM1 v pľúcach vyššia v porovnaní s neinfikovanými myšami. V dôsledku aplikácie siRNA
u infikovaných myší došlo k poklesu expresie génu IFITM1, pričom hladina expresie bola
takmer identická ako u neinfikovaných myší. Hladina expresie génu IFITM1 u infikovaných
myší, ktorým bola aplikovaná (NS)siRNA, bola približne rovnaká ako u infikovaných myší,
ktorým bol aplikovaný PBS. (NS)siRNA teda nemala vplyv na expresiu génu IFITM1 (Obr.
1).

Obr. 2. Plaková titrácia - vplyv zníženej expresie génu IFITM1 na výšku infekčného titra MHV-68
v pľúcach Balb/c myší

Na Vero bunky boli inokulované desaťnásobné riedenia 10 % homogenátov pľúcneho
tkaniva. Do experimentu boli zahrnuté aj bunky, infikované MHV-68, ktoré predstavovali
kontrolu vírusu. Neinfikované bunky slúžili ako kontrolné bunky

Obr. 3. Relatívne množstvo MHV-68 v pľúcach Balb/c myší
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Výška infekčného titra vírusu (PFU/ml) v homogenátoch pľúcneho tkaniva bola
stanovená pomocou plakovej titrácie. Relatívne množstvo vírusu je vyjadrené ako percentuálny
podiel hodnôt infekčného titra vírusu, pričom 100 % predstavoval titer vírusu v prípade
infikovaných myší, ktorým bol aplikovaný PBS. Uvedené dáta reprezentujú priemerné hodnoty
so strednou chybou priemeru (SEM), pričom hodnoty boli získané z dvoch nezávislých
experimentov v duplikách. Dáta boli analyzované pomocou Mannovho-Whitneyovho testu.
Hviezdičky vyjadrujú signifikantnosť rozdielov medzi skupinami: ***P ≤ 0,001.
Vplyv zníženej expresie génu IFITM1 na infekciu sme určili pomocou plakovej titrácie
(Obr. 2). Jedná sa o virologickú metódu, ktorá slúži na stanovenie prítomnosti vírusu a výšky
infekčného titra vírusu v skúmanom materiáli. V prípade infikovaných myší, ktorým bola
aplikovaná siRNA, titer infekčného vírusu v pľúcach klesol na približne 21 % v porovnaní
s infikovanými myšami, ktorým bol aplikovaný PBS (100 %) (Obr. 3).
Tieto dáta korelujú s výsledkami viacerých in vitro štúdií, v ktorých v dôsledku
utlmenia expresie proteínov IFITM došlo k potlačeniu herpetickej infekcie. Naopak, zvýšená
expresia týchto proteínov mala za následok zosilnenie infekcie HCMV, HSV-2, EBV a KSHV
in vitro [6, 7]. V prípade mnohých RNA vírusov však proteíny IFITM inhibujú vstup vírusu do
bunky [4]. Proteíny IFITM teda vo všeobecnosti ovplyvňujú vstup vírusov do bunky.
Záver
V práci sa nám podarilo dosiahnuť zníženie expresie génu IFITM1 in vivo
prostredníctvom špecifickej siRNA. Znížená expresia génu IFITM1 viedla k inhibícii
replikácie MHV-68 v pľúcach Balb/c myší. Tieto výsledky naznačujú, že proteín IFITM1 by
mohol byť zahrnutý v špecifickej dráhe, esenciálnej pre replikáciu gamaherpesvírusov. Naše
výsledky ďalej poukazujú na fakt, že novú možnosť v liečbe gamaherpetických infekcií by
mohla predstavovať génová terapia v podobe utlmovania expresie špecifických génov.
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Abstract
Attempts to demonstrate the ability of human alphaherpesviruses to transform cells in vitro failed as their
transforming potential is masked by extensive cytopathology and the death of infected cells. The elimination of
viral lytic activity could be accomplished for example by UV-irradiation or photoinactivation in the presence of
photosensitizers. Human Herpes simplex viruses type 1 (HSV-1) and 2 (HSV-2) were UV-irradiated and infected
to non-transformed mouse NIH-3T3 cells, transformed mouse HEPA-2 cells and human HaCaT cells. After
prolonged incubation, NIH-3T3 cells yielded the foci of morphologically altered transformed cells with marked
"criss cross" pattern of growth, whereas the transformed phenotype of both infected transformed cells was changed
to non- transformed one. Both transforming and transformed phenotype suppressing activity was restricted only
to non-syncytial strains of HSV-1. In all cells infected with HSV-2 and non-syncytial strains of HSV-1 viral
antigen and disruption of actin filaments were shown by immunofluorescence method.

Keywords: HSV-1; HSV-2; phenotype changes; photoinactivation; UV-irradiation
Introduction and objectives
Herpes viruses of the subfamily Alphaherpesvirinae such as Herpes simplex virus type
1 (HSV-1) or 2 (HSV-2) normally do not transform the cells in vitro neither are oncogenic in
an organism. Their transforming potential is masked by extensive cytopathology and rapid
death of infected cells. The elimination of cell death could be accomplished for example by
UV-irradiation [1], (see Fig.1). Another approach to eliminate the lytic activity of viruses is
photodynamic inactivation (PDI), when a virus is treated with photosensitizer such as
methylene blue (MB) and exposed to visible light. This treatment results in the destruction of
virus infectivity [2], (see Fig.2). Similar results were demonstrated with UV-irradiation and
inactivation of MHV-68 in the past [3].
It was demonstrated that cells transformed by alphaherpesviruses produce a novel class
of compounds resembling growth factors, which cannot be related to any hitherto known
cellular products. These putative herpes related growth factors (HRGFs) have the ability to
transform normal non-transformed cells and to suppress the transformed phenotype when
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added to transformed cells. Both activities of putative growth factors could be neutralized not
only by antiserum to the corresponding virus, but also by some monoclonal antibodies against
viral glycoprotein B [4]. As inactivated HSV-1 and HSV-2 transform the cells and this
transformation is associated with production of HRGFs showing both transforming and
transformed phenotype repressing activity, we decided to study the infection of transformed
cells with UV-irradiated HSV-1 and HSV-2 in attempts to demonstrate the changing of their
transformed phenotype. Similar experiments were done in the past with other cell types [5].
Non-syncytial K17 and syncytial HSZP strains of HSV-1 as well as US strain of HSV-2 were
used for experiments. Mouse embryonic NIH-3T3 cells and transformed keratinocytes HaCat
cells were tested for transforming and transformed phenotype activites.
Material and methods
UV-inactivation. Two microliters of HSV-1 K17 and HSV-2 stocks at 0.5 × 106 PFU/ml
loaded into plastic Petri dishes were exposed to UVB (germicidal lamp) at a distance of 20 cm
with constant rotation. Samples of virus irradiated for 30, 60, 90, 120,150, and 180 s and tested
for infectivity in BHK-21 cells. Non-infectious samples (irradiated for 120-180s) were used
for infection of tested cells. Tested cells were mouse NIH-3T3 embryonal fibroblasts and
human spontaneously transformed human keratinocytes HaCat. These cells were cultivated in
medium DMEM (Dulbeccs modificated Eagles medium) containing 5-10 % fetal bovine
serum, 1% L-glutamine and 1% PSA (antibiotics, antimycotics) on 37°C and 5 % CO2.
Photodynamic treatment. The mechanism of PDI is based on the ability of an excitable
material called photosensitizer (PS) to absorb the energy from a light source, which is then
automatically transfered to molecular oxygen. The absorption of a photon by the
photosenzitizer leads to the formation of an unstable, higher energy excited state of the PS
molecule (the lifetime of this state ranges from 10-9 to 10-6 s). This energy can be re-emited
automatically by emission of light throught radiative pathway – fluorescence as it returns back
to its original unexcited state or by intersystem crossing, whereby the spin of the excited
electrons inverts to form relatively long-lived (10

−3

to 10 s) excited triplet state that has

electron spins parallel [6]. Photodynamic inactivation was already described in [5] and [7].
Immunofluorescence. We did direct immunofuorescence method with cells HaCat, where
we stained nuclei of cells with immunofluorescent stain DAPI (Invitrogen), diluted in diH2O
in the rate 1:1000, the virus itself in infected cells with primary antibody goat anti-HSV
polyclonal FITC (Biotech) diluted in 1% PBS BSA in the rate 1:1000, and we also stained actin
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filaments of cytoskelet with primary antibody Phalloidin Alexa Fluor® 555 conjugate
(Invitrogen) diluted in PBS in the rate 1:200.
Establishment of non-productive infection. Non-infectious samples (UV-irradiated or
photoinactivated) of viruses HSV-1 K17 (syncytial strain), HSZP (syncytyal strain) and HSV2 mentioned above were used to infect tested cells NIH-3T3 and HaCat. Cells were cultivated
in normal conditions and infected with viruses in multiplicity (MOI) of 0,01 and let incubated
on 37°C and 5 % CO2. Control cells were divided in two groups, first cultivated in presence of
intact medium and second group infected with infectious viruses. The cells were observed and
watched every day for changes in their morfology and phenotype. All cells were passaged and
cultivated in the same conditions.
Fixation and staining of the cells. The cells were first rinsed with PBS and then fixed
with 50 % metanol and then with concentrated 100 % metanol for 10 minutes. The cells were
then stained using Giemsa-Romanowski method.
Results and discussion
We prepared non-infectious viruses HSV-1 K17 and HSV-2 by their irradiation under
UV raddiation and also by photoinactivation in presence of methylene blue (Material and
Methods). Then we infected the cells with these non-infectious viruses and observed them for
several weeks, the cells were passaged once a week.
NIH-3T3 cells infected with both UV-irradiated and photoinactivated K17 strain of HSV1 and HSV-2 acquired the transformed phenotype which was stable during the passaging of
cells (Fig.3). The syncytial HSV-1 strain HSZP failed to transform NIH-3T3 cells. An opposite
effect was observed in transformed HaCaT cells, their transformed phenotype was changed
toward the normal one, when infected with irradiated and inactivated HSV-2 or HSV-1 K17
strain. In this case HSV-1 HSZP strain similarly failed to bring about any changes (Fig.4A,B).
Mrázová [3], [7], observed a disintegration of actine filaments in cells infected with UVirradiated or photoinactivated Murine gammaherpesvirus 68 by immunofluorescence method.
We observed similar changes in HaCaT (Fig.4C,D).
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Fig. 1. UV-irradiation of virus

Fig. 2. Scheme of virus photoinactivation in the presence of methylene blue

A

B

Fig. 3. Cell staining (100x magnification)
A: control NIH-3T3 cells, B: NIH-3T3 cells infected with UV-irradiated HSV-2 (after 10 passages)
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A

C

B

D

Fig. 4. Cell staining (100x magnification)
A: control HaCaT cells, B: HaCaT cells infected with photoinactivated HSV-1 strain K17(after 10 passages), C:
actine filaments (indicated by arrows) in control HaCaT cells, D: disintegration of actin filaments in cells with
photoinactivated HSV-1 K17 strain (after 10 passages)

Conclusion
As shown, UV-irradiated HSV-2 and non-syncytial strains of HSV-1 behave differently
in non-transformed and transformed cells and in both types of cells changes in the structure of
actin filaments were observed. Thus, more deeply studies of virus-cell interactions have to be
performed to shed light on this interesting phenomenon.
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Abstract
Sex ratio in Common Kingfisher, Alcedo atthis
According to sex allocation theory if costs for rearing sons and daughters are equal, it is expected that
overall sex ratio should be 50:50. However, under different conditions parents could prefer to overproduce either
sons or daughters. We determined offspring sex ratio from 106 broods in a population of the Common Kingfisher
(Alcedo atthis), species in which numerous pairs can breed three times, alternatively four times in one breeding
period. This study was conducted on a population breeding in the Danube river system from Bratislava to
Gabčíkovo (Slovakia). The sex ratio of individual broods ranged from all male to all female, but the average
offspring sex ratio at the population level did not deviate significantly from parity. Moreover, there was no
evidence of skewed sex ratio in relation to year, order of breeding attempt or egg laying date. Thus, overall sex
ratio was close to 50:50 and support Fisher’s theory that selection should lead to an equal investment by parents
into both sexes. No seasonal variation was found.

Keywords: sex allocation; Common Kingfisher; primary sex ratio; seasonality
Úvod a formulácia cieľa
Fisherova teória predpokladá, že ak náklady na výchovu samcov a samíc sú
porovnateľné a budúci reprodukčný potenciál jednotlivých pohlaví je rovnaký alebo podobný,
rodičia budú vynakladať rovnaké úsilie na produkciu synov a dcér, a teda pomer pohlaví bude
50:50. V prípade, že bude potrebné vynaložiť rozdielnu námahu na produkciu samcov a samíc,
pomer pohlaví sa vychýli [1]. Rodičovský pár sa snaží maximalizovať svoj celoživotný
reprodukčný úspech produkciou pohlavia, u ktorého možno očakávať vyšší reprodukčný
potenciál. To si spravidla vyžaduje viac investícií do výchovy, preto jeho väčšia produkcia je
pravdepodobnejšia u samíc, ktoré sú v lepšej kondícii [2]. Pre rast pohlavia s väčšími telesnými
rozmermi je zvyčajne potrebné dodať viac energie, čím sa stáva náročnejšie na výchovu [3, 4],
a táto skutočnosť môže navodiť produkovanie menej náročného pohlavia pri reprodukcii sa v
prostredí s chudobnými zdrojmi. Ďalšie odchýlky v pomere pohlaví môžu súvisieť s kvalitou
lokálnych zdrojov [5], klimatickými podmienkami [6], atraktivitou partnera [7, 8], sociálnym
postavením samice pri polygýnnych druhoch [9], vekom rodičov [4], látkami kontaminujúcimi
prostredie, ako je napríklad ortuť [10]. Dátum kladenia vajec môže byť tiež významným
faktorom vplývajúcim na pomer pohlaví. Viaceré vtáčie druhy vykazujú sezónny posun
v pomere pohlaví, zahŕňajúc napríklad dravce [11] a spevavce [12, 13, 14]. Rozdiely
v produkcii synov a dcér počas sezóny môžu vyplývať z rozdielnej miery prežívania
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jednotlivých pohlaví [14], z rôznej dostupnosti potravy počas sezóny alebo selekčných výhod
[15]. Rozdiely môžeme očakávať aj ak dátum liahnutia rôzne ovplyvňuje nástup
rozmnožovania u samcov a samíc alebo dáva výhodu niektorému z pohlaví pri obhajovaní
teritória [11, 12].
Populácie rybárika riečneho (Alcedo atthis, Alcedinidae) hniezdiace v centrálnej
Európe tvoria najmä čiastočne migrujúce populácie [16]. Hniezdna sezóna rybárikov začína v
podmienkach strednej Európy na začiatku marca a trvá až do septembra. Toto dlhé časové
rozpätie im umožňuje hniezdiť opakovane niekoľkokrát za sebou. Hniezdne páry dokážu
založiť tri, prípadne až štyri znášky za sezónu [17, 18]. Veľkosť hniezdneho teritória závisí od
momentálnej hustoty populácie a množstva miest vhodných na zahniezdenie [19]. Hniezdne
teritórium samcov a samíc sa líši veľkosťou. Teritórium samice dosahuje len niekoľko stoviek
metrov v okolí hniezdnej dutiny, kým samec obhospodaruje hniezdne teritórium dlhé aj
niekoľko kilometrov, najmä ak má viacero partneriek zároveň (polygýnia). Samice sa častejšie
presúvajú na iné hniezdisko počas jednej sezóny. Obsadzovanie hniezdnych teritórií bolo
pozorované aj u dospievajúcich jedincov (vo veku okolo 90 dní, už v prvej polovici júla) [19].
V druhej polovici hniezdnej sezóny môžu pomáhať s kŕmením mláďat v hniezde aj tohoročné
samce, tzv. pomocníci [20]. Jedince oboch pohlaví sa môžu začať rozmnožovať vo veku 9
mesiacov. Boli pozorované prípady hniezdenia tohoročných samíc už koncom júla, začiatkom
augusta [20].
Rybáriky riečne by teoreticky mohli vychyľovať pomer pohlaví mláďat v závislosti od
sociálnych alebo environmentálnych podmienok. Za účelom zvýšenia svojho reprodukčného
potenciálu by páry mohli napríklad posúvať pomer pohlaví smerom k pomocníkom (synom),
pokiaľ obývajú habitaty s bohatými zdrojmi alebo by mohli produkovať viac dcér na začiatku
sezóny, keďže tieto môžu zahniezdiť ešte v tom istom roku. Zistiť, či nastáva posun v pomere
pohlaví počas sezóny bolo hlavným cieľom tejto práce.
Materiál a metódy
Študované územie sa nachádza v ramennej sústave Dunaja medzi 1868,7 a 1819,00
riečnym kilometrom (od Bratislavy po Gabčíkovo) na juhozápadnom Slovensku, pričom veľká
časť územia je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Hustota populácie
rybárikov na tomto území je odhadovaná na 22–27 párov/55km [18]. Údaje boli zbierané počas
rokov 2014 až 2017, počas mesiacov apríl až september. Mláďatám vo veku minimálne 14 dní
bola odoberaná kvapka krvi (uchovávaná v 96,5% etanole), ktorá bola neskôr použitá na
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určenie pohlavia, a taktiež boli označené krúžkom. Terénny monitoring bol ukončený spravidla
na konci septembra, po opustení hniezda aj poslednými mláďatami.
Pohlavie bolo určené PCR amplifikáciou a následnou elektroforézou na agarovom géli.
DNA použitá na tento účel bola predtým vyizolovaná pomocou kitu E.Z.N.A.® Tissue DNA
Kit. Objem PCR zmesi bol 10µl, pričom každá vzorka obsahovala: 2 µl DNA, 0,2 µl primeru
sex1 a sex2, 5 µl Master Mixu (VWR Red Taq DNA Polymerase Master Mix) a 2,6µl
dedestilovanej. Použité primery a postupy boli prevzaté podľa štúdie Wanga & Zhanga [21].
Elektroforéza prebiehala 60 minút pri 100 V vo 2% agarovom géli. Ako interakčné
činidlo bola použitá farbička GoodView a pod UV svetlom bolo určené pohlavie podľa
prítomnosti jednotlivých fragmentov – dva pre samice, jeden fragment pre samce, pričom na
každom géli bola aj kontrolná vzorka jedného samca a samice. Počet zistených pohlaví uvádza
tab. 1.
Tab. 1. Počet mláďat rybárikov a pomer pohlaví počas jednotlivých sezón
Sezóna
2014
2015
2016
2017
Spolu

znášok
9
34
48
15
106

mláďat
60
222
307
97
686

samcov
32
117
149
49
347

Počet
samíc
mláďat/hniezdo
28
6,67±0,71SD
105
6,52±0,66SD
158
6,27±0,91SD
48
6,47±0,64SD
339
6,40±0,82SD

min.
6
5
4
3
3

max.
8
7
7
7
8

Pomer
pohlaví
0,54
0,52
0,49
0,51
0,51

Nulová hypotéza (pomer pohlaví 50:50) bola testovaná binomickým testom. Pomer
pohlaví bol počítaný ako podiel samcov z celkového počtu mláďat v hniezde. Chí-kvadrát test
bol vykonaný na zistenie, či sa pomer pohlaví na úrovni populácie odchyľuje v závislosti od
jednotlivých sezón, poradia hniezdenia (prvé, druhé, tretie, štvrté hniezdenie daného páru
v hniezdnej sezóne) alebo dátumu kladenia vajec. Odchýlky v pomere pohlaví na úrovni
znášky boli analyzované pomocou zovšeobecnených lineárnych modelov. Ako vysvetľovaná
premenná bol stanovený vektor počtu synov a veľkosti znášky (deliteľ). Všetky analýzy boli
vykonané v programe R (verzia 3.4.2, R Development Core Team, http://cran.r-project.org/).
Nulové hypotézy boli zamietnuté, ak P<0,05. Do analýzy boli zahrnuté mláďatá len tých
hniezdiacich párov, pri ktorých bolo isté, že sa jedince počas sezóny nevymenili.
Výsledky a diskusia
Výsledný pomer pohlaví mláďat za všetky štyri roky bol 0,51. Pomer pohlaví mláďat
sa štatisticky významne neodlišoval od očakávaného pomeru 50:50 v jednotlivých rokoch, ani
pre všetky roky spolu (hodnoty P: 0,90; 0,27; 0,65; 1,00; 0;68, α = 0,5, dvojrozmerný
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binomický test). Celková distribúcia pomeru pohlaví mláďat rybárikov riečnych nevykazovala
vychýlenie od normálne očakávaného rozdelenia, v populácii nedochádzalo k preferencii
jedného z pohlaví, páry vynakladali rovnaké investície do synov aj dcér (obr. 1).

Obr. 1. Distribúcia pomeru pohlaví mláďat rybárikov riečnych. Hodnoty pomeru pohlaví sa nachádzali
najmä v rozsahu 0,4-0,6 s postupným klesaním zastúpenia jednotlivývh hodnôt.

Na úrovni populácie nebol zistený významný štatistický rozdiel v produkcii synov
a dcér v závislosti od sezóny (P = 0,778), poradia hniezdenia (P = 0,71) a dátumu kladenia
vajec (P = 0,949).
Pomer pohlaví v jednotlivých znáškach varíroval od 0,00 (len samice, n = 1) po 1,00
(len samce, n = 1). Podľa zovšeobecnených lineárnych modelov ani jeden z testovaných
parametrov významne neovplyvňoval podiel samcov v znáškach (tab. 2.).
Tab. 2. Výsledky zovšeobecnených lineárnych modelov testujúcich podiel synov v znáškach v závislosti od
sezóny, hniezdenia, dátumu kladenia vajec.
Parameter

Estimate

SE

P

Sezóna

-0,03357

0,07912

0,671

Hniezdenie

0,04457

0,08724

0,609

Dátum kladenia vajec

0,00095

0,00197

0,630

Celkový pomer pohlaví mláďat v populácii rybárikov riečnych, ako aj pomery pohlaví
v jednotlivých rokoch, sa neodlišovali od vyrovnaného pomeru 50:50. Táto skutočnosť je v
súlade s teóriou, ktorá tvrdí, že prirodzená selekcia uprednostňuje rodičov investujúcich
rovnako do svojich synov aj dcér, čo vyústi do pomeru pohlaví 50:50 pri oplodnení [1]. V
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zhode s touto teóriou bol zistený vyrovnaný pomer pohlaví mláďat viacerých druhov vtákov
[22, 23, 24], a to aj pri druhoch, ktorým by vychyľovanie pomeru mohlo reprodukčný potenciál
zvýšiť [25, 26].
Pomer pohlaví sa môže rôzniť počas sezóny. Keďže samice rybárikov riečnych môžu
zahniezdiť už v roku, v ktorom sa narodili [20], očakávali by sme vyššiu produkciu tohto
pohlavia na začiatku hniezdnej sezóny, a naopak vychyľovanie pomeru smerom k synom na
konci sezóny, aby bol zachovaný vyrovnaný pomer pohlaví. Avšak, tento trend sa nám
nepodarilo potvrdiť. Dôležitú úlohu zohráva aj prostredie, ktoré hniezdny pár obýva, najmä
potrava dostupná na tomto území. Množstvo a kvalita potravy, ktorou rodičia kŕmia svoje
mláďatá môže súvisieť s pomerom pohlaví. Všeobecne platí, že pohlavie s relatívne väčším
telom je citlivejšie k zhoršeným podmienkam prostredia, pretože vyžaduje viac energie pre
svoj rast [6]. Rybáriky nevykazujú žiadny viditeľný dimorfizmus vo veľkosti tela [16], rozdiely
medzi synmi a dcérami preto v tomto smere nie sú významné a nezapríčiňujú vynaloženie
rozdielnej námahy na výchovu samcov a samíc. Teoreticky môžu rodičia vynakladať
nerovnomerné množstvo investícii do jednotlivých pohlaví, no neprejaví sa to na úrovni
primárneho pomeru pohlaví, ale až v ďalších etapách života mláďat. Vyrovnaný pomer pohlaví
môže byť tiež následkom širokej potravnej ponuky, ktorú populácii rybárikov na danom území
zabezpečuje blízkosť Dunaja. Dostatočná ponuka rýb im pravdepodobne umožňuje nachytať
potrebné množstvo potravy pre všetkých svojich potomkov a nie sú nútení prinášať korisť
prednostne len potomkom určitého pohlavia.
Záver
Modelovým druhom výskumu bol rybárik riečny (Alcedo atthis), u ktorého väčšina
párov hniezdi viackrát za sezónu (často až tri či štyrikrát). Výskum prebiehal počas rokov 2014
až 2017 na juhozápade Slovenska, pozdĺž riečneho systému Dunaja. Ovzorkovaných bolo 686
mláďat rybárikov (347 samcov a 339 samíc) zo 106 znášok pochádzajúcich od 40 párov.
Zistený pomer pohlaví sa výrazne neodlišoval na úrovni populácie ani na úrovni znášky pre
žiadny zo skúmaných parametrov (sezóna, hniezdenie, dátum kladenia vajec).
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Taxonómia a fylogenetické štúdie druhov rodu Odontarrhena C.A.Mey. ex
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Abstract
Taxonomy and phylogenetic relationships studies of Balkan taxa of the genus Odontarrhena C. A.
Mey. Ex Ledeb. (Brassicaceae)
The recently resurrected genus Odontarrhena includes almost 90 perennial species. Morphological and
genetic differences led to excluding of this genus from genus Alyssum L. Main distribution areas of these species
are Central and southern Europe, North Africa and temperate Asia. Last several years the interest of Odontarrhena
species raised after few studies discovered ability to accumulate heavy metals in leaves. Still is this genus one of
the least studied genus in Brassicaceae family. In past were reported ploidy levels and high morphological
variations but we do not have knowledge about the phylogenetic relationships and taxonomy of the perennial
species of the genus Odontarrhena. With use of flow cytometry, chromosome counting, molecular systematics
and multivariate morphometrics we try to describe morphological, karyological and genetic variability, and
identify the evolutionary history of the selected taxa from Balkan.

Keywords: taxonomy; polyploidy; flow cytometry
Úvod a formulácia cieľa
Rod Odontarrhena zahŕňa trvácne druhy rastlín s rozšírením najmä v strednej a južnej
Európe, temperátnej Ázii a severnej Afrike [1]. Bohaté druhové zastúpenie a prítomnosť
polyploidných taxónov [2] rastúcich v známych refúgiách a centrách diverzity európskej flóry
z nich robia vhodné modely na štúdium evolúcie krytosemenných rastlín Európy [3].
V posledných rokoch sa štúdiu druhov Odontarrhena venuje veľa výskumných skupín.
Nosným záujmom sú štúdie o využití týchto rastlín v priemysle - fytomining. Zistilo sa, že veľa
druhov tohto rodu sú efektívnymi hyperakumulátormi ťažkých kovov [4 - 6].
Iba niekoľko z nich využíva molekulárne markery a upriamuje sa na odhaľovanie
evolučných a fylogenetických vzťahov medzi rodmi patriacimi do čeľade Brassicaceae, kde je
zaraďovaný aj tento rod [7 - 10]. Doteraz nepoznáme tieto vzťahy medzi druhmi Odontarrhena
a vo veľa prípadoch nevieme jasné ohraničenia jednotlivých druhov rodu.
V našich prácach sa zameriavame na dva druhové komplexy, Odontarrhena tortuosa
s.l. a Odontarrhena muralis s.l. Pre nedostatok informácií o cytogeografii, genetickej či
morfologickej variabilite sú taxonomické koncepty týchto taxónov v rôznych súčasných
prácach odlišné [11 - 13] a často neodrážajú ich reálne fylogenetické vzťahy.
Cieľom práce je identifikovať štruktúru morfologickej, karyologickej a genetickej
variability vybraných taxónov, identifikovať evolučné procesy, ktoré sú za túto variabilitu
zodpovedné a revidovať tradičné taxonomické koncepty. Na základe skúseností z
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predchádzajúcich detailných štúdií iných rodov zástupcov tribusu Alysseae [14 - 16], ktoré
analyzujú veľké množstvo vzoriek zbieraných z rôznych častí areálu študovaných druhov,
budeme využívať rovnakú kombináciu morfometrických, karyologických a molekulárnych
analýz.
Materiál a metódy
Základom našich štúdií bol zber materiálu priamo v teréne. Populačné vzorky
predstavujúce 20-30 jedincov jedného druhu sme zbierali tak aby reprezentatívne pokrývali čo
najväčšiu časť celkového areálu daného druhu, v závislosti od konkrétnych kladených otázok.
Tieto jedince boli zbierané v optime kvitnutia a neskôr aj čase keď majú plody a sú určené na
morfometrické analýzy. Populačná vzorka obvykle pozostávala z 20-30 jedincov určených na
morfometrické analýzy. Medzi posudzovanými morfologickými znakmi boli aj také, ktoré sú
zamerané na časti kvetu. Preto sme ešte na teréne odoberali a fixovali kvetné časti. Zvyšok
odobranej rastliny bol založený ako herbárový doklad. Z prvých desiatich jedincov boli
odobraté najčastejšie listy a sterilné stonky, a následne konzervované v silikagéli na neskoršie
analýzy ploidnej úrovne a na molekulárne analýzy.
Prietoková cytometria je základnou analýzou na určenie obsahu DNA v jadre buniek
jednotlivých druhov rastlín. 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; [17]). V
prípadoch keď dochádza k prekryvu vrcholov štandardu s vrcholmi vzoriek, využívame ako
sekundárny štandard Bellis perennis L. (2C = 3.38 pg, [18]). Obsah DNA Bellis je kalibrovaný
oproti Solanum na základe 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 [19 - 20] na
základe fluorescenčnej intenzity jadier farbených fluorochrómom DAPI (4',6-diamidino-2fenylindol), 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
[21]). Získaná suspenzia sa prefiltruje cez 42 µm nylónovú sieťovinu. K prefiltrovanej
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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% [15].
Výsledky a diskusia
V súčasnosti máme k dispozícii materiál z vyše 160 trvácich druhov rodu Odontarrhena
a pokrývajú územia najmä Balkánu, Iberského polostrova, Egejských ostrovov a Apeninského
polostrova. Znalosť počtu chromozómov a obsahu DNA je základnou nutnosťou pre ďalšie
štúdium druhov. Analýzou relatívneho obsahu DNA a následným porovnaním hodnôt
monoploidných obsahov DNA zástupcov druhov rodu Odontarrhena sme zistili, že O.
corymbosoidea má najmenší monoploidný obsah DNA a druhy O. serpyllifolia, O. alpestris
najvyššie relatívne monoploidné obsahy DNA v rámci nami analyzovaných európskych
druhov rodu Odontarrhena. Jednotlivé druhy majú podobný monoploidný relatívny obsah
DNA a varírujú medzi 0,22 až 0,3 pg. Doteraz neboli publikované žiadne podobné porovnania
medzi jednotlivými druhmi tohto rodu. Možné rozdiely relatívnych obsahov DNA v súvislosti
s ploidným stupňom či typom substrátu budeme sledovať neskôr. Tieto zistenia majú potenciál
nám pomôcť v charakterizácii jednotlivých druhov a ich rozšírení v Európe ako bolo
prezentované v iných štúdiách rodov tribusu Alysseae [14 - 16].
V nasledujúcej vegetačnej sezóne chceme dozbierať rastlinný materiál zo zvyšných
území Európy aby sme pokryli všetky európske druhy Odontarrhena a skompletizovali
materiál pre túto štúdiu. Zameriavame sa predovšetkým na typové lokality.
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Monoploidný obsah DNA
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Obr. 1. Porovnanie relatívnych monoploidných obsahov DNA jednotlivých druhov rodu
Odontarrhena

Záver
V tomto príspevku uvádzame porovnania priemerných relatívnych obsahov DNA
v nami zbieraných európskych populáciach druhov Odontarrhena, ktoré sú súčasťou
prebiehajúcej dizertačnej práce. Okrem základných východísk práce popisujeme niektoré
plánované metodické prístupy ako aj priebežné výsledky. Zbieraný materiál bude priebežne
vyhodnocovaný morfometrickými, karyologickými a molekulárnymi analýzami.
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Abstract
The utility of genetic methods in diagnosing of myelodysplastic syndrome
The myelodysplastic syndrome (MDS) is a heterogeneous group of clonal bone marrow diseases
characterized by inefficient haematopoiesis, chronic cytopenias (anemia, neutropenia, thrombocytopenia), and
risk of progression to acute myeloid leukemia (AML) in one third of cases. One of the important parameters in
diagnosis is the evidence of chromosomal aberrations characteristic for this disease. In de novo MDS cytogenetic
abnormalities can be detected in approximately 50% of patients, whereas patients with treatment related MDS
show chromosomal anomalies in up to 80%. We demostrated these abnormalities in bone marrow cells by
cytogenetic method using conventional banding techniques. We also analyzed bone marrow cells and peripheral
blood cells by molecular-cytogenetics methods, fluorescence in situ hybridization (FISH) and multiplex ligationdependent probe amplification (MLPA).

Keywords: myelodysplastic syndrome; chromosomal aberrations; molecular diagnostics
Úvod a formulácia cieľa
MDS patrí k najčastejším hematologickým malignitám s výskytom približne 4 prípady
na 100 000 obyvateľov ročne a prudko stúpa so zvyšujúcim sa vekom [1]. Vzhľadom k tomu,
že ide o heterogénne ochorenie, nemá typický klinický obraz alebo konkrétny nález, je určenie
diagnózy problematické. Priebeh ochorenia je vysoko variabilný, od ľahkých foriem
s priemerným prežívaním niekoľko rokov až po najťažších pacientov s prežívaním nižším ako
5 mesiacov [2-3]. Pacienti sa od seba líšia rôznym stupňom a počtom cytopénie, rozsahom
celulárnosti a množstvom blastov v kostnej dreni, ďalej rýchlosťou progresie do AML, dĺžkou
celkového prežívania a odpoveďou na liečbu [4-5].
Pri ochorení sú pozorované charakteristické chromozómové zmeny. Medzi tie
najčastejšie patria del(5q)/-5, -7/del(7q), +8, del(20q) a -Y. Menej časté, ale relevantné aberácie
sú -18/del(18q), -17/del(17p)/i(17q), +21, +19, inv/t/del(3q), - 13/del(13q), -21, t(5q), +11,
+1/+1q, del(12p), del(11q), t(7q) a +mar. Častý je výskyt viacerých aberácií spoločne alebo
vzniká komplexný karyotyp [3, 6]. Na základe prítomnosti konkrétnych chromozómových
abnormalít sa dá predpovedať prognóza pacienta, jeho celkové prežívanie, prípadne odpoveď
na liečbu [7-8].
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K štandardným diagnostickým metódam patrí súbor genetických laboratórnych analýz,
výhodná je ich kombinácia na spresnenie výsledku. Základnou cytogenetickou metódou je
chromozómová analýza karyotypu, kedy sa pomocou farbiacich techník sledujú štruktúrne
alebo numerické odchýlky. Ide o dôležitú súčasť vstupného vyšetrenia, ktorá podáva
komplexný pohľad na všetky chromozómy [9]. Detailný prístup prináša metóda FISH, ktorá
využíva naviazanie oligonukleotidových sond na komplementárnu sekvenciu v DNA. Metóda
sa používa cielene na spresnenie alebo potvrdenie cytogenetického nálezu [10]. Semikvantitatívna metóda MLPA umožňuje väzbu oligonukleotidových sond na cieľovú DNA, ich
následnú ligáciu a PCR amplifikáciu. Je schopná zachytiť viac ako 40 rôznych sekvencií v
jednej reakcii, avšak len pri dostatočnom počte patologických buniek (>30%) [11].
Cieľom práce bolo vytvoriť a analyzovať rozsiahly súbor pacientov s dg. MDS. Zistiť
prítomnosť chromozómových aberácií, charakterizovať ich, určiť ich incidenciu v súbore
a rozdeliť pacientov podľa prítomných aberácií. Zhodnotiť vzťah medzi výsledkami vyšetrení
a prognózou. Stanoviť prínos jednotlivých metód pri hodnotení chromozómových aberácií.
Materiál a metódy
Vyšetrovaný súbor tvorilo 620 vzoriek pacientov s dg. MDS, z toho 383 vzoriek kostnej
drene a 237 vzoriek periférnej krvi. Vzorky boli analyzované v Medirex a.s. na oddelení
lekárskej cytogenetiky v Bratislave počas 2 rokov, od februára 2016 do februára 2018.
Na karyotypizáciu bola použitá kostná dreň spracovaná štandardnými cytogenetickými
postupmi. Metafázové chromozómy boli farbené G-prúžkovacími metódami a u každého
pacienta bolo vyšetrených 20 metafáz. Výsledky analýz chromozómov boli uvádzané podľa
medzinárodného systému cytogenetickej nomenklatúry ISCN.
Pri metóde FISH bola ako vstupný materiál použitá kostná dreň alebo periférna krv
pacienta spracovaná štandardnými postupmi. Na analýzu bol použitý základný MDS panel 5
fluorescenčných sond: XL del(5)(q31), XL 7q22/7q36, XCE 8 blue/XCE 8 orange, XL p53
deletion probe, XL 20q12/20qter plus od MetaSystems GmbH. Tiež ďalšie sondy v prípade, ak
v karyotype boli prítomné aj patológie, ktoré nezahŕňal MDS panel. Hodnotené boli
fluorescenčné signály z 200 interfázových jadier, prípadne chromozómov v metafáze.
MLPA ako skríningová metóda zachytáva aneuploidie a nebalansované genetické
prestavby. Vstupný materiál metódy tvorila izolovaná DNA z kostnej drene alebo periférnej
krvi. Na reakciu bol použitý SALSA MLPA P414-B1 MDS probemix (MRC-Holland) na
detekciu 45 špecifických chromozómových oblastí. Hodnotenie získaných dát bolo robené
pomocou počítačového softvéru Coffalyser.Net, ktorý je komerčne dostupný.
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Výsledky a diskusia
V analyzovanom súbore bol stanovený počet pacientov, ktorí mali prítomnú aspoň
jednu abnormalitu v genóme. Pacienti vyšetrení zo vzorky kostnej drene mali patológie v 136
(35,5%) prípadoch, pričom pacienti vyšetrení z periférnej krvi len v 34 (14,3%) prípadoch.
Kostná dreň je oproti krvi vhodnejším vstupným materiálom, pretože tu samotné ochorenie
vzniká. Je tu vyšší výskyt patologických buniek, a tým aj vyšší záchyt aberácií.
Druhým cieľom bolo charakterizovať chromozómové aberácie a stanoviť ich
incidenciu (Obr.1.). Graf incidencie bol zostavený z údajov karyotypovej analýzy. Náš súbor
potvrdil výskyt abnormalít, ktorý s malými odchýlkami korešponduje s doterajšími štúdiami
[12].
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Obr. 1. Incidencia najčastejčích MDS abnormalít. komplex – udáva komplexný karyotyp zložený z viac ako
3 abnormalít

Pomocou výsledkov vyšetrení z analýz vzoriek kostnej drene získaných metódami
karyotypizácie, FISH a MLPA bola stanovená prognóza jednotlivých pacientov (Tab. 1)
Tab. 1. Rozdelenie pacientov do prognostických skupín podľa MDS cytogenetického skórovacieho
systému [3]
Prognostická skupina
Veľmi dobrá
Dobrá
Stredná
Zlá
Veľmi zlá

Počet pacientov (%), n=383
18 (4,7%)
273 (71,3%)
56 (14,6%)
11 (2,9%)
25 (6,5%)

Medián prežívania (roky)
5,4
4,8
2,7
1,5
0,7

82

Porovnaním našich dát so štúdiami vypracovanými na iných pracoviskách bola
pozorovaná významná korelácia dosiahnutých výsledkov [3,6].
Súbor 80 pacientov, ktorí boli vyšetrení naraz všetkými troma metódami, slúžil na
porovnanie úspešnosti použitých metód (Obr. 2). Porovnával sa počet úspešných analýz
jednotlivých metód, ktoré potvrdili chromozómovú abnormalitu u konkrétnych pacientov.

Počet analýz

100
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60
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40
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Pozitívne analýzy

CG

FISH
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Obr. 2. Stanovenie úspešnosti jednotlivých metód. CG – cytogenetická analýza karyotypu
(úspešnosť 75%), metóda FISH (úspešnosť 83%) a MLPA (úspešnosť 74%)

FISH metóda sa ukázala ako najcitlivejšia na odhalenie prítomnosti patológii. Analýza
karyotypu a metóda MLPA preukázali porovnateľnú úspešnosť. CG analýza zachytáva väčšie
numerické a štruktúrne aberácie naraz na všetkých chromozómoch do detekčného limitu okolo
5Mb a je obmedzená kultiváciou buniek. FISH detekuje abnormality s lepším rozlíšením, pre
MDS panel 159-514kb, zachytí však len oblasť chromozómu, ku ktorej je navrhnutá sonda
[13]. Metóda MLPA umožňuje skríning 45 špecifických oblastí s amplifikačnými produktami
od 122 do 469 bp. Tiež obsahuje špecifickú sondu pre bodovú mutáciu JAK2 V617F.
Obmedzením MLPA je, že nedokáže zachytiť balansované genetické prestavby [11].
Kazuistika:

82-ročná

pacientka

s komplexným

karyotypom:

46,XX,del(5)(q15q33)[3]/45,idem,der(3;6)(p22;p24)t(3;22)(p22;p11)[7]/46,idem,der(3;6)(p2
2;p24)t(3;22)(p22;p11),+8[7]/46,idem,der(3;6)(p22;p24)t(3;22)(p22;p11),+mar[2]/46,XX[1],
veľmi zlá prognóza, exitovala do 1 mesiaca od stanovenia diagnózy.
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Obr. 3. Fotografie z fluorescenčného mikroskopu. a) hybridizácia celochromozómových sond na
chromozómy v metafáze, prítomná translokácia chromozómu 3 a 22, zelený signál špecifický pre chromozóm 3
a červený signál špecifický pre chromozóm 22, b) hybridizácia lokusovo špecifickej sondy k interfázovým
jadrám, červený signál špecifický pre 5 chromozóm (5q31), zelený signál – kontrola špecifický k oblasti 5p15.
FISH obrázky poskytlo Oddelenie lekárskej genetiky, Medirex a.s.
Tab. 2. Výsledok MLPA analýzy urobenej zo vzorky kostnej drene, použitý SALSA MLPA P414-B1.
Oblasť na chromozóme

Gén

Výsledok MLPA

5q22.2

APC-18

Delécia

5q31.2

EGR1-1

Delécia

5q33.1

SPARC-1

Delécia

Obr. 4. Grafický výsledok MLPA analýzy

FISH analýza potvrdila cytogenetický nález v celom rozsahu (na obr. 3 sú uvedené len
patológie del(5q) a t(3;22). MLPA analýza zachytila len oblasť del(5q), pravdepodobne preto,
že vo vzorke nebolo dostatočné zastúpenie ostatných patologických bunkových klonov.
Záver
Chromozómové aberácie diagnostikované pri MDS sú dôležitým faktorom pri
stanovení prognózy pacienta, výbere liečby a pri monitorovaní odpovede na liečbu. Práca
poskytuje prehľad o cytogenetickom profile MDS a identifikuje najčastejšie chromozómové
abnormality.
Práca podáva dôkaz, že najlepšou diagnostickou stratégiou na zachytenie relevantných
výsledkov, je využitie všetkých troch metód. Kvôli rozdielom v rozlíšení, rôznym výhodám
a obmedzeniam každej metódy, je potrebné spoločne kombinovať dané metódy. Súčasne, tak
podávajú ucelený obraz o klinickom stave pacienta.
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The mystery of Nitric oxide synthase in barley
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Abstract
Nitric oxide (NO) has been recognized as a part of many plant physiological processes, despite the fact,
that the ways of NO generation are not fully understood. The most questionable is the existence of the nitric oxide
synthase (NOS), because no NOS homologue was found in land plants. Although, the activity of the enzyme in
plants has been detected by the use of NOS inhibitors from animal systems. In our study we chose the L- nitro
arginine methyl ester (L-NAME) as an inhibitor of NOS activity. The obtained results indicate that L-NAME
evokes NO depletion in the barley tissues; however, it does not occur due to the action of L-NAME as an inhibitor
of NOS activity, but as a consequence of L-NAME-induced enhanced superoxide generation, leading to the
accumulation of peroxynitrite in the root tips.

Keywords: L- nitro arginine methyl ester; nitric oxide; nitric oxide synthase; reactive oxygen species
Introduction and objectives
Nitric oxide (NO), a key player in numerous plant processes, can be produced in plants
trough non-enzymatic or enzymatic pathway. The enzymatic way includes the reductive and
the oxidative routs. The oxidative pathway consists of the oxidation of arginine by NO synthase
(NOS), which leads to the formation of citrulline and NO. In mammals it is considered to be
the main pathway for NO production [1, 2]. The existence of a NOS enzyme in plants has been
proposed based on the experiments, which detected a NOS-like activity. These experiments
were carried out with mammalian NOS inhibitors which successfully inhibited the NO
production in plants as well [3]. In Ostreococcus tauri, an alga belonging to the
Prasinophyceae (Chlorophyta), a NOS enzyme was described that has most of the same
characteristic as the animal NOS [4]. However, to this day, no NOS homologs were found in
land plants. Moreover, a sequence for a NOS enzyme wasn´t found in plants genomes where
NOS-like activities have been already measured, including Arabidopsis thaliana, Nicotinia
tabacum or Pisum sativum [5]. So, the question remains, how can there be a NOS activity
detected, if there is no NOS enzyme? It is possible, that one or several proteins structurally
unrelated to NOS may account for the observed NOS-like activities in land plants, or that the
known NOS inhibitors, such as L- nitro arginine methyl ester (L-NAME), have other mode of
action in plants than in animals [5]. Therefore, the aim of the present work was to analyse the
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effect of L-NAME on NO and ROS generation in relation to root growth in non-stressed root
tips and in the responses of barley root tip exposed to Cd stress.
Materials and methods
Short-term treatments – Seedlings, 60 h after the onset of imbibition, with
approximately 4 cm long roots were used for the treatments. During the short-term treatments,
roots were immersed into distilled water (dw; control) or into appropriate test solutions, such
as 20 µM CdCl2; 1, 5 or 10 mM L-NAME; or into 20 µM CdCl2 containing 1, 5 or 10 mM LNAME for 30 min.

Root

length measurement – For the determination of root length increment, after the treatments,
the position of the longest root tip of each seedling were marked on the filter paper. After 6 h
of incubation, the roots were excised at the position of marks and the length increment was
measured with a stereomicroscope using an image analyzer.
Measurement of NO production – DAF-FM diacetate was used as a reagent for
quantification of NO production in the treated plants. Segments from barley root tips (3 mm
long ,15 segments of barley root tips per reaction) were incubated in 400 µl of 10 mM sodium
phosphate buffer (pH 6.0) containing 4 µM 4-amino-5-methylamino-2,7-difluorofluorescein
diacetate (DAF-FM) and 10 mM sodium azide at 30 °C, with shaking for 20 min. The
fluorescent signal was recorded with the microplate reader using excitation at 485 (filter
485/20) nm and fluorescence detection at 528 (filter 528/20) nm.
Measurement of ROS (H2O2) production – Hydrogen peroxide production was
determined fluorometrically using the Amplex UltraRed Hydrogen Peroxide Assay Kit
(Molecular Probes). Apical segments (3 mm) from barley root tips (20 segments per reaction)
were washed in 400 µl of 20 mM sodium phosphate buffer (pH 6.0) for 5 min. After this
washing, the root tips were incubated in 400 µl of 20 mM sodium phosphate buffer (pH 6.0)
containing 50 µM Amplex UltraRed reagent and 0.1 U of horseradish peroxidase for 15 min at
30 °C. The fluorescence signal was recorded with a microplate reader using excitation at 485
(filter 485/20) nm and fluorescence detection at 590 (filter 590/20) nm.
Localization of superoxide production – Intact roots 1 h after the short-term
treatments were stained with solution containing 1 mM NBT, 10 mM sodium azide and 20 mM
sodium phosphate buffer (pH 6.0) for 40 min in dark at room temperature. After a brief washing
with distilled water, the roots were photographed immediately with a stereomicroscope.
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Localization of peroxynitrite production – Peroxynitrite in the barley roots was
localized by aminophenyl fluorescein (APF). Intact roots after the treatments were immersed
into a solution of 5 µM APF in 20 mM sodium phosphate buffer (pH 6.0) containing 10 mM
sodium azide for 30 min at 25 °C in darkness. Fluorescence of whole roots was observed using
a fluorescence stereomicroscope (excitation 500 ± 20 nm; emission 535 ± 30 nm).
Statistical analyses – The data was analysed by one-way analysis of variance
(ANOVA test), and the means were separated using Tukey’s test.
Results and discussion
L-NAME is an inhibitor of the NOS enzyme in mammalian systems, but this kind of a
NOS inhibition was also described in plants like Arabidopsis thaliana, oil leaves and sunflower
hypocotyls [1, 4]. Exposure of barley roots to L-NAME, for 30 min, caused a considerable root
growth inhibition in a dose-dependent manner (Fig.1). After the co-treatment of roots with LNAME and Cd, we observed an additive inhibitory effect of these substances on root growth,
which increased with increasing concentration of L-NAME (Fig.1). In other studies inhibitions
of NO synthase activity markedly reduced root growth in control seedlings and had a
synergistic growth inhibitory effect with Cd as well [6].

Fig. 1. Root length increments 6 h after the transient short-term co-treatment (30 min) of roots with 0,
1, 5 or 10 mM L-NAME and 0 or 20 µM Cd

The generation of NO in the root tips was not affected immediately by L-NAME after
the short-term treatment. A significant decrease in NO production was observed 1 h after the
exposure of roots to 10 mM L-NAME (Fig.2). Exposure of roots to 20 µM Cd for 30 min
significantly increased the level of NO production in the root tips, which sustained in this
elevated level also 1 h after the treatment (Fig.2). This is in agreement with other studies where
a similar Cd induced NO generation was observed after the application of 100 and 150 µM
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CdCl2. Also, NO concentration increased 1-5 day after treatment with 100 µM Cd2+ [7].
Rodríguez-Serrano et al. (2006) detected an increased NO accumulation in root tips, by
fluorescence microscopy, which was strongly reduced by Cd. On the other hand, an increase
of NO was observed accumulation in root tips 24 h after Cd treatment [8]. In our experiments,
the co-treatment of roots with Cd and L-NAME caused a considerable decrease of NO level
only 1 h after the short-term treatment (Fig.2). The analysis of Rodríguez-Serrano et al. (2006)
showed that in control roots, production of NO occurs in the same place as ROS generation
[8]. In this study, ROS (H2O2) production analysis revealed that an increase of ROS level
occurred only 1 h after the transient treatment of roots with L-NAME, similarly to NO
reduction (Fig.3). In contrast to L-NAME, ROS generation considerably increased
immediately after the Cd treatment, which was nearly double of the control roots. At this time
point, L-NAME and Cd co-treatment decreased the Cd-induced ROS generation in a dose
dependent manner (Fig.3).

Fig. 2. NO production 0, and 1 h after the
transient short-term co-treatment of roots
with 0, 1, 5 or 10 mM L-NAME and 0 (A)
or 20 µM Cd (B)

Fig. 3. ROS (H2O2) production 0 and 1 h
after the transient short-term co-treatment of
roots with 0, 1, 5 or 10 mM L-NAME and 0 (A)
or 20 µM Cd (B)

In control roots, superoxide was detected in the proximal and central part of the

elongation zone and in the differentiation zone of the root tips (Fig.4). At low 1 mM
concentration of L-NAME enhanced superoxide generation was observed only in the central
elongation zone, while at higher L-NAME concentrations it was also detected in the apical
elongation zone and in the transition zone of the root tips. Similar pattern of superoxide
generation was detected in both Cd, and Cd and L-NAME co-treated root tips (Fig. 4).
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Peroxynitrite (ONOO-) generation was observed in the root region between the
transition and central elongation zones in the control roots. The rate of ONOO- formation is
dependent on the concentration of superoxide and NO [9]. In fact, the formation of ONOO- is
one of the most rapid reactions known in biology [10]. Both L-NAME and Cd increased this
peroxynitrite production 1 h after the short-term treatments. However, the highest peroxynitrite
generation was observed after the co-treatment of roots with L-NAME and Cd (Fig.5).

Fig. 4. Superoxide localization in root tips 1 h
after the transient short-term with 0, 1, 5 or 10
mM L-NAME (A) and after the transient shortterm co-treatment of roots with 0 or 5 mM LNAME and 20 µM Cd (B)

Fig. 5. Peroxynitrite localization in root
tips 1 h after the transient short-term cotreatment of roots with 0 or 5 mM LNAME and 0 or 20 µM Cd

Conclusion
Our results indicate that L-NAME, a NOS inhibitor in the animal kingdom, indeed
evokes NO depletion also in the plant tissues; however, it does not occur due to the action of
L-NAME as an inhibitor of NOS or NOS-like activity, but as a consequence of L-NAMEinduced enhanced superoxide generation, leading to the accumulation of peroxynitrite in the
root tips.
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rastlinnými lektínmi
Zuzana Deverová1,2, Martina Križáková2, Pavol Farkaš2, Jaroslav Katrlík2, Desana Lišková2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín,
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;
zdeverova@gmail.com
2
Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, Slovenská
republika

Abstract
Interaction of galactoglucomannan – derived oligosacharides with selected plant lectins
Lectins are proteins that specifically bind monosaccharides or oligosaccharides. Their appearance in the
nature is very wide. They are located in almost all so far examined families of animals, fungi, microorganisms
and plants. Plant lectins form a miscellaneous group of proteins, that differ from each other by structure, size and
properties. In recent years a great attention is devoted to research of lectins but their role in the life of plants is
still not sufficiently understood. Galactoglucomannan oligosacharides come from galactoglucomannans, these are
structural polysacharides, which are localized in primary and secondary plant cell walls. Galactoglucomannan
oligosacharides are assumed to be a part of regulatory and signaling mechanisms in the plant. Interaction between
these two compounds can indicate lectins role in signalization of the plant cells.

Keywords: galactoglucomannan oligosacharides; lectins; plant cells; plant lectins
Úvod a formulácia cieľa
Lektíny tvoria veľkú skupinu proteínov, ktoré dokážu špecificky rozpoznávať a viazať
monosacharidy alebo oligosacharidy či už voľné alebo naviazané na glykoproteínoch alebo
glykolipidoch. Táto ich charakteristická črta robí lektíny multifunkčnými zlúčeninami, ktorých
význam v prírode a uplatnenie vo výskume je veľmi široké. Zúčastňujú sa mnohých dejov
v rastlinách, ale aj v živočíšnych organizmoch, pri ktorých je nutné špecifické rozpoznávanie.
Ich výskyt zaznamenali vedci už v 19. storočí. Pôvodné názvy týchto proteínov boli
hemaglutíny, resp. fytohemaglutíny, pretože izolácia prvých lektínov prebehla práve
z rastlinných extraktov. V 60. rokoch minulého storočia, po zistení ich špecifických vlastností,
sa výskum lektínov veľmi rozšíril. Vedci zistili, že sú prospešné pri skúmaní bunkových
povrchov a tiež pri charakteristike a izolácii glykoproteínov. V poslednom období sa podarilo
vyizolovať niekoľko stoviek lektínov a postupne sa začala odhaľovať aj ich štruktúra, takže sa
začali odkrývať ďalšie možnosti ich využitia [1].
Galaktoglukomanány (GGM) sú štruktúrne polysacharidy, ktoré sa nachádzajú v
primárnej

aj

sekundárnej

bunkovej

stene vyšších

rastlín.

Galaktoglukomanánové

oligosacharidy (GGMOs) pochádzajúce z GGM sa vyznačujú biologickou aktivitou
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v rastových, diferenciačných a obranných reakciách rastlín [2,3]. Predpokladá sa, že by mohli
byť súčasťou regulačného/signálneho systému rastlín. Preto nás zaujímalo, či existuje nejaká
interakcia medzi GGMOs a určitými typmi lektínov.
Materiál a metódy
V experimentálnej časti sme pracovali so špecifickými galaktoglukomanánovými
oligosacharidmi, ktoré boli pripravené z galaktoglukomanánu zo sekundárnych bunkových
stien smreka (Picea abies L. Karst) a biotinylovanými lektínmi pochádzajúcimi z rôznych
druhov rastlín a húb, ktoré dodala fima Vector Laboratories.
Štruktúra GGM, ako aj štruktúra GGMOs je veľmi variabilná. V hlavnom reťazci sa
nepravidelne striedajú manóza a glukóza, ktoré sú viazané β-1,4-glykozidovou väzbou.
V bočnom reťazci je naviazaná α-1,6-glykozidovou väzbou galaktóza s preferenciou pre
manózu (obr. 1.).

Obr. 1. Chemická štruktúra galaktoglukomanánu

Použili sme dve šarže GGMOs. GGMOs1 bola pripravená podľa autorov Capek et al.
[4] a druhá, GGMOs2, bola pripravená z GGM pochádzajúceho z odpadu pri spracovaní dreva
z Fínska a bola pripravená postupom podľa autora Farkaš (2017 nepublikované výsledky). Obe
vzorky však vykazovali veľmi podobné zloženie. Analýza zloženia GGMOs ukázala
prítomnosť galaktózy (4,5%), glukózy (21,1%) a manózy (70,4%). Zmes oligosacharidov sa
skladala z tetramérov (46%), pentamérov (28%), hexamérov (12%), heptamérov (9%)
a oktamérov (5%). Ich priemerná molekulová hmonosť (Mn) bola vypočítaná na 827.
Zo vzoriek GGMOs sme vo fosfátovom tlmivom roztoku (PBS) pripravili 4
koncentrácie: 50

g/ml, 100

g/ml, 200

g/ml a 400

g/ml. Z takto pripravených vzoriek

sme napipetovali po 80 µl na spotovaciu platničku. Platničku sme vložili do spotera
sciFLEXARRAYER S3 (Scienion AG, Berlin) a nechali sme vzorky spotovať na epoxidové
sklíčko Nexterion Slide E (Schott, Germany). Po naspotovaní sme sklíčko uložili na noc do
chadničky.
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Na ďalší deň sme vzorky inkubovali, pričom inkubácia prebieha v niekoľkých krokoch.
Ako prvé sme na sklíčko pripevnili masku (SuperMask 16; Arrayit corporation, USA), ktorá
oddeľuje jednotlivé sady vzoriek GGMOs1/GGMOs2 a umožňuje na každú sadu vzoriek
aplikovať iný lektín. 80 µl 3% hovädzieho sérového albumínu (BSA) sme aplikovali na každú
sadu vzoriek a nechali hodinu inkubovať pri laboratórnej teplote. Po hodine sme roztok BSA
vyliali a následne trikrát premyli 100 µl fosfátového tlmivého roztoku s detergentom – Tween
(PBST). Po premytí, sme naniesli na každú sadu vzoriek vybrané lektíny v koncentrácii 25
µg/ml. Použili sme 15 rôznych lektínov: SNA, PNA, DFL, GSL II, GNL, AAL, ConA, WGA,
SNA, LCA, MAL I, HHL, PHAE, RCA, LTL a nechali inkubovať 1 hodinu pri laboratórnej
teplote. Po hodine sme lektíny vyliali a päťkrát premyli 100 µl PBST. Potom sme na každú
sadu vzoriek aplikovali 80 µl fluorescenčného farbiva konjugovaného so streptavidínom CF
647 v koncentrácii 0,5 µg/ml a nechali 15 minút inkubovať v tme pri laboratórnej teplote.
Po 15 minútach sme vzorky trikrát premyli 100 µl PBST a sklíčko sme nechali 1 minútu
miešať v destilovanej vode. Následne sme sklíčko osušili v centrifúge (Microarray High Speed
Centrifuge; Arrayit corporation, USA) a oskenovali v skeneri (InnoScan 710; Arrayit
corporation, USA). Analýza údajov bola vykonaná pomocou softvéru Mapix 5.5.0 (Innopsys,
France). Signál pozadia bol odčítaný a intenzita interakcií bola vyjadrená v arbitrárnych
jednotkách. Štatistické rozdiely sme vyhodnocovali pomocou LSD testu s využitím
štatistického programu Statgraphics.
Výsledky a diskusia
Po spracovaní údajov o interakcii 15 lektínov sme sa rozhodli vyhodnotiť 5 lektínov:
Sambucus nigra lektín (SNA), Arachis hypogaea lektín (PNA), Daffodil lektín (DFL), Griffona
simplicifolia lektín (GSL II) a Galanthus nivalis lektín (GNL), ktoré vykazovali interakcie so
vzorkami GGMOs. Lektíny, ktoré neboli vyhodnotené pravdepodobne obsahujú väzobné
miesta pre iný sacharid, a preto neboli vhodné pre naše pokusy.
Z grafov vyplýva, že čím vyššia je intenzita fluorescencie, tým je viac lektínu
naviazaného na sacharidovú štruktúru (obr. 2. – 6.). Vzorka GGMOs1 vykazovala v každom
prípade vždy väčšiu interakciu s lektínom ako vzorka GGMOs2. Táto skutočnosť môže
súvisieť s mnohými faktormi, napr. pôvodom a prípravou vzorky.
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Obr. 2. Lektín SNA a jeho interakcie s GGMOs1 a GGMOs2 (G1 a G2)
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Obr. 3. Lektín PNA a jeho interakcie s GGMOs1 a GGMOs2 (G1 a G2)
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Obr. 4. Lektín DFL a jeho interakcie s GGMOs1 a GGMOs2 (G1 a G2)

95

GSL II
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Obr. 5. Lektín GSL II a jeho interakcie s GGMOs1 a GGMOs2 (G1 a G2)
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Obr. 6. Lektín GNL a jeho interakcie s GGMOs1 a GGMOs2 (G1 a G2)

Vzhľadom na komplikovanú štruktúru GGMOs nevieme presne v akom poradí sa
jednotlivé monosacharidy v GGMOs nachádzajú, a preto je ťažké presne určiť väzobné miesta
lektínov, na ktoré sa v GGMOs viažu. Mnohé z lektínov sa však vyznačujú špecifickou
vlastnosťou a označujú sa ako tzv. promiskuitné lektíny [5] Znamená to, že lektín môže
obsahovať niekoľko väzobných miest, každé pre inú sacharidovú štruktúru. Nedá sa teda
presne určiť, pre ktorý sacharid je lektín špecifický. Takýmto je napríklad lektín SNA, ktorý
má vysokú afinitu ku kyseline sialovej, ale vykazuje tiež afinitu ku galaktóze [6], čo potvrdzujú
aj výsledky jeho interakacie s GGMOs.
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Záver
V predloženej práci boli preukázané interakcie medzi vybranými rastlinnými lektínmi
a GGMOs, oligosacharidmi ktoré sú odvodené z GGM bunkových stien rastlín a zúčastňujú sa
rastových, vývinových a obranných procesov rastlín. Predpokladá sa, že GGMOs sú súčasťou
regulačno/signálnych mechanizmov rastlín a ich interakcia s lektínmi by mohla nasvedčovať
na zapojenie rastlinných lektínov v signalizácii rastlinných buniek.
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Abstract
Binding of subunits of IHF protein to origin of replication
IHF protein is one of the most important proteins in initiation of replication. This protein was classified
as histone-like protein. IHF protein is small, basic, dimeric protein composed of two different subunits: α and β
subunits. His role is binding to IHF-binding site in origin of replication, and bending DNA by 90˚ and so facilitate
the unwinding of origin. We cloned ihfα and ihfβ genes into expression vectors pET28 and pET30. By PCR
mutagenesis, we did mutants with prolines mutated in ihfα gene. Consequently, we compared ability of binding
of non-mutated IHFα protein subunit and mutants of IHFα protein subunit (431,432, 433) to origin of replication
by using EMSA analysis, where mutants had less activity of binding to origin then non-mutated IHFα. We also
compared ability of binding of non-mutated IHFα protein subunit, non-mutated IHFβ protein subunit and IHFα+β
protein subunits by EMSA analysis.

Keywords: initiation of replication; IHF protein; protein purification; origin of replication
Úvod a formulácia cieľa
IHF proteín bol klasifikovaný ako histónu-podobný proteín hlavne kvôli tomu, že
zdieľa aminokyselinovú homológiu s HU proteínom, ktorý je mu podobný a hrá podobnú úlohu
pri iniciácii replikácie u baktérií [1]. IHF je malý, bázický, dimérny proteín zložený z dvoch
odlišných podjednotiek s 30 % podobnosťou v aminokyselinovej sekvencii: u E. coli α
podjednotka kódovaná himA génom [2] a β podjednotka je kódovaná hip (himD) génom [3].
Aj keď je tohto proteínu 10-krát menej ako HU, je esenciálny pre integráciu bakteriofága λ [4]
a hrá úlohu v mnohých molekulárnych dejoch v bunke. Oproti HU proteínu, má IHF proteín
svoje špecifické miesto väzby v počiatku replikácie [1].
IHF proteín interaguje s datA, chromozómovým lokusom, ktorý môže viazať veľké
množstvo molekúl DnaA proteínu a napomáha predchádzaniu predčasnej iniciácie replikácie
[5]. IHF sa viaže na datA prostredníctvom jeho disociácie z iniciačného komplexu a zotrváva
na datA po dobu 20-30 minút [5]. Väzba IHF na datA, podobajúca sa jeho interakcii s oriC
kvôli ohybu DNA, stimuluje asociáciu DnaA s týmto miestom a znižuje prístupnosť hladiny
DnaA, ktorá by mohla iniciovať nový replikačný cyklus [6]. IHF taktiež podporuje hydrolýzu
DnaAATP v datA oblasti. IHF preto vytvára nový systém kontrolujúci bunkovú koncentráciu
DnaAATP konajúci v zhode s regulačnou inaktiváciou DnaA (RIDA) [7]. IHF hrá dvojitú úlohu
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pri regulácii iniciácie replikácie: ako pozitívny regulátor na oriC a negatívny regulátor na datA
[8].
Hlavným cieľom v tejto práci je ukázať ako sa obe podjednotky IHF proteínu viažu na
oblasť počiatku replikácie oriC pomocou metódy EMSA. Porovnali sme schopnosť väzby
nemutovanej α podjednotky IHF proteínu na oriC s jej mutantmi, (IHFα431, IHFα432 a IHFα433),
é majú zamenené špecifické prolíny zodpovedné za správnu väzbu na oriC.
Materiál a Metódy
Použité kmene a plazmidy
V práci sme využívali expresné kmene Escherichia coli BL21 (DE3), rovnako aj E. coli
XL1, a klonovací vektor pET-28 resp. pET-30 s naklonovanými génmi pre podjendotky IHF
proteínu z E. coli K12 a Acetobacter orleanensis CCM 3610.
SDS-PAGE
Vzorky z expresie proteínov, homogenizácie a purifikácie sme analyzovali
elektroforézou v 12 % SDS PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej v Sambrook
a kol. (1989) [9].
Expresia proteínov
Z nočnej kultúry buniek E. coli BL21 (DE3) s expresným plazmidom s génmi pre ihf
proteíny sme preočkovali 1 ml do 100 ml čerstvého LB média. Po rozrastení buniek do OD590
= 0,6 sme do média pridali IPTG do výslednej koncentrácie 1 mmol.l-1. Proteíny sme
nadprodukovali 2 až 3 hodiny pri teplote 37° C. Po skončení nadprodukcie sme bunky usadili
7 min centrifugáciou pri 5 000 g a sediment buď okamžite použili na purifikáciu proteínov
alebo zamrazili na -80° C do ďalšieho použitia.
Purifkácia proteínu
Bunkový pelet po nadprodukcii proteínu sme suspendovali v homogenizačnom TNG
tlmivom roztoku (50 mmol.l-1 Tris.HCl pH-8, 300 mmol.l-1 NaCl, 10 % glycerol). Pridali sme
lyzozým do konečnej koncentrácie 1 mg.ml-1 a nechali inkubovať na ľade 30 min. Bunky sme
homogenizovali sonikáciou (15s impulz, 45s prestávka 10 min.). Homogenát sme
centrifugovali pri 10 000 g na 30 min. pri 4 ˚C. Nukleové kyseliny sme odstránili zrážaním 1
h so streptomycín sulfátom do výslednej koncentrácie 1 % a zrazeninu sme centrifugovali pri
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10 000 g na 30 min. Proteíny zo supernatantu sme purifikovali na His-tag kolónke podľa
priloženého protokolu.
Purifikovaný proteín sme dialyzovali proti TMG tlmivému roztoku a nakoncentrovali
dialýzou voči TMG s 50 % glycerolom a uskladnili pri –80 oC. Koncentráciu proteínu sme
stanovili Bradfordovou metódou a ako štandard sme použili BSA.
EMSA
Schopnosť IHF proteínu a jeho mutantov viazať sa na počiatok replikácie sme
analyzovali štandardnou metódou electro mobility shift assay v 4 % PAGE géli (Bugala a kol.,
2016).
Výsledky a diskusia
Integrovaný hostiteľský faktor, IHFα a IHFβ, patrí k hlavným iniciátorom replikácie
a transkripcie v bakteriálnej bunke. Proteín ako dimérna molekula (Obr. 1) sa viaže na počiatok
replikácie a mení štruktúru DNA a umožňuje väzu ostatných replikačných proteínov.
IHFb

IHFa

N

N

C
C

Obr. 1. Terciárna štruktúra IHFα a IHFβ z buniek Acetobacter orleanensis CCM 3610

Na izoláciu IHFα a IHFβ proteínu z buniek A. orleanensis CCM 3610 sme využili
konštrukty pET30a-ihfα a pET30a-ihfβ z buniek E. coli BL21 (DE3). Rozrastené bunky do
absorbancie 0,5 pri vlnovej dĺžke 590 nm sme indukovali 1 mmol.l-1 IPTG a následne
kultivovali pri 37 oC 2 h. Nadprodukciu proteínov sme si overili elektroforézou na 12 % SDSPAGE (Obr. 1a, 2a).
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Obr. 2. Elektroforetogram expresie a purifikácie IHFα proteínu z Acetobacer orleanensis CCM 3610.
a) 1. neindukovaná kontrola, 2. a 3. expresia IHFα proteínu; b)1. pelet po homogenizácii, 2. supernatant po
homogenizácii, 3. roztok po nanesení proteínov na kolónku, 4. premytie kolónky, 5. až 7. elúcie s 1mol.l-1
imidazolom.

Proteíny z bunkového sedimentu, ako je popísané v časti Materiál a metódy, sme
purifikovali na His-tag Ni2+ kolónke, pričom po naviazaní sa proteíny eluovali 1 mol.l-1
imidazolom (Obr. 2b a 3b). Proteín sme následne dialyzovali podľa postupu uvedeného v časti
materiál a metódy.

Obr. 3. Elektroforetogram expresie a purifikácie IHFβ proteínu z Acetobacer orleanensis CCM 3610.
a) 1. neindukovaná kontrola, 2. a 3. expresia IHFβ proteínu; b)1. pelet po homogenizácii, 2. supernatant po
homogenizácii, 3. roztok po nanesení proteínov na kolónku, 4. premytie kolónky, 5. až 7. elúcie s 1mol.l-1
imidazolom.
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Aktivitu IHF proteínu sme sledovali väzbou obidvoch podjednotiek na počiatok
replikácie oriC z E. coli a oriAo z A. orleanensis CCM 3610. Analýzou gel shift assay sme
potvrdili neschopnosť interakcie komplexu IHFα/IHFβ proteínov na oriC z E. coli, pričom
komplex sa viaže na oriAo z Acetobacter. Cielenou mutagenézou sme pripravili tri mutanty
v géne ihfα, kde nukleotidový triplet CCG, ktorý kóduje prolín sme vymenili za CAG kódujúci
glutamín. Prvou mutáciou sme zmenili prolín v pozícii 66, pričom sme pripravili IHFα431
mutant. Podobne v pozícii 74 sme zmenili prolín za glutamín a pripravili sme mutant IHFα432.
Výmenou prolínov v pozícii 66 a 74 za glutamíny sme pripravili tretieho mutanta IHFα433.
Z pripravených mutantov sme purifikovali IHFα proteín, ktorý sa v ďalších experimentoch
využil na štúdium interakcie s počiatkom replikácie oriAo (Obr. 4 b, c, d). Z výsledku je
zrejmé, že zmenou Pro-66 sa znížila interakčná schopnosť proteínu IHFα431 na počiatok
replikácie. Mutácia v Pro-74 znemožnila interakciu s počiatkom replikácie proteínu IHFα432.
Mutácie v obidvoch prolínoch Pro-66 a Pro-74 zmenili schopnosť väzby na počiatok replikácie
a druhá mutácia a zmena štruktúry proteínu umožnila vyššiu schopnosť interakcie s počiatkom
replikácie.

Obr. 4. Elektroforetogram EMSA anylýzy väzby IHFα na počiatok replikácie.
a) väzba IHFα na oriAo, b) väzba IHFα431 na oriAo, c) väzba IHFα432 na oriAo, d) väzba IHFα433 na oriAo.
Dráha 1. Štandard, 2. – 4. väzba komplexu IHFα v koncentrácii (0, 3, 6 µmol.l-1 v jednotlivých dráhach)

Rovnako sme aj porovnávali schopnosť väzby α podjednotky, β podjednotky
a spoločne αβ podjendotiek na počiatok replikácie oriAo (Obr. 4). Z toho môžeme usúdiť, že
iba α podjednotka sa viaže na počiatok replikácie oriAo. Po EMSA analýze s obidvoma
podjednotkami spolu (Obr. 5-dráha 7-9) vidíme že posun bol menší v porovnaní s α
podjendotkou, čo môže svedčiť o tom, že β podjednotka sa viaže na α podjednotku a pomáha
pri vykonávaní správnej funkcie IHF proteínu pri procese iniciácie replikácie.
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Obr. 5. Elektroforetogram EMSA analýzy väzby IHFα/IHFβ
porovnanie väzby podjednotky IHFα (dráha 1.-3.), podjednotky IHFβ (dráha 4.-6.) a podjednotiek
IHFα/IHFβ spolu (0, 3, 6 µmol.l-1 v jednotlivých dráhach) na počiatok replikácie oriAo A. orleanensis

Záver
V predloženej práci sme nadprodukovali a purifikovali obidve podjednotky IHF
proteínu z A. orleanensis. Cielenou mutagenézou sme v IHFα podjednotke zmenili Pro-66
a Pro-74 za glutamín. Výsledky potvrdili, že komplex IHFα/IHFβ sa viaže iba na počiatok
replikácie oriAo z octových baktérií. Mutované formy IHFα majú výrazne nižšiu afinitu
k oriAo ako nemutovaná forma a potvrdili sme, že Pro-66 hrá dôležitú úlohu pri väzbe proteínu
na počiatok replikácie.
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Abstract
The effect of different wavelengths of light on the development of rhythmic melatonin production in chick
embryos
Development of rhythmic melatonin biosynthesis starts during the embryonic period while it is delayed to
the postnatal life in mammals. Daily rhythms of melatonin were proven during the last third of embryonic
development in chick embryos with higher melatonin levels during the dark than the light phase. The early
development of the circadian system in birds reflects an absence of rhythmic maternal melatonin which in
mammals synchronizes physiological processes of offspring. During perinatal period melatonin may control the
development of rhythms on physiology and behavior that develop at this time to help hatchlings to cope with the
cyclic changes of environment. In this experiment we evaluated the effects of different wavelengths of light (cold
white, red, blue and green) on rhythmic changes of pineal melatonin levels in broiler chick embryos at the end of
embryonic development. Our results show that the highest pineal melatonin concentrations were found in embryos
incubated under red light and the lowest under blue light. Physiological consequences of this finding will be
further studied.

Keywords: melatonin; chick embryos; wavelengths of light
Úvod a formulácia cieľa
Kuracie embryá sú vhodným modelom pre štúdium vývinu cirkadiánnych rytmov,
pretože v dôsledku mimomaternicového vývinu nedochádza u nich k priamej synchronizácií
rytmov medzi matkou a plodom. Skorý vývin aviárneho cirkadiánneho systému môže zohrávať
dôležitú úlohu pre vývin a rytmické zmeny fyziologických funkcií počas prvých dní po
vyliahnutí. Cirkadiánne výstupy z epifýzy sa prenášajú do organizmu prostredníctvom
denných rytmov produkcie melatonínu [1]. U kurčiat sa cirkadiánny rytmus biosyntézy
melatonínu vyvíja už počas embryonálneho štádia a môže byť synchronizovaný cyklom svetla
a tmy [2]. U vtákov možno pozorovať výrazný rytmus melatonínu už hneď po vyliahnutí [1]
na rozdiel od cicavcov, u ktorých sa tento rytmus začína od niekoľkých dní po narodení
u potkanov až po niekoľko mesiacov u človeka [3].
V komerčných liahňach sa vajcia inkubujú v konštantnej tme. Niektoré štúdie naznačujú,
že stimulácia svetlom počas inkubácie urýchľuje vývin embryí. Kurčatá inkubované v zelenom
svetle sa vyznačujú zvýšenou hmotnosťou tela i prsného svalu [6].
Hydina vo veľkovýrobných podmienkach je chovaná výlučne pri umelom osvetlení,
ktoré svojou intenzitou, dĺžkou fotoperiódy a vlnovou dĺžkou môže ovplyvňovať fyziologické
104

a behaviorálne procesy. Doterajšie štúdie naznačujú vplyv rôznej vlnovej dĺžky na rast a
welfare hydiny [8, 9]. Doposiaľ však nie sú známe údaje o vplyve rôznej farby svetla na
cirkadiánnu produkciu melatonínu počas embryonálneho vývinu. Okrem synchronizačných
účinkov môže mať melatonín aj priamy protektívny význam v závere embryonálneho vývinu
a v období tesne po vyliahnutí, pretože v tomto vývinovom štádiu vtáky čelia vysokej fyzickej
aktivite spojenej s procesom liahnutia a prechádzajú na pľúcne dýchanie. Oba tieto procesy
vedú k produkcii reaktívnych produktov kyslíka, ktoré môžu byť melatonínom efektívne
zneškodňované.
Cieľom nášho experimentu bolo zhodnotiť vplyv rôznej vlnovej dĺžky svetla na rytmickú
produkciu melatonínu v epifýzach embryí kurčiat v závere embryonálneho vývinu.
Analyzovali sme vplyv modrého, zeleného, bieleho a červeného svetla, ktorého energetická
úroveň bola adjustovaná na približne rovnakú hladinu.
Materiál a metódy
V experimente sme použili 450 vajec rodičov brojlerových kurčiat Ross 308
z rozmnožovacieho chovu (Mach Hydina, Budmerice, s.r.o.). Vajcia sme inkubovali prvých 10
dní v konštantnej tme a následne do vyliahnutia v svetelnom režime 12 hodín svetla a 12 hodín
tmy, teplote 37,5 ± 0,2°C a relatívnej vlhkosti 50-60 % s automatickým otáčaním vajec v liahni
MIDI F500 (PL Maschine KFT, Hungary). Používali sme štyri druhy LED svietidiel (Slov-Led
Plus, s.r.o., Zvolen) s intenzitou žiarenia 0,04 W/m2: modré svetlo s vlnovou dĺžkou 463nm,
červené svetlo 632nm, zelené svetlo 517nm a polychromatické biele svetlo s vrcholom vlnovej
dĺžky pri 448nm.
Počas 20. dňa inkubácie sme od embryí odoberali epifýzy v pravidelných
dvojhodinových intervaloch (4-5 vajec na odber). Odbery počas tmavej fázy sme realizovali
pri tlmenom červenom svetle. Vypreparované epifýzy sme okamžite vložili do vychladených
eppendorfových skúmaviek, ktoré sme skladovali pri -20°C. Epifýzy sme extrahovali v
metanole a koncentrácie melatonínu sme merali rádioimunoanalýzou postupom validovaným
pre extrakty epifýz [3, 4].
Dáta sme normalizovali logaritmickou transformáciou, pretože nespĺňali podmienku
normálneho rozloženia dát. Normálne rozloženie dát sme otestovali pomocou Kolmogorov Smirnovho testu. Štatistické analýzy sme uskutočnili analýzou rozptylu a následným
Fisherovým post hoc testom v programe STATISTICA 7.
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Výsledky a diskusia
Percentuálne zastúpenie oplodnených vajec a liahnivosť sa medzi jednotlivými farbami
svetla v našich pozorovaniach štatisticky nelíšila. V literatúre sa uvádza vyššia liahnivosť
kurčiat, ktorých embryá sú inkubované v bielom svetle v porovnaní s konštantnou tmou [7].
Vzhľadom na limitovaný počet replikátov naše výsledky v tomto ohľade sú iba predbežné.
V súlade s očakávaním sme pri všetkých štyroch svetelných expozíciach zistili vyššie
hladiny melatonínu v epifýzach embryí kurčiat počas tmavej fázy, čo je v súlade
s publikovanými dátami pri inkubácií v bielom svetle [1, 5]. V červenom svetle sa koncentrácia
melatonínu u embryí signifikantne zvýšila po 4 hodinách od vypnutia svetla a najvyššie hladiny
sme pozorovali po 7 hodinách - približne v strede tmavej fázy. Hladiny melatonínu klesali už
počas tmavej fázy a bazálnu úroveň dosiahli 2 hodiny po zasvietení. Koncentrácia melatonínu
v epifýzach embryí kurčiat inkubovaných pri modrom svetle vykazovala tiež denný rytmus
s maximálnymi hodnotami v strede tmavej fázy. Celková biosyntéza melatonínu počas nočnej
fázy pri modrom svetle bola podstatne nižšia v porovnaní s embryami inkubovanými pri
červenom svetle (Obr. 1.).
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Obr. 1. Koncentrácia melatonínu v epifýzach 20-dňových embryí kurčiat inkubovaných pri červenom
a modrom svetle. Hodnoty sú uvedené ako priemery ± SEM (n = 3 - 5) a v čase zeitgebera (ZT0 = začiatok
svetlej fázy, ZT12 = začiatok tmavej fázy) * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 významnosť rozdielov v
koncentrácii melatonínu medzi červeným a modrým svetlom, ANOVA

Pri porovnaní hladín melatonínu v epifýzach embryí kurčiat inkubovaných pri bielom
a zelenom svetle sme tiež pozorovali významné rozdiely. Koncentrácie melatonínu boli
signifikantne vyššie u embryí inkubovaných v bielom svetle v porovnaní so zeleným svetlom
v čase ZT16 (p < 0,001), ZT19 (p < 0,01), ZT22 (p < 0,05) (Obr. 2.).
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Obr. 2. Koncentrácia melatonínu v epifýzach 20-dňových embryí kurčiat inkubovaných pri bielom a zelenom
svetle. Hodnoty sú uvedené ako priemery ± SEM (n = 3 - 11) a v čase zeitgebera (ZT0 = začiatok svetlej fázy,
ZT12 = začiatok tmavej fázy) * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 významnosť rozdielov v koncentrácii
melatonínu medzi bielym a zeleným svetlom, ANOVA.

Po vyliahnutí sme zaznamenali 3-násobný vzostup (p < 0,001) nočných hladín
melatonínu pri porovnaní 2-dňových kurčiat s 20-dňovými embryami. Na rozdiel od embryí
sme však už nepozorovali rozdiely vo vysokých nočných hladinách medzi kurčatami
inkubovanými a držanými v bielom a zelenom svetle (Obr. 3.).
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Obr. 3. Koncentrácia melatonínu v epifýzach embryí kurčiat počas 20. dňa embryonálneho obdobia (ED) a 2
dni po vyliahnutí (PD2) inkubovaných a držaných pri bielom a zelenom svetle. Hodnoty sú uvedené ako
priemery ± SEM (n = 4 - 11) a v čase zeitgebera (ZT0 = začiatok svetlej fázy, ZT12 = začiatok tmavej fázy).
** p < 0,01; *** p < 0,001 významnosť rozdielov v koncentrácii melatonínu medzi bielym a zeleným svetlom
počas embryonálneho štádia a medzi embryonálnym obdobím a 2 dni po vyliahnutí, ANOVA.
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Záver
V našich experimentoch sme preukázali, že rytmická produkcia melatonínu sa u kurčiat
vyvíja už počas embryonálneho obdobia s očakávanými vysokými hladinami počas tmavej
fázy. Najvyššie koncentrácie melatonínu sme zistili u embryí kurčiat inkubovaných pri
červenom a bielom svetle a najnižšie koncentrácie pri modrom svetle, pričom inkubácia
v zelenom svetle indukovala intermediárne výsledky. Tieto rozdiely sa stierajú počas skorého
postembryonálneho vývinu, pretože sme nepozorovali rozdiely medzi koncentráciami
melatonínu

u dvojdňových

kurčiat

držaných

pri

monochromatickom

zelenom

a polychromatickom bielom svetle. Ďalšie experimenty sú potrebné na odhalenie podstaty
odlišnej citlivosti embryonálneho aviárneho cirkadiánneho systému na rôzne vlnové dĺžky
svetla a jeho možné fyziologické dôsledky. Rytmické zmeny koncentrácií melatonínu môžu
mať protektívny účinok v závere embryonálneho a na začiatku postembryonálneho obdobia
a môžu napomáhať vyliahnutým kurčatám vyrovnať sa s cyklickými zmenami vonkajšieho
prostredia.
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Abstract
Potential of recombinant human cathelicidin LL-37 in the treatment of urogenital tract infections
There are countless pathogens in the world, such as bacteria and viruses, but also eucaryotic organisms fungi and protozoa. Our bodies have had to adapt evolutionally to these pathogens - they have found different
ways against them. One of these protection mechanisms is also antimicrobial peptides, including cathelicidins. In
humans, only one type of cathelicidin was defined - LL-37. It is a short, α-helical, cationic peptide, that received
its name according to its structure - LL because it contains 2 leucines at the beginning of the chain and 37, due to
its length of 37 amino acids. One of its multimodal features is antimicrobial activity against certain pathogens.
Up to date its antimicrobial activity has been tested against number of gram-positive and gram negative bacteria
with very promising MIC. The aim of this work was to assay this peptide against bacterial isolates from urogenital
tract causing the infections and determine MIC for these bacteria.

Keywords: cathelicidin; LL-37; Streptococcus agalactiae; E. coli; antimicrobial activity
Úvod a formulácia cieľa
Katelicidíny sú malé, katiónové antimikrobiálne peptidy, ktoré môžeme nájsť
predovšetkým u cicavcov, vrátane ľudí, u ktorých boli opísané v roku 1995 [1]. Vyvinuli sa
rovnako, ako ostatné antimikrobiálne peptidy, ako imunitná odpoveď na vplyvy z vonkajšieho
prostredia, teda hlavne ako ochrana pred patogénmi. Môžeme ich nájsť hlavne na častiach tela,
ktoré sú v kontakte s vonkajším prostredím ako je koža, pľúcny surfaktant, močovo-pohlavná
sústava, pažerák a časti gastrointestinálneho traktu, sliny, pot. Po prvý krát boli izolované
z králičích neutrofilov. Primárne sú súčasťou špecifických granúl neutrofilov, ale nájdeme ich
aj v epiteliálnych bunkách, monocytoch, NK bunkách, B bunkách, trofoblastoch
a keratinocytoch [2,3].
Kvôli zvyšujúcej sa rezistencii baktérií na antibiotiká bolo žiadúce nájsť vhodné
riešenie na tento stále sa zväčšujúci problém. Bolo dokázané viacerými vedeckými
pracovníkmi venujúcimi sa, či už ľudskému katelicidínu LL-37 alebo katelicidínom
pochádzajúcich z iných druhov, že katelicidíny sú jedným z možných riešení pre túto
problematiku [4,5]. Katelicidíny sú taktiež aktívne voči vírusom a kvasinkám. [6]
Cieľom tejto práce bolo testovať antimikrobiálnu aktivitu LL-37 voči klinickým
izolátom z urogenitálneho traktu rodu Streptococcus agalactiae ako zástupcu gram109

pozitívnych (G+) baktérií a rodov Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella
oxytoca, Enterobacter cloacae a Citrobacter koseri ako zástupcov gram-negatívnych (G-)
baktérií a určiť minimálnu inhibičnú koncentráciu (MIC) tohto antimikrobiálneho peptidu pre
tieto baktérie.
Materiál a metódy
Todd Hewitt Broth (THB) – živné médium pre Streptococcus agalactiae (firma
Liofilchem). Pre nočné kultúry bolo použité tekuté živné médium (v 100 ml destilovanej vody
rozpusteného 3,64 g THB). Tuhé živné médium bolo použité na testovanie početnosti
a uchovávanie baktérií. Do tuhého živného média sa pridával agar (firma Sigma, 2g rozpustené
v 100 ml destilovanej vody). Živné médiá boli autoklávované.
Tryptic Soy Broth (TSB) – živné médium pre Escherichia coli, Enterobacter cloacae,
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca a Citrobacter koseri (firma Sigma). Rovnako ako
pre S. agalactiae boli používané tekuté (3 g TSB rozpustené v 100 ml destilovanej vody) aj
tuhé živné médiá (3 g TSB a 2 g agaru rozpustené v 100 ml destilovanej vody). Všetky živné
média boli sterilizované autoklávovaním pri teplote 120°C po dobu 20 minút.
Živné médiá používané pre antimikrobiálne testy
Underlay gel – spodné médium. Zloženie: 10 mM NaxPO4, 100 mM NaCl, 0,03% THB
alebo TSB (v závislosti na testovanej baktérie), 1% agaróza (firma Sigma, výrobné číslo
SLBD2493V ), 0,02% Tween 20 (firma Sigma, výrobné číslo P 9416).
Overlay gel – vrchné médium. Zloženie: 6% THB alebo TSB (znovu v závislosti na
testovanej baktérii), 1% agaróza.
Premývací zásobný fosfátový pufor - 100 mM NaxPO4 a 1 M NaCl, pH8 (sterelizovaný
0,45 mm filtrom).
Premývací pracovný fosfátový pufor – sterilnou vodou 10x riedený zásobný pufor
Katelicidín LL-37 – exprimovaný v bunkách E. coli a purifikovaný do vysokých čistôt
(99,9%) v našich priestoroch.
Baktérie Streptococcus agalactiae (rôzne izoláty), Escherichia coli (rôzne izoláty),
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae a Citrobacter koseri –
klinické izoláty.
Určenie početnosti mikroorganizmov - bunky, ktorých početnosť mala byť určená rástli
v tekutom médiu typu v závislosti od mikroorganizmu. Po narastení nočnej kultúry boli bunky
usadené centrifugovním 2 minúty pri 5000 RPM (centrifúga MiniSpin od firmy Eppendorf,
rotor typu F45-12-11) a médium bolo odstránené. Ak nie je uvedené inak, tak sa používali tieto
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centrifugálne podmienky. Následne boli trikrát premyté fosfátovým pufrom použitím
centrifugovania.

Po

poslednej

centrifugácii

bol

supernatant

odstránený

a pelet

rozsuspendovaný v 1,5 ml fosfátového pufru. Odtiaľ bol odobratý 1 ml do spektrofotometrickej
skúmavky so štrbinou 10 mm a zmerané OD pri 600 nm (firma BioRad, spektrofotometer
SmartSpec Plus). Ako kontrola bol použitý fosfátový pufor. Po zmeraní OD boli bunky
nariedené fosfátovým pufrom tak, aby v každej vzorke bolo OD600=1. Suspenzie vzoriek boli
následne stovkovým riedením nariedené na koncentráciu 10-2, 10-4 a 10-6. 100 µl z nariedených
suspenzií bolo vysiatych na Petriho misky so živnými médiami (THB, TSB v závislosti od
použitých buniek) a následne sa Petriho misky umiestnili do termostatu na 37°C na noc. Na
druhý deň boli zrátané počty kolónií a vypočítaná priemerná hodnota počtu buniek pri OD600=1
na 1 ml.
Antimikrobiálny radiálny difúzny test - Po narastení nočnej kultúry boli bunky usadené
centrifugovaním.

Následne

boli

bunky

trikrát

premyté

fosfátovým

pufrom

použitím centrifugácie. Po poslednej centrifugácii boli bunky rozsuspendované v 1,5 ml
fosfátového pufru. Odtiaľ bol odobratý 1 ml do spektrofotometrickej skúmavky so štrbinou 10
mm a bolo zmerané OD pri 600 nm. Následne bolo vypočítané riedenie pre bunky – najskôr
sme si vypočítali aktuálny počet buniek v 1 ml vynásobením odmeraného OD a priemernej
vypočítanej hodnoty na 1 ml. Bunky boli následne neriedené 108CFU/ml. Do Petriho misiek
sa nalial underlay gel spolu so 100 µl riedenej suspenzie s bunkami, čím bola dosiahnutá
výsledná koncentráciu buniek 106CFU/ml. Gél sa nalieval s teplotou 50°C. Po zatuhnutí bolo
v underlay gély spravených 6 dierok v rovnakých rozostupoch od seba a do nich sa
napipetovalo 5 µl z LL-37 v koncentráciách 0,03; 0,06; 0,27; 0,81 a 2,43 mg/ml. Šiesta dierka
slúži ako kontrola a napipetovalo sa do nej 5 µl fosfátového pufru. Takto pripravené misky
boli dané na 4 hodiny inkubovať do termostatu na 37°C. Po 4 hodinách sa misky zaliali overlay
gélom takisto schladeným na 50°C. Misky sa opäť dali do termostatu inkubovať na noc na
37°C a na druhý deň bolo možno vidieť zóny inhibície rastu baktérií.
Výsledky a diskusia
Určenie početnosti mikroorganizmov – po narastení kolónií boli kolónie spočítané,
spriemerované a bola vypočítaná priemerná hodnota colony forming units (CFU) v 1 ml.
Hodnoty, ktoré sme dostali sú uvedené v tabuľke 1.
Tab. 1. Početnosť rastu mikroorganizmov na médiu.
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Mikroorganizmus

CFU/ml

Streptococcus agalactiae

3,3*1010

Escherichia coli

8,2*109

Klebsiella pneumoniae

9,1*108

Klebsiella oxytoca

7,5*108

Enterobacter cloacae

8,6*108

Citrobacter koseri

2,3*109

Antimikrobiálne radiálne difúzne testy – Zóny sme merali pomocou ImageI, ktorý bol
nakalibrovaný krúžkom s definovaným polomerom. Tento krúžok bol odfotený spolu
s miskami. Lineárna závislosť bola zistená pre polomer vyčírenej zóny a logaritmom
koncentrácie peptidu. Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) bola vypočítaná z krivky
logaritmu koncentrácie LL-37 v nulovom pomere (teda priesečník trendovej krivky
logaritmickej funkcie s osou x).

Obr. 1. Antimikrobiálny radiálny difúzny test. 537- Klebsiela oxytoca, 26- Citrobacter koseri
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Obr. 2. Hodnoty MIC

112

Obr. 3. Výpočet aktivity

Najlepšie MIC vykazoval Citrobacter koseri s priemernou MIC 1,2741 µg/ml. Nižšie
MIC sú výhodné vzhľadom na to, že vo vyššej koncentrácii okolo 67,4 µg/ml je LL-37
cytotoxický pre eukaryotické bunky [7]. Pri kmeňoch S. agalactiae sú výsledky, vzhľadom na
vysoké odchýlky medzi jednotlivými testami a aj medzi kmeňmi, nejednoznačné, a preto je
potrebné tieto testy ešte zopakovať. Rovanko nie sú v súlade s MIC uvedenými v iných
štúdiách, kde uvádzajú MIC nižšie ako 143,79 µg/ml [8]. Kmene E. coli mali inhibovaný rast
v rozmedzí od 4,6 µg/ml až po 8,6 µg/ml, z čoho nám vyšla priemerná hodnota MIC 6,7 µg/ml.
Bals R. [9] uvádza, že pri ich výskumoch bola koncentrácia potrebná na inhibíciu rastu E. coli
menej ako 143,79 µg/ml. K. pneumoniae a K. oxytoca vykazovali najvyššie MIC zo všetkých
testovaných baktérií a to 18,6522 µg/ml pre K. pneumoniae a 18,85133 µg/ml pre K. oxytoca.
Tieto výsledky však môžu byť taktiež nepresné, pretože smerodajná odchýlka bola vykazovala
hodnoty, ktoré sú uvedené na obrázku 2. Taktiež tieto hodnoty nie sú v súlade s hodnotami
publikovanými skôr, pre K. pneumoniae bola táto hodnota stanovená na 32 µg/ml [10].
Enterobacter cloacae vykazoval MIC okolo 10 µg/ml. Rozdiely medzi hodnotami, ktoré vyšli
pri G- a G+ baktériách môžu byť spôsobené tým, že G+ baktérie majú v bunkovej stene oveľa
hrubšiu vrstvu proteoglykánu a zasa G- baktérie majú vo svojej bunkovej stene
lipopolysacharidy (LPS) a fosfolipidy. Keďže LL-37 má náboj +6, lepšie interaguje
s lipopolysacharidovo-fosfolipidovými bunkovými stenami, pretože LPS im udeľuje vysoko
negatívny náboj. Záporný náboj G- baktériám udeľuje kyselina teichoová.
Záver
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Touto prácou sme dokázali, že katelicidín LL-37 má značnú antimikrobiálnu aktivitu,
aj voči baktériám, ktoré spôsobujú infekcie urogenitálneho traktu. Vďaka týmto informáciám
majú tieto peptidy potenciál stať sa súčasťou liečby voči niektorým baktériám, ktoré spôsobujú
infekcie urogenitálneho traktu.
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Purification of a mitochondrial DNA-binding protein
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Abstract
Mitochondrial DNA (mtDNA) encodes some of the essential components of mitochondrial respiratory
chain. Correct regulation of mtDNA compaction into nucleoprotein structures (mt-nucleoids) is a prerequisite for
proper functioning of a range of cellular metabolic processes. Modulation of mt-nucleoid structure via regulation
at the post-translational level might represent a tool for mtDNA metabolism adjustment. To address the possibility
that lysine succinylation of the core mt-nucleoid component of Saccharomyces cerevisiae, Abf2, provides control
of its DNA-binding activity in vivo, strains with specifically altered intra-mitochondrial enzymatic activity were
constructed. As lysine succinylation proceeds non-enzymatically, levels of succinyl group donor, succinylcoenzyme A, are expected to be modified in these strains. Tagged Abf2 was detected and immunoprecipitated
from crude protein extracts enabling mass spectrometry analysis of its succinylation.

Keywords: yeast; mitochondria; nucleoid; succinylation; TCA cycle; Abf2
Introduction and Objectives
The early stages in the evolution of eukaryotes remain to be uncovered, yet it is clear
that all living eukaryotes descent from symbiosis between archaebacteria and α-proteobacteria
[1]. Relicts of this evolutionary event in the form of mitochondria endure in vast majority of
current eukaryotes due to their essential roles in cellular metabolism [2]. Canonical ATPproducing mitochondria host enzymes of the tricarboxylic acid (TCA) cycle [3]. This is also
true for mitochondria of the budding yeast, Saccharomyces cerevisiae, which contain
mitochondrial DNA (mtDNA) encoding some of the indispensable components of the
mitochondrial respiratory chain [4]. Compaction of mtDNA is achieved via its association with
non-histone proteins. Resulting structures, termed mitochondrial nucleoids (mt-nucleoids), are
dynamic but the molecular mechanisms of their remodelling remain largely elusive. The main
mtDNA-packaging protein in S. cerevisiae, Abf2 [5], together with other mt-nucleoid factors,
could alternate accessibility of mtDNA to transcription machinery and thereby regulate
mtDNA expression [6].
Lysine succinylation is a type of post-translational modification. Changing the +1
charge to -1 at the modified residue, it influences modified protein’s physical properties and
thereby possibly its biological activity [7]. Several mitochondrial proteins of S. cerevisiae,
including Abf2, have been shown to be succinylated in vivo. Disrupting the activity of certain
TCA enzymes alters protein succinylation levels. Deletion of KGD1 (catalytic subunit of the
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α-ketoglutarate dehydrogenase complex, which converts α-ketoglutarate into succinylcoenzyme A (succinyl-CoA)) decreases mitochondrial protein succinylation. Deletion of LSC1
(catalytic subunit of succinyl-CoA ligase, which converts succinyl-CoA into succinate) has the
opposite effect. This corresponds to the model where succinyl-CoA acts as the donor of the
succinyl group during non-enzymatic protein succinylation [8].
In vitro succinylation of Abf2 decreases its natural DNA-binding activity, which might
be attributed to the introduction of negative charge repulsing Abf2 from the negatively charged
DNA [9]. For activity of TCA enzymes can be altered as a means of metabolic adaptation [8],
we hypothesize that this can result in alternations of mitochondrial succinyl-CoA levels. The
consequent change in succinylation pattern of Abf2 in vivo could modify mt-nucleoid
morphology or composition, which would have impact on mtDNA metabolism. In this way,
cells could modulate mtDNA replication and/or gene expression in a manner analogical to
chromatin remodelling. To test the hypothesis, we decided to prepare a system suitable for
Abf2 detection and purification from S. cerevisiae cells under different growth conditions or
with genetic background leading to alternation of intramitochondrial succinyl-CoA levels.
Such system allows for analysis of in vivo succinylation of Abf2 and its impact on mtDNA
metabolism.
Materials and Methods
Yeast cells were transformed using LiAc/PEG/ssDNA method [10] by LEU2 deletion
cassettes with terminal regions homologous to 5' and 3' termini of coding sequences (CDS) to
be deleted by one-step recombination. LEU2 deletion cassettes were prepared by PCR
amplification of LEU2 gene (with 5' and 3' UTRs) from a pDrive (Qiagen) vector kindly
provided by Mgr. Nikola Čanigová using primers with 5' regions homologous to the genes to
be deleted. Transformants were selected on synthetic complete media without leucine and
tested for their ability to grow on media with ethanol. Correct integration of the deletion
cassette was confirmed by colony PCRs using primers amplifying specific sequences in
vicinity of cassette boundaries at the 5' and 3' ends of the deleted CDS.
Strains were grown in rich liquid media with ethanol as the sole carbon source at 28 °C
with constant agitation until early stationary phase. Harvested cells were washed twice with ice
cold phosphate buffered saline and cell pellets frozen at -20 °C. Pellets (of equal wet weight)
were later thawed on ice, suspended in ice cold lysis buffer (50 mM HEPES (NaOH) pH 7.5 at
4 °C; 150 mM NaCl; 0.5% (w/v) Na-deoxycholate; 0.5% (v/v) NP-40; 1x Complete™ (Roche);
1 µg/ml leupeptin) and transferred into Lysing Matrix C in 2 ml tubes (MP biomedicals). Cell
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homogenization was performed using FastPrep®-24 Classic instrument (MP biomedicals) for
40 s at 6 m.s-2 followed by 30-minute incubation on ice and repeated for 5 s. Cell debris with
Lysing Matix C was separated using low-speed centrifugation, supernatant (crude protein
extract) was transferred to a fresh tube and remaining debris sedimented at higher speed (10
min.; 16100x g; 4 °C). Glycerol was added to the clear crude protein extract up to 10% (v/v)
and the total protein concentration was measured using Protein Assay Dye Reagent (Bio-Rad).
Crude protein extract aliquot with normalised protein concentration was mixed 1:1 with SDSPAGE sample buffer (stock: 20% (v/v) glycerol; 125 mM Tris (HCl) pH 6.8; 4% (w/v) SDS;
10% (v/v) β-mercaptoethanol (BME); bromophenol blue), incubated at 95 °C for 5 minutes
and stored at -20 °C; remaining extract was stored at -80 °C.
Immunoprecipitation was performed on lysis buffer-equilibrated IgG Sepharose 6 Fast
Flow (GE Healthcare). After 1-hour incubation with resin at 6 °C with mild agitation flowthrough fraction was collected, resin washed 3x and bound proteins eluted with SDS-PAGE
sample buffer without BME (see above). 1/3 of the elution fraction was analysed using SDSPAGE and 1/3 used for western blotting analysis.
SDS-PAGE was performed in 12% (w/v) bisacrylamide-acrylamide tris-glycine based
gels. Gels were either stained using PageBlue™ Protein Staining Solution (Thermo Scientific)
or used for semi-dry electrophoretic transfer of proteins onto a methanol pre-treated PVDF
membrane in the process of western blotting. Application of antibodies was performed using
iBind™ system (Thermo Fisher Scientific – Life Technologies). The antibodies used were:
anti-Abf2 (rabbit; polyclonal serum; 1:1000; kindly provided by Dr. Vladimír Pevala and
Dr. Eva Kutejová (Institute of Molecular Biology, Slovak Academy of Sciences)) and antirabbit, HRP-conjugated (donkey; IgG; 1:4000; Jackson ImmunoResearch). 1-Step™ TMBBlotting (Thermo Scientific) reagent was used for chromogenic development of the blot.
Results and Discussion
S. cerevisiae SCY325 and S. cerevisiae SCY325 ABF2-TAP strains were successfully
transformed by LEU2 deletion cassettes targeting either KGD1 or LSC1 gene. The genotype in
the targeted loci was confirmed for all strains using colony PCR. All of the strains were capable
of aerobic respiration using ethanol as the sole carbon source. S. cerevisiae SCY325 ABF2TAP kgd1Δ::LEU2 strains were growing slower than other strains and their growth on glycerol
media was barely observable (data not shown), which corresponds to the findings of PrzybylaZawislak et al. [11]. Deletions of the genes presumably led to alternation of mitochondrial
energy metabolism.
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Both Abf2 and Abf2-TAP were detectable in crude protein extracts of all strains using
anti-Abf2 antibodies as single predominant bands (Fig. 1). This indicates that protein extraction
was successful and did not result in significant degradation of the proteins.

Fig. 1. Western blot analysis of Abf2/Abf2-TAP presence in protein extracts.
Anti-Abf2 antibodies were used. PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific) served as a
molecular weight standard. Crude protein extracts from different strains were loaded into separate lanes. The
form of Abf2 and genetic background differences are noted. Underscore designates different clones of the same
presumed genotype.

Abf2-TAP was successfully immunoprecipitated from cells of all strains carrying the
ABF2-TAP gene in quantities sufficient for its visualisation using PageBlue™ reagent after
SDS-PAGE analysis. This means that the amount was sufficient to enable the excision of the
corresponding bands from the gels for mass spectrometry analyses (MS). Control
immunoprecipitation using crude protein extracts from strains producing the wild type version
of Abf2 showed no discrete band that would correspond to Abf2, or with the molecular weight
of Abf2-TAP, as expected for strains producing untagged Abf2 only (Fig. 2).
Western

blotting

using

anti-Abf2

antibodies

confirmed

the

successful

immunoprecipitation of Abf2-TAP. Minor signals of polypeptides of lower molecular weight
were observable in the ABF2-TAP strains, which might have represented Abf2-TAP
degradation products (Fig. 3). The protein fractions are currently analysed by MS by Dr. Peter
Baráth (Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences).
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Fig. 2. SDS-PAGE analysis of immunoprecipitated Abf2-TAP.
PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific) served as a molecular weight standard. Elution
fractions for different strains were loaded into separate lanes. The form of Abf2 and genetic background
differences are noted. Underscore designates different clones of the same presumed genotype.

55 kDa

Abf2-TAP
35 kDa
25 kDa

15 kDa

Fig. 3. Western blot analysis of immunoprecipitated Abf2-TAP.
Anti-Abf2 antibodies were used. PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific) served as a
molecular weight standard. Elution fractions for different strains were loaded into separate lanes. The form of
Abf2 and genetic background differences are noted. Underscore designates different clones of the same
presumed genotype. Degradation products of Abf2-TAP are visible.
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Conclusion
Strains of S. cerevisiae with altered mitochondrial succinyl-CoA metabolism were
constructed. Tagged Abf2 was immunoprecipitated from crude protein extracts in amounts
sufficient for mass spectrometry detection of putative succinylated peptides. This system
provides a tool for the study of links between mtDNA gene expression and mitochondrial
energy metabolism.
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Abstract
Intersexual differences of the rear edge shape of ramus mandibulae
In our study we focused on the variability assessment of intersexual attribute in the shape of the rear edge
of ramus manbibulae. Analysed mandibles were scanned using 3D digitizer MicroScribe G2X. The shape of
ramus mandibulae was evaluated in 76 adults with determined sex (33 males and 43 females). Analyses of the
curves were realized by the methods of geometrical morphometry in the R Statistical Software. The main points
of analysis were Principal Component Analysis (PCA) and Generalized Procrustes Analysis (GPA). The software
carried out visualization of curves and statistical evaluation of the ramus mandibulae shape in regard of the tree
main components. For the statistical treatment of the data Student`s t-test has been selected. In this study, we have
not been able to confirm the existence of differences between male and female ramus mandibulae.

Keywords: mandible; geometric morphometrics; PCA; GPA
Úvod a formulácia cieľa
Sánka je z hľadiska odhadu pohlavia jednou z najviac študovaných kostí, pretože
vykazuje výrazný sexuálny dimorfizmus. Pri odhade pohlavia sa sleduje tvar brady, everzia
uhla sánky, zahnutie ramena sánky a ďalšie metrické charakteristiky [1]. V priemere sú mužské
sánky vždy väčšie, robustnejšie, majú výraznejšie stopy po úponoch svalstva a na ramene
sánky môžeme pozorovať výrazné zakrivenie. U väčšiny žien je zadný okraj ramena priamy
alebo sa vyskytuje zakrivenie mediálnym smerom v hornej časti v blízkosti krčka [2].
Geometrická morfometria je metóda založená na sledovaní geometrie tvaru, variability
a zmien prostredníctvom zvolených význačných bodov, tzv. landmarkov, na sledovanom
objekte. Na znázornenie tvaru je nutné poznať geometrický vzťah medzi jednotlivými
nameranými bodmi ako aj vzdialenosti a uhly [3]. Táto metóda poskytuje aj štatisticky
spoľahlivé zhodnotenie morfologických rozdielov [4]. Výhodou geometrickej morfometrie je
predovšetkým možnosť komplexného popisu veľkosti a tvaru skúmaného objektu a následná
možnosť priamo vizualizovať odchýlky v tvare [5].
Cieľom práce bolo metódami geometrickej morfometrie porovnať tvar zadnej hrany
ramena sánky mužov a žien.
Materiál a metódy
Analyzované sánky pochádzajú z pohrebísk z územia Slovenska (Branč, Pata, Gáň A,
Cífer-Pác, Gáň C, Kopčany, Devín-Hrad). V práci bolo analyzovaných 76 sánok dospelých
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jedincov s odhadnutým pohlavím – 33 mužských a 43 ženských sánok. Analyzované
nepoškodené sánky patrili dospelým jedincom, pretože sánka prechádza počas života
viacerými zmenami, ktoré sa ustália až v dospelosti.
Samotný postup pri získavaní dát spočíva v zadefinovaní landmarkov (Tab. 1), ktoré
ohraničia sledovanú krivku. Prvým krokom získavania údajov (súradníc) je kalibrácia prístroja.
Po nej nasleduje zosnímanie oboch ramien. Počiatočným bodom krivky je kondylion, ďalej
krivka prechádza cez gonion a končí v bode antegonial notch. Snímanie ramien bolo
uskutočnené prístrojom MicroScribe G2X. Prístroj zaznamenáva súradnice bodov
(semilandmarkov) na ramene sánky vo vzdialenosti dvoch milimetrov.
Tab. 1. Definície landmarkov použitých pri kalibrácii a analýze krivky
Kalibrácia
Linguale (li)

Horný koniec symfýzy sánky na lingválnej ploche [6].

Lingulare (lg)

Párový bod, horný hrot lingula mandibulare na pravej a ľavej strane [6].

Analýza krivky
Kondylion (ko)

Najviac laterálne položený bod na kĺbových výbežkoch sánky [2].

Gonion (go)

Bod na uhle sánky, ktorý leží najviac dole a najviac laterálne [2].

Antegonial notch (an)

Najvyšší bod zárezu alebo konkavity na dolnej hrane sánky v mieste, kde sa
rameno pripája k telu sánky [7].

Spracovanie údajov prebiehalo v programe R. Prvou vykonanou analýzou bola PCA
(analýza hlavných komponentov). PCA je metóda, ktorá umožňuje vytvárať nové premenné.
Tieto premenné sú lineárnou kombináciou premenných z pôvodných dát, pri čo možno
najmenšej strate informácií. Prvá nová súradnicová os (PC 1 – prvý hlavný komponent) je
vedená v smere maximálnej variancie medzi objektmi. Druhá os (PC 2) je kolmá na prvú os
a je vedená v smere druhej najväčšej variancie medzi objektmi. Na tomto princípe je možné
popísať i ďalšie komponenty [8]. Súradnice landmarkov boli vyhodnotené metódou GPA
(Generalized Procrustes Analysis), ktorá umožňuje škálovanie dát, ich prenášanie a rotovanie,
čím sa dosiahne odstránenie faktoru veľkosti a je tak možné sledovať aj tie najjemnejšie
odchýlky v tvare sledovaných objektov [9]. V programe R bola vykonaná štatistická analýza
(t-test) a pre vizualizáciu tvarov sledovaných objektov boli vytvorené grafy.
Výsledky a diskusia
Variabilita v tvare ramien sánok bola sledovaná vzhľadom na tri hlavné komponenty.
Percentuálna hodnota variability vypovedá o rozdieloch medzi jedincami vzhľadom
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na pohlavie. Čím je variabilita vyššia, tým sú si jedinci tvarovo menej podobní a naopak.
Poradie komponentov je dané stupňom variability, PC1 má vždy najvyššiu hodnotu – 45 %
na pravých a 42 % na ľavých ramenách. Variabilita PC2 bola na pravých ramenách 20 %
a ľavých 27 %, hodnota variability PC3 bola 13 % na pravých a 11 % na ľavých ramenách.
Variabilita pravých ramien (Obr. 1), vzhľadom na komponenty PC1 a PC2 bola 65 % a pri
porovnaní ľavých ramien to bolo 69 % (Obr. 2). Pri porovnaní PC1 a PC3 predstavuje
variabilita 58 % na pravých ramenách a 53 % na ľavých ramenách sánok. Porovnaním PC2
a PC3 bolo percento variability 33 % u pravých ramien a 38 % pri ľavých ramenách. Pri
zobrazení umiestnenia jedincov vzhľadom na dané komponenty (Obr. 1, 2) je zrejmé, že
mužskí i ženskí jedinci sú značne premiešaní. Nie je zreteľné rozhranie, ktoré by porovnávané
skupiny oddeľovalo.
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Vysvetlivky:
PC1 – prvý hlavný komponent,
PC2 – druhý hlavný komponent,
PC3 – tretí hlavný komponent,
¡ – jedinec mužského pohlavia,
Ñ – jedinec ženského pohlavia,
– priemerný mužský jedinec
– priemerný ženský jedinec
Obr. 1. Grafické rozmiestnenie analyzovaných
jedincov pri porovnaní tvaru ramien na pravej strane sánky vzhľadom na hlavné komponenty.

Vysvetlivky:
PC1 – prvý hlavný komponent,
PC2 – druhý hlavný komponent,
PC3 – tretí hlavný komponent,
¡ – jedinec mužského pohlavia,
Ñ – jedinec ženského pohlavia,
– priemerný mužský jedinec
– priemerný ženský jedinec
Obr. 2. Grafické rozmiestnenie analyzovaných jedincov pri porovnaní tvaru ramien na ľavej strane
sánky vzhľadom na hlavné komponenty.
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Pre sledovanie tvarových zmien bolo potrebné vizualizovať analyzované krivky.
Krivky boli sledované z troch pohľadov na sánku resp. rameno sánky – zozadu, zhora a zboku.
Vzhľadom na tieto pohľady je možné sledovať miesta, v ktorých sa krivky jednotlivých
jedincov najčastejšie odlišovali. Pre toto porovnanie sú však podstatné len dva pohľady, a to
pohľad zozadu (Obr. 3) a zboku (Obr. 4).
Pri pohľade zozadu (pomer priestorových osí X a Y) môžeme sledovať najväčšiu
variabilitu medzi jednotlivými meraniami v oblasti krčka sánky a v hornej časti ramena. Krivky
ramien sa v tejto oblasti vychyľujú mediálne (krivka ľavého ramena do pravej strany, pravého
ramena do ľavej strany). Ďalšou oblasťou, v ktorej je možné pozorovať viacero odchýlok je
oblasť uhla sánky. Ramená varírujú po X-ovej osi, vybočenie je laterálnym smerom. Táto
variabilita je spôsobená prítomnosťou everzie uhla sánky. Podľa Stloukala et al. (1999; [2]) by
táto everzia mala byť výrazná u mužov, čo sme však v tejto práci nepotvrdili.

Obr. 3. Pohľad zozadu na sánku.
SIN: ľavé rameno, DEX: pravé rameno, L – laterálne, M – mediálne, zelená krivka – priemerný tvar ženských
ramien, červená krivka – priemerný tvar mužských ramien sánky, sivé krivky – tvar zadnej hrany všetkých
analyzovaných ramien

Pohľad zboku je pomerom priestorových osí Y a Z. Najväčšiu tvarovú variabilitu
môžeme sledovať na ľavom ramene približne v strede ľavého ramena. U žien je krivka
rovnejšia resp. zakrivenie je miernejšie ako u mužov [2]. Pri pohľade zboku je možné sledovať
tvarové rozdiely i v oblasti uhla sánky. Z výraznejšieho prehnutia krivky usudzujeme, že uhol
sánky smeruje viac posteriórne (krivky sú v tejto časti konvexnejšie). Poslednou oblasťou,
v ktorej sú zaznamenávané zmeny v tvare, je ukončenie krivky (oblasť pred landmarkom
antegonial notch). Variabilita ukončenia krivky súvisí s tým, ako veľmi vystupuje konkavita
uhla sánky.
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Obr. 4. Pohľad zboku na sánku.
SIN: ľavé rameno, DEX: pravé rameno, A – anteriórne, P – posteriórne, zelená krivka – priemerný tvar
ženských ramien, červená krivka – priemerný tvar mužských ramien sánky, sivé krivky – tvar zadnej hrany
všetkých analyzovaných ramien

Z jednotlivých nasnímaných kriviek zadnej hrany sánky bola vytvorená priemerná
krivka pre mužov a pre ženy. Tieto dve krivky sa svojim tvarov výrazne neodlišujú.
Štatistickou analýzou sme nepotvrdili rozdiely v tvare zadnej hrany mužských a ženských
sánok (p = 0,0824 pre pravé zadné hrany sánok mužov a žien, a p = 0,1708 pre ľavé).
Predpokladáme, že nesignifikantné rozdiely v priemerných tvaroch ramien mužov
a žien sú zapríčinené predovšetkým nedostatočne veľkým súborom. Dôvodom malého počtu
vhodných jedincov bolo najmä poškodenie sánky v oblastiach potrebných na kalibráciu resp.
poškodením zadnej hrany ramena sánky.
Záver
V predloženej práci sme nedokázali potvrdiť rozdiely v tvare zadnej hrany ramien
sánok mužov a žien. Dôvodom je predovšetkým nedostatočne veľký súbor, ktorý bol v práci
analyzovaný, ako i skutočnosť, že krivky boli hodnotené ako celok. Do budúcnosti sú preto
potrebné ďalšie analýzy, v ktorých by sme sa podrobnejšie zaoberali aj jednotlivými časťami
krivky.
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Abstract
Effect of thyme oil and its compounds on the production of polysaccharide type biofilm in
Staphylococcus epidermidis
This work is aimed to develop a platform of cell-based assays for screening of potential antibiofilm agents
by targeting viability, biomass and the extracellular polymeric substance (EPS) layer of Staphylococcus
epidermidis. The further aim was to apply the three optimized assays for evaluation of antibiofilm effects of thyme
oil and its main compounds thymol and carvacrol. These natural compounds didn’t inhibit the metabolic activity
of cells. The inhibitory effect on biofilm biomass in the case of thyme oil is conected with the reduction of polyβ(1-6)-N-acetylglucosamine (PNAG) in EPS as detected using Alexa Fluor 488 (WGA). Using qRT-PCR we
confirmed that thyme oil increases the expression of icaR gene encoding represor protein and reduces the
expression of icaA gene encoding production of PNAG.

Keywords: Staphylococcus; antibiofilm; viability; EPS; thyme oil; icaADBC; qRT-PCR
Úvod a formulácia cieľa
Staphylococcus epidermidis je najčastejšou príčinou infekcií spojených s používaním
vnútrotelových medicínskych pomôcok kvôli vysokej schopnosti produkcie biofilmu. Biofilm
definujeme ako štruktúrované spoločenstvo bakteriálnych buniek uzavretých v polymérnej
matrici a adherovaných k inertným alebo živým povrchom. Kľúčovou zložkou väčšiny
biofilmov je extracelulárna polymérna substancia (EPS), ktorá u patogénov špecificky chráni
zabudované bakteriálne bunky pred antibiotikami a imunitnou odpoveďou hostiteľa, čím
znemožňuje liečbu infekcie. EPS stafylokokov je tvorená polysacharidovým intercelulárnym
adhezínom (PIA), ktorý sa skladá z opakujúcich sa β-1,6 viazaných jednotiek zvyškov poly-Nacetylglukózamínu (PNAG) a je produkovaný proteínovými produktmi operónu icaADBC [1].
Existuje množstvo syntetických a prírodných látok s antibiofilmovým účinkom, ktorý
bol detegovaný na základe stanovenia biomasy biofilmu najčastejšie metódou s kryštálovou
violeťou [2]. Tento účinok je u mnohých z nich založený na antibakteriálnom účinku a
pôsobení na aktívne bunky. Účinku potenciálne antibiofilmových látok na redukciu EPS sa
venuje malá pozornosť, pričom je známe, že povrchy, na ktorých síce boli bunky zabité ale
polymérna matrica bola ponechaná, môžu byť rýchlejšie rekolonizované baktériami
vytvárajúcimi biofilmy [3], čo spôsobuje opätovné objavenie infekcie. Možným vysvetlením
je, že väčšina dostupných metód na meranie obsahu EPS závisí od extrakcie polysacharidov
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[4], čo je pracný a časovo náročný proces, nevhodný pre skríningové štúdie. Pomerne
jednoduchší postup podľa [5] je použiteľný pre G+ aj G- baktérie bez toho, aby zahŕňal
extrakciu polysacharidu. Tento test využíva fluorescenčný konjugát Alexa Fluor 488 a
aglutinínu z pšeničných klíčkov (WGA), ktorý sa viaže na poly-N-acetylglukozamínové
(PNAG) zvyšky prítomné v typickom EPS.
Cieľom tejto práce bolo stanoviť schopnosť tymiánovej silice a jej zložiek - tymolu
a karvakrolu inhibovať tvorbu biofilmu. Použitím kombinácie troch testov ktoré boli
vypracované a optimalizované v tejto práci a použitím qRT-PCR sme chceli získať celkový
obraz o účinku týchto látok na biofilmy z hľadiska inhibície tvorby biomasy, viability a
produkcie EPS.
Materiál a metódy
Stanovenie biomasy biofilmu, metabolickej aktivity a EPS:
Do jamiek 96 jamkovej platničky sme napipetovali 180 µl upravenej nočnej kultúry
baktérií a 20 µl roztokov látok v určených koncentráciách. Bakteriálnu kultúru sme nechali
inkubovať stacionárne 24 hodín pri 37°C. Metabolickú aktivitu buniek sme stanovili po
odstránení planktonických buniek farbením resazurínom a meraním fluorescencie [6]. Po
odstránení resazurínu sme jamky premyli a pokračovali sme stanovením biomasy metódou
s kryštálovou violeťou podľa [2]. Druhú mikrotitračnú platničku s rovnakou nočnou kultúrou
a pridanými látkami sme použili na stanovenie EPS pomocou Alexa Fluor 488 (WGA) podľa
[6]. Vo všetkých troch testoch sme na stanovenie absorbancie, resp. fluorescencie použili
prístroj Varioskan Flash (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA).
Molekulárne analýzy:
Na detekciu génov icaADBC operónu sme použili primery a program podľa [7]. RNA
sme izolovali pomocou fenolu a izopropanolu. Na presnú kvantifikáciu zmien v expresii génov
sme použili qRT-PCR reakciu použitím kitu QuantiFast SYBR® Green RT-PCR Kit
v termocykleri Stratagene Mx 3005P, Agilent Technologies. Relatívnu expresiu génov sme
stanovili výpočtom rozdielu v génovej expresii RQ = 2-ΔΔCt s použitím génu 16S rRNA ako
endogénnej kontroly.
Výsledky a diskusia
V predbežných experimentoch sme metódou s kryštálovou violeťou stanovili priaznivý
antibiofilmový účinok tymiánovej silice a jej účinných zložiek tymolu a karvakrolu, ktoré
v subinhibičných koncentráciách inhibovali tvorbu biofilmu u 17 analyzovaných kmeňov
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S.epidermidis v rozmedzí 11 – 81 %. Na podrobnejšie štúdium účinku sledovaných látok sme
použili bakteriálny kmeň S.epidermidis RP62A, ktorý sa celosvetovo používa ako modelový
organizmus a má icaADBC operón kódujúci produkciu PNAG (Obr. 1).

Obr. 1. Detekcia génu pre icaA - 546 bp v kmeňoch S. epidermidis. Amplikón kmeňa RP62A je v dráhe 3
označenej šípkou

V prvej časti práce sme optimalizovali metódu na stanovenie viability buniek
v biofilme, spočívajúcu v redukcii bezfarebného resazurínu metabolicky aktívnymi bunkami
na resofurín, ktorý je vysoko fluorescenčný a ružový [8]. Keďže molekula resofurínu môže byť
ďalej redukovaná na nefluorescenčný a bezfarebný hydroresofurín, je nevyhnutné
optimalizovať koncentráciu resazurínu a čas farbenia pre každý bakteriálny kmeň. Pri
testovaní širokej škály koncentrácií od 2 µM po 2000 µM a času od 0 po 60 minút, sme
stanovili ako optimálne 20 µM koncentráciu sondy a 45 minútovú inkubáciu. Overili sme, že
farbenie resazurínom nemá žiadny vplyv na nasledujúce farbenie kryštálovou violeťou, čo nám
umožnilo stanoviť viabilitu buniek a biomasu biofilmu v tej istej bakteriálnej kultúre.
Limitujúcim faktorom pre stanovenie EPS postupom [6], založeným na špecifickej väzbe
fluorescenčného konjugátu aglutinínu - Alexa Fluor 488 (WGA) na zvyšky poly-Nacetylglukózamínu (PNAG) [9] je minimálny počet baktérií (107 CFU / ml). Potvrdili sme, že
v pri stanovení biofilmu v mikrotitračných platničkách je v 24 hodinovom biofilme dostatočná
koncentrácia buniek.
Kombinácia troch testov optimalizovaných v tejto práci poskytuje celkový obraz o
účinkoch testovaných látok na tvorbu biofilmu z hľadiska produkcie biomasy, viability a
produkcie EPS. Túto kombináciu testov sme použili na štúdium schopnosti tymiánovej silice
a jej zložiek - tymolu a karvakrolu inhibovať tvorbu biofilmu. Získané výsledky sú v Obr. 2-4.
Sledované

látky

v subinhibičných

koncentráciách,

v ktorých

neovplyvňujú

metabolickú aktivitu a viabilitu buniek, inhibujú biomasu biofilmu stanovenú metódou
s kryštálovou violeťou dávkovo závislým spôsobom. V najvyššej použitej koncentrácii 2,5 %
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sme stanovili 31 - 49 %-nú inhibíciu. U tymiánovej silice inhibícia biofilmu koreluje
s inhibíciou obsahu PNAG, ktorý bol redukovaný v závislosti od použitej koncentrácie až o 49
%. Zvýšenie v koncentrácii 2,5 % pripisujeme možnej degradácii bunkových stien
a zvýšenému uvoľneniu polysacharidov do extracelulárnej matrix.
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Obr. 2. Vplyv tymiánovej silice na biomasu, viabilitu a EPS S. epidermidis
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Obr. 3. Vplyv karvakrolu na biomasu, viabilitu a EPS S. epidermidis
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Obr. 4. Vplyv tymolu na biomasu, viabilitu a EPS S. epidermidis

V kvantitatívnej RT-PCR sme potvrdili výrazné, 3 násobné zvýšenie expresie génu
icaR kódujúceho represorový proteín potláčajúci expresiu génov icaADBC operónu a 0,78
násobné zníženie expresie génu icaA kódujúceho produkciu PNAG (Obr. 5). Zložky
tymiánovej silice tymol a karvakrol síce inhibujú tvorbu biofilmu, ale nemajú vplyv na obsah
PNAG v extracelulárnej matrix. Keďže aj v qRT-PCR sme stanovili nejednoznačný účinok,
tymol znižuje a karvakrol naopak zvyšuje expresiu oboch génov, ich antibiofilmový účinok je
asi založený na iných mechanizmoch ako inhibícia produkcie PNAG.
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Obr. 5. Vplyv sledovaných látok na expresiu génov súvisiacich s tvorbou biofilmu S. epidermidis
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Záver
Vypracovali sme platformu pre stanovenie tvorby alebo inhibície tvorby biofilmu
kombinovaným stanovením biofilmovej biomasy, metabolickej aktivity buniek a obsahu
PNAG v extracelulárnej matrix. Týmto spôsobom sme potvrdili tymiánový olej ako
antibiofilmový agents redukujúci extracelulárnu matrix v dôsledku zvyšovania expresie
represorového génu icaR a znižovania expresie génu icaA kódujúceho produkciu PNAG.
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Abstract
Expression analysis of neuropeptides ITP and ITPL and their receptors in the silkworm Bombyx mori
Ion transport peptide (ITP) and ITP-like peptide (ITPL) are conserved neuropeptides with unknown function in
Bombyx mori. In this study we identified cells producing ITP receptors BNGR-A2 and BNGR-A34, and ITPL
receptor BNGR-A24. BNGR-A2 is produced in six pairs of brain neurons that also produce ITP peptide. This
indicates self-regulation of expression or secretion of ITP. BNGR-A34 is produced by endocrine cells in the
midgut, which produce various neuropeptides, including allatostatin C, tachykinin and RFamide-like peptides.
BNGR-A24 is expressed in two pairs of cells in abdominal ganglia producing insect glycoprotein hormones GPA2
and GPB5. Incubation of isolated CNS with recombinant ITPL peptide induced production of cGMP in the
specific neurons in the ventral ganglia. This suggests an exciting possibility that ITPL could be recognised by an
additional guanylate cyclase-coupled receptor.

Keywords: neuropeptides; GPCR; cGMP; in situ hybridization; immunohistochemistry; Bombyx
Úvod a formulácia cieľa
Neuropeptidy sú veľkou a rozmanitou skupinou signálnych molekúl nachádzajúcou sa
naprieč celou živočíšnou ríšou. Sú to malé peptidy hrajúce úlohu pri regulácii najdôležitejších
fyziologických procesov, akými sú napr. vývin, rast, metabolizmus alebo rozmnožovanie [1].
Medzi významné modelové organizmy vo fyziológii a genetike hmyzu patrí priadka
morušová (Bombyx mori). U B. mori je známych spolu 81 génov a ich zostrihových variantov
pre neuropeptidy a peptidové hormóny [2]. Všetky neuropeptidy fungujú cez svoje špecifické
receptory v cieľových bunkách. Väčšina týchto receptorov patrí medzi receptory spojené s G
proteínom (GPCR). U B. mori bolo doposiaľ identifikovaných 48 génov pre takéto GPCR [3].
Existujú však aj ďalšie typy neuropeptidových receptorov; zaujímavý je z tohto hľadiska
eklózny hormón (EH). U muchy Bactrocera dorsalis bolo dokázané, že funguje cez na
membránu naviazanú guanylát-cyklázu [4].
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V našej práci sme sa zamerali na neuropeptid Ion transport peptide (ITP) a jeho
zostrihový variant Ion transport peptide-like (ITPL). ITP bol identifikovaný ako faktor
ovplyvňujúci reabsorpciu solí a vody v zadnom čreve u koníka Schistocerca gregaria [5].
U tohto istého druhu bol neskôr identifikovaný aj ITPL [6]. U B. mori bol taktiež popísaný
alternatívny zostrih génu pre ITP. Oba peptidy majú N-koniec kódovaný spoločným exónom;
ich C-konce sú kódované v odlišných exónoch. ITP je na rozdiel od ITPL na C-konci
amidovaný [7]. Receptory pre ITP a ITPL u B. mori boli identifikované analýzou 34 orphan
neuropeptidových GPCR receptorov (BNGR), ktorá odhalila BNGR-A2 a BNGR-A34 ako
receptory pre ITP a BNGR-A24 ako receptor pre ITPL [8]. Rozdielna štruktúra a expresia
týchto peptidov a taktiež to, že fungujú cez rozdielne receptory naznačuje, že u B. mori plnia
rozdielne biologické funkcie.
Materiál a metódy
Na všetky experimenty sme používali polyvoltínnu líniu Bombyx mori N4 (Kunihiro
Shiomi, Japonsko). Potrebné tkanivá boli vypitvané vo fyziologickom roztoku a fixované 1 h
pri RT v 4% paraformaldehyde (PBS).
Na lokalizáciu transkriptov génov pre ITP, ITPL, BNGR-A2, BNGR-A34 a BNGRA24 sme použili metódu in situ hybridizácie (ISH) s digoxigenínom značenými antisense
DNA próbami. Primery na špecifické próby sme navrhli v programe Primer3 na nasledovné
sekvencie: ITP a ITPL (AY950502.1, dĺžka próby 402bp), BNGR-A2 (NM_001134265.1,
dĺžka próby 884bp), BNGR-A34 (NM_001134278.1, dĺžka próby 1040bp), BNGR-A24
(NM_001134250.1, dĺžka próby 900bp). Templát na prípravu špecifických prób sme
amplifikovali štandardnými PCR z kompletnej cDNA nervovej sústavy B. mori.
Digoxigenínom značené próby sme pripravili PCR amplifikáciou s reverzným primerom s
pomocou kitu PCR Dig Probe Synthesis Kit (Roche Life Science) [9].
Vzorky sme ďalej farbili imunohistochemickým farbením [9] s primárnymi
protilátkami (Tab. 1) a komerčne dostupnými sekundárnymi protilátkami Alexa Fluor® 488,
Alexa Fluor® 594 a DyLight™ 649 (Jackson ImmunoResearch) riedenými 1:1000.
Tab. 1. Prehľad použitých primárnych protilátok, ich riedenie a druh. GP (Guinea pig) – morča, R (Rabbit)
– králik, M (Mouse) – myš.
Primárne protilátky proti
Alatostatín A
Alatostatín C
cGMP
DH

Riedenie
1:2000
1:1000
1:1000
1:2000

Druh
M
R
R
R
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GPB5
ITP
RFamid
RFamid
Tachykinín

1:2000
1:10 000
1:3000
1:3000
1:2000

M
R
R
GP
R

DNA sekvencia ITPL s fúznym Trx proteínom a His tagom bola komerčne
syntetizovaná (GeneScript) a tento rekombinantný gén bol exprimovaný v E. coli. Fúzny
proteín bol purifikovaný na kolónach IMAC (HiTrap IMAC HP), Sephacryl S-100 HR a
ANEX (HiTrap Q HP) a disulfidové mostíky v ITPL boli rekonštituované dialýzou voči
roztoku s 1mM DTT. Trx proteín bol následne spolu s His tag odštiepený enterokinázou
a zachytený na IMAC. Izolovaný ITPL bol ďalej purifikovaný dialýzou a lyofilizovaný.
Na dôkaz biologického účinku ITPL na CNS sme izolovali nervové pásky, zbavili ich
neurolémy a inkubovali vo fyziologickom roztoku, ktorý obsahoval ITPL vo výslednej
koncentrácii 100 nM 1 h a následne imunohistochemicky detegovali cGMP.
Trvalé preparáty sme zhotovili na mikroskopickom sklíčku v 100% glycerole
a analyzovali na mikroskope Nikon Eclipse 600 a konfokálnom systéme Leica TCS-SPE.
Výsledky a diskusia
Metódou ISH sme identifikovali bunky exprimujúce mRNA pre ITP, ITPL a ich tri
receptory. Keďže exóny špecifické pre ITP a ITPL sú veľmi krátke, vyrobili sme próbu, ktorá
nerozlišuje zostrihové varianty tohto génu. Nami zistená lokalizácia transkriptov ITP/ITPL
génu sa zhodovala s publikovanými dátami z imunohistochemického farbenia [7].
Zaujímavých je v tomto prípade šesť párov laterálnych neurosekrečných buniek v mozgu
produkujúcich ITP. V týchto bunkách sme detegovali aj ITP receptor BNGR-A2 (Obr. 1A);
teda peptid (Obr. 1B) aj jeho receptor sú produkované tými istými bunkami. To poukazuje na
možnú autoreguláciu expresie alebo vylučovania daného peptidu. Slabú expresiu tohto
receptora sme zaznamenali aj v corpora cardiaca.

A

B

Obr. 1. Expresia BNGR-A2 v mozgu larvy B. mori. A. Detekcia BNGR-A2 mRNA pomocou ISH v šiestich
pároch neurónov v mozgu. B. Zelenou je zafarbená protilátka proti ITP, tento signál je kolokalizovaný
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s farbením v A; červenou je zafarbená protilátka proti alatostatínu A. Farátna larva štvrtého instaru, mierka 100
µm.

Bunky exprimujúce ITP receptor BNGR-A34 ssme zafarbili v endokrinných bunkách
stredného čreva lariev, čo podporuje hypotézu o úlohe ITP pri regulácii homeostázy
a metabolizmu u B. mori, podobne ako je tomu u iných druhov [5]. Naše kombinované ISH a
imunohistochemické farbenia ukázali, že bunky exprimujúce BNGR-A34 patria do
subpopulácií buniek exprimujúcich alatostatín C, tachykinín a peptidy z rodiny RFamidov
(Obr. 2).

Obr. 2. Expresia BNGR-A34 v čreve larvy B. mori. A. Detekcia BNGR-A34 mRNA v strednej časti
stredného čreva farátnej larvy štvrtého instaru. A´ Farbenie s protilátkou proti alatostatínu C a kolokalizácia
s ISH signálom vo vybraných bunkách (šípky). B. BNGR-A34 mRNA v strednej časti stredného čreva žerúcej
larvy štvrtého instaru. B´ Zelenou je zafarbená protilátka proti RFamidu, šípky ukazujú prekryv vo vybraných
bunkách. C. BNGR-A34 mRNA na hranici strednej a zadnej časti stredného čreva žerúcej larvy štvrtého
instaru. C´. Zelenou je zafarbená protilátka proti tachykinínu a šípky ukazujú prekryv vo vybraných bunkách;
modrou je zafarbená protilátka proti RFamidu. Mierka 50 µm.

A

B

Obr. 3. Expresia BNGR-A24 v abdominálnom gangliu larvy B. mori. A. Detekcia BNGR-A24 mRNA
v dvoch pároch neurónov. B. Protilátka proti GPB5 je zafarbená na červeno a tento signál je kolokalizovaný
s ISH detekciou receptora; protilátka proti DH je zafarbená na zeleno. Farátna larva štvrtého instaru, mierka 50
µm.
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Receptor pre ITPL BNGR-A24 sme za farbili v dvoch pároch neurónov v
abdominálnych (brušných) gangliách. Tieto bunky produkujú glykoproteínové hormóny
GPA2/GPB5 (Obr. 3), ktorých funkcia u motýľov zatiaľ nie je známa.
Zarážajúca je podobnosť v štruktúre ITPL a EH. Oba peptidy sa vyznačujú tromi
disulfidickými väzbami. Aj keď EH receptor u priadky zatiaľ identifikovaný nebol, našli sme
u nej homológ EH receptora B. dorsalis z rodiny guanylát-cykláz [4].
S využitím rekombinantne exprimovaného ITPL sme experimentálne dokázali, že ITPL
zvyšuje hladinu cGMP v sieti neurónov vo všetkých gangliách okrem mozgu. Tieto neuróny
sa podieľajú na regulácii zvliekania hmyzu a pred zvliekaním sa v nich prirodzene zvyšuje
hladina cGMP [10]. Keď sme nervové pásky zbavené neurolémy z kukiel, u ktorých prirodzene
k produkcii cGMP ešte nedochádza, inkubovali v 100 nM ITPL, v daných bunkách sa nám
cGMP podarilo zafarbiť (Obr. 4).

Obr. 4. Imunohistochemické farbenie cGMP v izolovaných CNS kukly B. mori. A a A´ sú neskoré farátne
štádiá kukiel, u ktorých je cGMP produkované in vivo. B a B´ sú skoré farátne štádiá kukiel, u ktorých
prirodzene k produkcii cGMP nedochádza. Tá je vyvolaná inkubáciou CNS s ITPL in vitro. Obrázky ukazujú
sieť laterálnych neurónov v abdominálnych (A, B) a terminálnych gangliách (A´, B´). Mierka 75 µm.

To je priamy dôkaz, že ITPL vyvoláva produkciu cGMP v týchto bunkách. Hypotéza,
že sa tak deje cez doposiaľ neidentifikovanú receptorovú guanylát-cyklázu (podobne ako je
tomu u EH) je vzrušujúca, aj keď na jej potvrdenie budú potrebné ďalšie experimenty.
Záver
V tejto práci sme identifikovali bunky exprimujúce ITP, ITPL a ich receptory BNGRA2, BNGR-A34 a BNGR-A24. Funkcia týchto peptidov u B. mori zatiaľ nie je známa. Práve
lokalizácia ich expresie a receptorov ju môže pomôcť objasniť.
Zároveň sa nám podarilo dokázať biologickú aktivitu ITPL peptidu na izolované
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nervové pásky. Priame pôsobenie ITPL zvyšovalo hladinu cGMP v bunkách, v ktorých sa
cGMP produkuje in vivo tesne pred ekdýziou. To poukazuje na možnú úlohu ITPL pri
modulácii ekdýzie. Zároveň podporuje hypotézu, že ITPL rovnako ako EH funguje cez
receptorovú guanylát-cyklázu.
Funkciu ITP a ITPL tiež študujeme metódami reverznej genetiky. Pripravili sme
transgénnu líniu exprimujúcu Gal4 proteín v bunkách produkujúcich ITP in vivo. Do úvahy
tiež prichádza využitie CRISPR/Cas9 systému na deléciu ITP génu, príp. exónov špecifických
pre jednotlivé zostrihové varianty.
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Abstract
Influence of pH soil on some growth parameters and expression of Lsi transporters of sorghum [Sorghum
bicolor (L.) Moench]
Sorghum bicolor is characterized by its rapid growth, high potential of biomass production and wide
adaptability to various adverse conditions. pH is considered to be one of the most important properties of the soil,
because many chemical processes depend on it. This characteristic affects the bioavailability of nutrients for
plants, their deficiency and toxicity. It also causes various morphological, metabolic and physiological damages.
Inappropriate pH of the substrate is described as stress condition. In our work we studied the influence of different
pH values on sorghum, root and shoot growth, their vitality and production of biomass as well as an impact on
the expression of aquaporins, namely Lsi transporters which transport silicon and other solutes besides water.
Results showed that extremely pH values in soil cause inhibition of growth and development in sorghum. It also
decreases expression of Lsi6 transporter in shoots.

Keywords: growth; Lsi transporters; morphology; pH soil; sorghum
Úvod a formulácia cieľa
Podmienky, ktoré negatívne ovplyvňujú rast a vývin rastlín sa definujú ako stresové.
Medzi takéto podmienky sa zaraďuje aj nepriaznivé pH pôdy. Hodnota pH je veličina, ktorá
vyjadruje obsah vodíkových a hydroxylových iónov v roztoku. Na základe ich pomeru sa
určuje kyslosť alebo zásaditosť prostredia. Meradlom kyslosti a zásaditosti pôdy je práve pH
[1]. Považuje sa za jednu z najdôležitejších chemických vlastností pôdy, pretože na ňom závisí
mnoho chemických procesov. Ovplyvňuje bioprístupnosť živín zmenou ich chemickej formy
prijatou rastlinami. Ak hodnota pH nie je na úrovni, ktorú rastlina vyžaduje, stráca schopnosť
absorbovať niektoré zo základných prvkov nevyhnutných pre jej optimálny rast a vývin [2].
Esenciálne prvky sú pre rastlinu prístupné vo forme iónov. Niektoré rastlina prijíma vo
forme negatívne nabitých aniónov (napr. fosfor), iné ako kladne nabité katióny (napr. draslík).
Rozpustnosť všetkých týchto prvkov závisí od hodnoty pH [2]. Pri pH vyššom ako 8 a nižšom
ako 5 sú niektoré prvky pre rastlinu ťažko dostupné (napr. N, P, K, Fe, Cu a iné). Pri nízkom
pH môžu byť určité prvky lepšie rozpustné a pre rastlinu dostupnejšie. To spôsobuje ich príjem
vo vyššom množstve ako je pre ňu prospešné, čím sa stávajú toxické (Al Fe, Mn, Zn, Cu). Pre
väčšinu hospodárskych plodín je teda prístupnosť esenciálnych prvkov optimálna pri pH 5,5
až 7 [2 – 4]. Rastliny sú citlivé na zmeny pH, preto sa medzi stresové podmienky zaraďuje aj
140

nevhodné pH substrátu. V rastlinách sa vytvorili rôzne mechanizmy, pomocou ktorých sú
schopné vyrovnávať a udržovať pH na rovnakej hladine [5]. Na nepriaznivé pH reaguje hlavne
apoplazmický priestor a vakuoly príjmom, výdajom a hromadením iónov. Odchýlky od
optimálneho pH teda ovplyvňujú rast a vývin rastlín [6].
Sorghum bicolor – cirok dvojfarebný je jednoklíčnolistová rastlina charakteristická
rýchlym rastom, vysokým potenciálom tvorby biomasy, širšou prispôsobivosťou na rôzne
stresové podmienky a schopnosťou akumulovať rôzne kovy, napr. Pb, As, Ni, Cd, Zn.
V súčasnosti sa o ciroku hovorí v spojení s fytoremediáciami a s akumuláciou kremíka v jeho
pletivách. Pestuje sa prevažne v tropických a subtropických, suchých a polosuchých oblastiach
sveta [7 – 8].
Akvaporíny sú proteíny na plazmatickej membráne, ktoré vytvárajú kanály
a sprostredkujú transport vody z alebo do bunky. Ich expresia sa zvyšuje vplyvom niektorých
stresov zapríčiňujúcich vodný deficit. Uľahčujú nielen transport vody, ale aj malých
nenabitých molekúl, napríklad močoviny, bóru, kremíka a rôznych plynných látok (CO2, NH3)
[9 – 10]. K takýmto proteínom sa zaraďujú aj transportéry Lsi1, Lsi2 a Lsi6 patriace do
rodiny NIP-akvaporínov (Nodulin26-like Intrinsic Protein), ktoré okrem vody transportujú aj
kremík [11].
Predložená práca sa zameriava na vplyv rôzneho pH substrátu na niektoré rastové
charakteristiky ciroku (celkový habitus rastlín, prírastok podzemnej a nadzemnej časti, čerstvá
a suchá hmotnosť). Ďalším cieľom bolo zistiť, či extrémne hodnoty pH ovplyvňujú expresiu
génov kódujúcich transportéry kremíka, ktoré sa zaraďujú do rodiny akvaporínov.
Materiál a metódy
V experimentálnej časti práce sme používali zrná ciroku dvojfarebného Sorghum
bicolor, kultivar Gadambalia. Povrchovo sterilizované semená v roztoku SAVO – účinná látka
NaClO : dH20 (1:1) sme predkultivovali 3 dni v dH2O, následne odmerali korene a nadzemné
časti a prichytili na polystyrénové plaváky (10 rastlín na 1 variant). Rastliny sme pestovali
v rastovej komore v ½ Hoaglandovom živnom roztoku s upravenými hodnotami pH (pH 3; pH
4,5; pH 5,8; pH 7; pH 8,5; pH 10). Živný roztok sme vymieňali na tretí deň a pH upravovali
každý deň zriedenou HCl a 1 M KOH.
Po 7. dňovej kultivácii sme rastliny zbavili zvyškov zrna a odmerali hlavný koreň
a nadzemnú časť po najvyššie postavený list. Takto sme zistili rozdiel v dĺžke medzi začiatkom
a koncom kultivácie. Následne sme z rastlín každého variantu stanovili čerstvú (FW) a suchú
hmotnosť (DW).
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Expresiu génov sme stanovili metódou real-time PCR analýzy. RNA sme izolovali
pomocou SpectrumTM Plant TotalRNA Kit (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Na
odstránenie zvyškovej DNA sme použili kombináciu DNázy I a DNázového tlmivého roztoku
(Sigma Aldrich) (1:7). Purifikovanú RNA (1 µg) sme využili na syntézu prvého vlákna cDNA
metódou reverznej transkripcie s použitím ImProm-IITM Reverse Transcription System
(Promega, Madison, WI, USA) a Oligo(dT)15 primerov. Prečistenú cDNA sme analyzovali
real-time PCR metódou (ABI Fast 7900 HT, Applied Biosystems) za použitia primerov pre
Lsi1, Lsi 2 a Lsi6. Ako referenčný gén sme využili konštitutívne exprimovaný β-aktín. Touto
metódou sme kvantifikovali expresiu génov LSi1, Lsi2, Lsi6 a β-aktínu. Teplotný program
real-time PCR sme nastavili v závislosti od anelačnej teploty primerov. Sekvencie sme
následne analyzovali v Sequencing Analysis software (verzia 5.4, Applied Biosystem).
Výsledky sme štatisticky spracovali programom Stagraphics Centurion XV.
a Microsoft Excel. Experimenty sme vyhodnocovali pomocou analýzy rozptylu ANOVA
a LSD testom s úrovňou preukaznosti α = 0,05.
Výsledky a diskusia
Po 7-dňovej kultivácii rastlín S. bicolor sme zaznamenali rozdiely jednotlivých
variantov v dĺžke najmä podzemnej časti rastlín ako aj v ich celkovej morfológii (obr. 1). Od
ostatných variantov sa najviac odlišovali rastliny pestované v extrémnych hodnotách pH (pH
3 a pH 10). V týchto variantoch dochádzalo k výraznému poklesu dĺžky koreňov, bez vývinu
bočných koreňov (pH 3), prípadne rastu hrubých krátkych bočných koreňov po celej dĺžke
primárneho koreňa (pH 10). V ostatných variantoch bola dĺžka koreňov približne rovnaká,
bočné korene vyrastali do cca 1/3 dĺžky koreňa od bázy a boli viditeľne dlhšie. Nadzemná časť
rastlín pestovaných v extrémnom pH sa taktiež morfologicky odlišovala, listy boli tmavšie
sfarbené a pri niektorých rastlinách sa objavilo fialové sfarbenie. Toto sfarbenie môže byť
spôsobené hromadením antokyánov ako dôsledok stresu, pretože ich akumulácia v pletivách
sa považuje za súčasť antioxidačných mechanizmov [12].
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Obr. 1. Morfologické rozdiely ciroku kultivovaného v živnom roztoku s rôznymi hodnotami pH

Pri štatistických analýzach sme za kontrolu považovali variant pH 5,8. Cirok toleruje
rozsah pH od 5 až po 8,5. Najlepšie však rastie na pôdach s pH 6 − 6,5 [13 – 14]. Prírastok v
dĺžke koreňa medzi začiatkom a koncom kultivácie vykazoval štatisticky významný rozdiel
oproti kontrole vo variantoch pH 3 a pH 10 (obr. 2, A). Podobný výsledok sme zaznamenali aj
v prírastku nadzemnej časti. (obr. 2, B). V oboch prípadoch došlo k inhibícii rastu a vývinu.

Obr. 2. Prírastok koreňa (A) a nadzemnej časti (B) od začiatku kultivácie po jej koniec
V grafoch je vyznačená smerodajná odchýlka. Varianty sme štatisticky porovnávali s kontrolou (pH 5,8) na
úrovni preukaznosti α = 0,05

Po zistení podielu DW/FW v koreňoch sme zistili prudký nárast vo variantoch pH 4,5
a pH 10 oproti ostatným variantom (obr. 3, A). Pri nadzemných častiach sme zistili najvyšší
podiel v extrémnych hodnotách pH (obr. 3, B), čo odzrkadľuje nízky obsah vody v pletivách
vystavených stresu. Štatisticky významný rozdiel sme zistili len pri variante pH 3.
Domnievame sa, že rastlina začala strácať vodu následkom čoho došlo k inhibícii rastu.
Inhibíciu rastu pri nízkom pH potvrdzuje aj iná štúdia [15].
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Obr. 3. Percentuálny podiel sušiny (DW) na čerstvú hmotnosť (FW) koreňov (A) a nadzemnej časti (B)
V grafoch je vyznačená smerodajná odchýlka. Varianty sme štatisticky porovnávali s kontrolou (pH 5,8) na
úrovni preukaznosti α = 0,05

Pri real-time PCR analýze sme sledovali rozdiely v miere expresie génov Lsi1, Lsi2
a Lsi6 v hraničných hodnotách pH (pH 3 a pH 10) a v kontrole (pH 5,8). Expresia génu Lsi1
bola najvyššia vo variante pH 3 a pri variante pH 10 došlo oproti kontrole k jej poklesu, avšak
v oboch prípadoch sa jednalo o štatisticky nevýznamný rozdiel. V koreňoch ciroku
pestovanom v kyslom a zásaditom prostredí nastal taktiež štatisticky nepreukazný pokles
expresie génu Lsi2 oproti kontrole. Vplyvom extrémnych pH (3 a 10) došlo k preukaznému
zníženiu expresie Lsi6 v nadzemnej časti ciroku oproti kontrole (obr. 4). Podobný výsledok
zaznamenali aj v inej práci [16]. Domnievame sa, že znížená expresia tohto transportéru
zapríčinila v nadzemných častiach pokles množstva vody, nakoľko sme zistili zvýšený podiel
sušiny v týchto extrémnych pH hodnotách.

Obr. 4. Relatívna expresia génov Lsi1, Lsi2 a Lsi6
V grafoch je vyznačená smerodajná odchýlka. Varianty sme štatisticky porovnávali s kontrolou (pH 5,8) na
úrovni preukaznosti α = 0,05
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Záver
Naše výsledky naznačujú, že nepriaznivé pH substrátu negatívne ovplyvňuje rast
a vývin rastlín. Rastliny kultivované v extrémnych pH podmienkach vykazujú menšiu tvorbu
biomasy, ich primárne korene sú zakrpatené s obmedzeným rastom bočných koreňov.
Dochádza aj k zníženej expresii kremíkového transportéra v nadzemnej časti, ktorý patrí do
rodiny akvaporínov a to môže mať za následok nižší obsah vody v pletivách. Tento fakt sa nám
však nepotvrdil pri koreňoch.
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Abstract
Epiphytic bryophytes in Rusovský park (Bratislava)
Parks and gardens show a high ecological variety of bryoflora in urban areas. In this study the epiphytic
bryophyte flora of the Rusovský park in Bratislava was investigated for the first time. Altogether 20 bryophyte
species have been identified (17 mosses and 3 liverworts). Two of the recorded species are red-listed in Slovakia
– Syntrichia laevipila (DD) and Syntrichia papillosa (VU). This contribution presents the species diversity and
the dependence of the number of bryophyte species on the trunk thickness was studied as well.

Keywords: epiphytic bryophytes; historical park; urban environment; phorophyte
Úvod a formulácia cieľa
Epifytické machorasty predstavujú dôležitú súčasť urbánnej bryoflóry, ktorá citlivo
reaguje na zmeny prostredia. V druhej polovici 20. storočia dochádzalo v Európe k poklesu
výskytu, miestami aj k vymiznutiu druhov epifytických machorastov z mestských oblastí
znečistených najmä priemyslovými exhalátmi (zlúčeniny dusíka, síry či prachové častice) [1].
Od roku 1977, kedy bolo v Bratislave (Horský park a Sad Janka Kráľa) zaznamenaných 10
druhov epifytov [2], narástol tento počet v priebehu 35 rokov na 27 druhov. Epifyty boli
zaznamenané najmä v mestských parkoch a na cintorínoch [3]. Práve tieto biotopy poskytujú
epifytom vhodný substrát a klimatické podmienky na rast a rozmnožovanie. Dôležitým
faktorom pre distribúciu epifytických machorastov je dostatočná vlhkosť, svetlo a typ
substrátu, v prípade drevín je to schopnosť zadržiavať vodu, štruktúra a pH kôry stromu [4].
Jedným z bryologicky nedostatočne preskúmaných parkov v Bratislave je Rusovský
park. Rusovský park sa nachádza v juhozápadnej časti Bratislavy na pravom brehu Dunaja,
v mestskej časti Rusovce. Celková výmera areálu dosahuje 36,37 ha, avšak ako park je chápaný
len priestor na ploche 16,80 ha okolo kaštieľa po Rusovské rameno [5]. Park reprezentuje
samostatný pamiatkový objekt a je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a park
Rusovce [6]. História tohto objektu siaha až do roku 1266, kedy sa spomína v Rusovciach hrad
s okolitým prírodným priestorom, ktorý sa stal základom neskoršieho parku [5]. V priebehu
rokov sa stali vlastníkmi viaceré významné šľachtické rody a tým sa menila aj celková
koncepcia parku. V súčasnosti si park zachoval, aj napriek zanedbanej starostlivosti, charakter
anglického prírodno-krajinárskeho slohu. Spolu s kaštieľom sú zanedbané najmä okrajové časti
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parku, udržiavaná je časť pôvodného areálu po Rusovské rameno [5, 7]. V parku bolo zistených
spolu 40 introdukovaných drevín, dendrologicky najzaujímavejšie sú Acer saccharinum,
Gleditsia triacantos či Platanus hispanica. Z pôvodných lesných porastov nájdeme v parku
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior a Quercus robus [7].
Cieľom príspevku je zhodnotiť druhovú diverzitu epifytických machorastov na
drevinách v Rusovskom parku a zistiť závislosť medzi počtom druhov a veľkosťou dreviny.
Materiál a metódy
Prieskum epifytickej bryoflóry prebehol v Rusovskom parku v júli 2017. Machorasty
boli skúmané na vybraných drevinách s obvodom väčším ako 40 cm v prsnej výške (130 cm
od zeme). Pri každej skúmanej drevine bol zaznamenaný druh a pozícia machorastov na
drevine – na báze kmeňa (od zeme do 50 cm) alebo vyššie na kmeni (od 50 – 200 cm) [8].
Závislosť počtu druhov na obvode kmeňa dreviny bola vykonaná pomocou regresívnej analýzy
v programe Microsoft Excel 2007. Zahrnuté boli iba dreviny s machorastami zaznamenanými
na kmeni, nie na báze. Druhy, ktoré nebolo možné spoľahlivo určiť v teréne, boli zozbierané
pre neskoršiu determináciu. Nomenklatúra pečeňoviek je podľa práce [9] a machorastov podľa
práce [10], okrem druhu Lewinskya affinis [11]. Nomenklatúra cievnatých rastlín je podľa
práce [12]. Položky druhov sú uložené v herbári Katedry botaniky PriF UK v Bratislave (SLO).
Výsledky a diskusia
Celkovo bolo zaznamenaných 20 druhov machorastov (17 machov a tri pečeňovky)
(tab. 1.). Najčastejšie machorasty, ktoré boli zaznamenané na drevinách sú Hypnum
cupressiforme, Orthotrichum diaphanum (výskyt na ôsmich drevinách), Amblystegium serpens
a Brachythecium rutabulum (výskyt na siedmich drevinách). Machorasty kolonizovali
väčšinou bázu drevín (19 druhov) ako samotný kmeň (16 druhov). Báza drevín môže byť
pokrytá vrstvou pôdy a udržiava sa vlhkejšia ako samotný kmeň, preto slúži ako potenciálny
substrát aj pre epigeické druhy ako napríklad Bryum argenteum [13]. Dva druhy sú uvedené
v Červenom zozname machorastov Slovenska [14] – Syntrichia papillosa (VU – zraniteľný) a
Syntrichia laevipila (DD – nedostatočné informácie).
Celkovo bolo preskúmaných 119 stromov z 11 druhov drevín, z toho machorasty boli
zaznamenané na 83 forofytoch (tab. 2.). Najvyšší počet machorastov bol zaznamenaný
na druhoch Acer platanoides (17 taxónov), Aesculus hippocastanum (14), Acer pseudoplatanus
(13) a Quercus robur (11). Najviac taxónov na jednej drevine bolo zaznamenaných na druhoch
Acer platanoides (9 druhov) a Acer pseudoplatanus (8 druhov).
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Tab. 1. Zoznam zaznamenaných epifytických machorastov na jednotlivých druhoch forofytov
Legenda tabuľky: B – báza stromu, K – kmeň stromu; Aes – Aesculus hippocastanum, Abi – Abies pinsapo, Apl
– Acer platanoides, Aps – Acer pseudoplatanus, Bet – Betula pendula, Cel – Celtis occidentalis, Fra – Fraxinus
excelsior, Plat – Platanus hispanica, Quer – Quercus robur, Rob – Robinia pseudoacacia, Til – Tilia cordata; *
- pečeňovky; bold – Červený zoznam [14]

Druh
Amblystegium serpens
Anomodon attenuatus
Brachytheciastrum
velutinum
Brachythecium rutabulum
Bryum moravicum
Grimmia pulvinata
Homalia trichomanoides
Hypnum cupressiforme
Leskea polycarpa
Lewinskya affinis
*Metzgeria furcata
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum pumilum
Platygyrium repens
*Porella platyphylla
Pylaisia polyantha
*Radula complanata
Syntrichia laevipila DD
Syntrichia papillosa VU
Syntrichia virescens

B
+
+

K
+

Drevina
Apl; Aps; Bet; Fra; Quer; Rob; Til
Apl
Aes; Apl; Quer; Til

+
+

Aes; Apl; Aps; Fra; Quer; Rob; Til
Aes; Apl; Quer
Aes; Rob
Apl; Aps
Aes; Abi; Apl; Bet; Fra; Quer; Rob; Til
Aes; Apl; Aps; Bet; Plat
Apl; Aps; Fra; Quer; Rob; Til
Apl; Quer
Aes; Apl; Aps; Fra; Plat; Quer; Rob; Til
Aes; Aps; Bet; Rob
Aes; Apl; Aps; Be;
Aes; Aps; Cel; Fra
Apl; Aps; Quer; Til
Aes; Apl; Quer; Til
Aes; Apl; Aps
Aes; Apl; Aps; Quer
Aes; Apl; Aps

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

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Tab. 2. Zoznam študovaných drevín a prehľad počtov zaznamenaných druhov machorastov
Legenda tabuľky: Min – Max – Minimálny, maximálny obvod kmeňa (cm); & – aritmetický priemer (cm); σ –
smerodajná odchýlka (cm)

Drevina
Aesculus
hippocastanum
Abies pinsapo
Acer platanoides
Acer pseuroplatanus
Betula pendula
Celtis occidentalis
Fraxinus excelsior
Platanus hispanica
Quercus robur
Robinia
pseudoacacia
Tilia cordata
Spolu

Dreviny
s
machorastami

Celkový
počet
druhov
na drevine

Najvyšší
počet
druhov na
jednom
kmeni

19

14

14

6

1
32
18

1
24
9

1
17
13

1
9
8

143
–
279
250
43 – 276
45 – 142

9

6

5

2

65 – 155

2

1

1

1

120
141

7

6

6

5

55 – 196

4

2

2

2

14

9

11

5

3

3

7

7

53 – 125

81 ± 38

10

8

8

6

70 – 270

144 ±
66

119

83

Celkový
počet
skúmaných
drevín

Min
Max

183
279
140
280

–

–

–
–

'±σ
184 ±
38
250
94 ± 54
90 ± 33
100 ±
30
131 ±
15
119 ±
48
216 ±
43
197 ±
42

Predpokladá sa, že s veľkosťou dreviny narastá aj druhová rozmanitosť machorastov.
So zväčšujúcim sa obvodom pozitívne súvisí aj vek dreviny, takže čím je drevina väčšia, tým
je staršia. S veľkosťou narastá aj množstvo anomálií vyskytujúcich sa na kmeni, ako napríklad
drsnejší povrch alebo hlbšie brázdy v kôre. Rovnako sa menia aj fyzikálne a chemické
podmienky kôry, ktoré môžu viesť k nárastu alebo zmene skladby machorastov [15]. Na
základe regresívnej analýzy sa nepodarilo štatisticky preukázať, že druhová diverzita
machorastov závisí od obvodu kmeňa, resp. veku dreviny (obr. 1). Druhová diverzita závisí aj
od iných faktorov, ako sú svetlo a okolitá vlhkosť [16]. Najviac druhov bolo zaznamenaných
na drevinách s obvodom kmeňa 100 – 170 cm.
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Obr. 1. Závislosť počtu druhov epifytických machorastov na obvode kmeňa dreviny

Záver
Pri prieskume epifytických machorastov v Rusovskom parku bolo celkovo nájdených
20 epifytických machorastov, z toho tri pečeňovky a 17 machov. Druhy Syntrichia papillosa
(VU) a Syntrichia laevipila (DD) sú uvedené v Červenom zozname machorastov Slovenska.
Množstvo nájdených druhov nekorelovalo s veľkosťou dreviny. Nebola preukázaná závislosť
medzi veľkosťou dreviny a druhovou diverzitou. Výsledný počet nájdených druhov nie je
konštantný a môže sa meniť vzhľadom na zmeny prírodných pomerov vplyvom parkových
a sadovníckych úprav.
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Abstract
Activity of deoxyribonucleases in gastrointestinal tract
The cell death and tissue damage, as the main side-effects of inflammatory diseases in the gastrointestinal
tract, are accompanied by the release of DNA into the environment. Deoxyribonuclease (DNase) cleaves
phosphodiester bonds in DNA. Exogenous DNases have anti-inflammatory effects in several animal models. It is
not yet known whether endogenous DNase activity may affect the pathogenesis of inflammatory diseases. The
aim of this work was to compare the DNase activity in various tissues of the gastrointestinal tract and their
intraluminal contents in healthy laboratory mice and explore exhibiting activity of exogenous DNase.

Keywords: cell-free DNA; deoxyribonuclease; gastrointestinal tract
Úvod a formulácia cieľa
Smrť buniek, ako fyziologický jav, je sprevádzaná uvoľňovaním intracelulárnych
komponentov bunky do extracelulárneho priestoru. Jedným z nich je aj DNA, ktorá môže byť
jadrového alebo mitochondriálneho pôvodu. Takáto DNA sa nazýva extracelulárna DNA
(ecDNA) a jej prítomnosť bola zistená v rôznych telesných tekutinách ako plazma, sliny, moč,
materské mlieko alebo semeno [1]. Niekoľko štúdií ukázalo zapojenie ecDNA do patogenézy
viacerých chorôb ako napr. reumatoidná artritída, lupus, sepsa, zlyhanie obličiek alebo infarkt
myokardu. Napriek tomu, že ecDNA pochádza z vlastných buniek organizmu, vo zvýšených
množstvách v cirkulácií dokáže stimulovať zápal. Aktivácia imunitného systému je
prostredníctvom väzby ecDNA na TLR-9 receptory, ktorých aktiváciou sa spúšťajú
prozápalové dráhy [2]. Vďaka tomu je v súčasnej dobe veľký záujem o využitie ecDNA ako
potenciálneho neinvazívneho markera závažnosti rôznych (väčšinou zápalových) chorôb [3].
Deoxyribonukleázy (DNázy) sú endogénne enzýmy schopné odstraňovať prítomnú
ecDNA štiepením ich fosfodiesterových väzieb. Existuje viacero typov líšiacich sa
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alebo inhibítorov. U myší deficientných pre gén kódujúci DNázu I sa objavili príznaky
systémového lupusu [4]. Exogénne DNázy majú v animálnych modeloch protizápalové účinky
tým, že štiepia ecDNA prítomnú v cirkulácií [5][6][7]. Nie je však známe, či aj endogénna
aktivita DNáz môže ovplyvňovať patogenézu zápalových chorôb.
Patogenéza zápalových chorôb gastrointestinálneho traktu ako ulcerózna kolitída alebo
Crohnová choroba, nie je presne známa. Doterajšie poznatky naznačujú určité spojenie ecDNA
so vznikom, prípadne progresiou choroby. EcDNA prítomná v plazme u pacientov
s ulceróznou kolitídou pozitívne koreluje s klinickým stavom ochorenia a aktivita endogénnej
DNázy je u pacientov nižšia v porovnaní so zdravými jedincami [8].
Cieľom tejto práce bolo popísať DNázovú aktivitu v jednotlivých tkanivách
gastrointestinálneho traktu a príslušných intraluminálnych obsahoch týchto tkanív u zdravých
laboratórnych myší a sledovať zmenu po exogénne dodanej DNázy.
Materiál a metódy
Na experiment bolo použitých 20 zdravých laboratórnych myší outbredného kmeňa
CD1 (10 samíc a 10 samcov), ktorým sa odobrali jednotlivé tkanivá gastrointestinálneho traktu
a príslušné obsahy (žalúdok, pečeň, pankreas, tenké črevo, hrubé črevo) . Vzorky boli riedené
s fosfátovým pufrom v pomere 1:10 pre tkanivá a 1:5 pre obsahy a následne homogenizované.
Na kvantifikáciu celkových proteínov v tkanivách sa použila BCA metóda. Princíp tejto
metódy spočíva vo farebnej zmene vzorky (na fialovú) vďaka prítomnej peptidovej väzbe po
reakcii s meďou a kyselinou bicinchonínovou. Endogénna DNázová aktivita v homogenátoch
tkanív a ich príslušných obsahoch a vplyv homogenátov na aktivitu exogénnej DNázy boli
analyzované pomocou fluorescenčnej platničkovej metódy. Dáta boli analyzované softwarom
GraphPad Prism 6.0 (La Jolla, California, USA) a výsledky sú prezentované ako aritmetický
priemer so štandardnými odchýlkami. P hodnoty menšie ako 0,05 boli považované za
signifikantné.
Výsledky a diskusia
Endogénna DNázová aktivita u zdravých laboratórnych myší je najvyššia v pankrease, čo je
hlavný orgán tvorby tráviacich enzýmov, a v tenkom čreve, do ktorého sú následne vylučované
pankreatické šťavy. Výrazne nižšia endogénna DNázová aktivita je v tkanive hrubého čreva
v porovnaní s tenkým črevom
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Obr. 1). V prípade obsahov daných častí traktu endogénna DNázová aktivita klesá distálnym
smerom a najnižšia hodnota je predovšetkým v hrubom čreve (
Obr. 2). Z hľadiska zápalových črevných chorôb - najmä ulceróznej kolitídy, ktorá je
charakteristická pre hrubé črevo, by mohla DNáza, respektíve jej deficit, hrať významnú úlohu
pri vzniku a priebehu choroby. Príčina rozdielov v aktivite enzýmu medzi jednotlivými
časťami GITu môže byť odlišná expresia na mRNA alebo proteínovej úrovni, prípadne
aktivácia alebo inhibícia enzýmu v jednotlivých lokáciách.

Obr. 1. DNázová aktivita v tkanivách – (**p<0,01,***p<0,001) Najvyššia DNázová aktivita je v pankrease
a tenkom čreve.

Obr. 2. DNázová aktivita v obsahoch tkanív – (*p<0,001) DNázová aktivita klesá distálnym smerom a
najnižšia je v hrubom čreve

Z hľadiska záujmu pridanie rovnakého množstva exogénnej DNázy I do homogenátov tkanív viedlo
k výraznejšej zmene DNázovej aktivity v hrubom čreve v porovnaní s tenkým črevom (Obr. 3). Zdá
sa, že tkanivo hrubého čreva vo väčšej miere inhibuje aktivitu exogénne dodanej DNázy I. Podobne
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ako v tkanivách aj v obsahoch jednotlivých častí GITu, po pridaní rovnakého množstva exogénnej
DNázy bola DNázová aktivita v obsahu hrubého čreva výrazne inhibovaná v porovnaní s tenkým
črevom (
Obr. 4).

V tomto experimente bola testovaná aktivita enzýmu DNázy I. Keďže existuje viacero
typov DNáz, zatiaľ nie je možné predpovedať či pozorované výsledky platia aj pre ostatné
DNázy. Ak sa ukáže, že pri ulceróznej kolitíde je ecDNA dôležitou súčasťou patogenézy,
potom prípadná terapeutická aplikácia DNázy by mala zohľadniť to, že v hrubom čreve
dochádza k jej inaktivácii. Pre overenie možného terapeutického účinku DNázy je potrebné
ďalej zistiť vhodnú koncentráciu, cestu podania a konkrétny typ enzýmu, ktorý by nebol
lokálnymi podmienkami inhibovaný.

Obr. 3. Zmena DNázovej aktivity v tenkom a hrubom čreve – Výrazná zmena DNázovej aktivity v
tkanive hrubého čreva v porovnaní s tenkým črevom.

Obr. 4. Zmena DNázovej aktivity v obsahoch tkanív – Výrazná zmena DNázovej aktivity v obsahu hrubého
čreva v porovnaní s tenkým črevom.

Záver
V našej štúdií sme ako prvý ukázali aktivitu enzýmu DNázy v jednotlivých tkanivách
gastrointestinálneho traktu u zdravých myší a poukázali sme na možnosti terapeutického
využitia DNázy pri zápalových chorobách gastrointestinálneho traktu. Mechanizmy inhibície
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DNázovej aktivity nie sú zatiaľ objasnené. Presnejšie stanovenie DNázovej aktivity
v jednotlivých úsekoch by mohlo v budúcnosti pomôcť pri optimalizácií prípravy cielených
lokálnych terapeutík založených na DNázach pri chronických zápalových chorobách ako
ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba.
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Abstract
Immobilization of whole-cell biocatalysts for the production of bioactive substances by Baeyer-Villiger
biooxidation
In this work we have tested imobilization of E.coli cells with overexpressed cyclohexanone
monooxygenase belonging to the group of Baeyer-Villiger monooxygenases. Cells were immobilized in alginate
beads and were tested using the model of Baeyer-Villiger biooxidation reactions providing enantiomerically pure
lactones from coresponding ketones, which serve as chiral synthons of biologically active substances. In first step
we tested various materials and solutions for production of alginate beads and optimized concentration of cells in
beads and concentration of beads in reaction to achieve required strength and properties of alginate beads. Next
step of this work was focused on effect of alginate concentration and mechanical stability of produced alginate
beads in repeated cycles.

Keywords: immobilization; alginate beads; Baeyer-Villiger biooxidation
Úvod a formulácia cieľa
Imobilizácia biokatalyzátorov predstavuje fyzické zadržanie enzýmov alebo celých
buniek v určitom definovanom prostredí, za účelom schopnosti katalyzovať špecifickú reakciu
bez straty katalytickej aktivity [1]. Imobilizačné systémy umožňujú zvýšiť stabilitu, aktivitu
a selektivitu biokatalyzátorov, zvýšiť odolnosť voči inhibícii, eliminovať separačné a čistiace
kroky a následne vyrábať požadované produkty s vyššou účinnosťou a s možnosťou
opakovaného použitia. Vzhľadom na to sú imobilizačné techniky používané v laboratórnom,
ale aj v priemyselnom meradle, a majú širokú škálu využitia vo farmaceutickom,
potravinárskom, chemickom a poľnohospodárskom priemysle [2,3].
Imobilizácia mikrobiálnych buniek v mikročasticiach zahŕňa zachytenie týchto
biokatalyzátorov v polymérnom materiáli. Vytvorené častice sú priepustné pre živiny, plyny
a metabolity, čo je dôležité pre udržanie viability buniek [4]. V tejto práci boli v alginátových
mikročasticiach imobilizované rekombinantné bunky E.coli s nadprodukciou enzýmu
monooxygenázy cyklohexanónu patriacej do skupiny Bayer-Villigerových monooxygenáz.
Pomocou tejto skupiny enzýmov je možné pripraviť niektoré chemicky nedostupné laktóny
a získať tak nový prístup k syntéze nových bioaktívnych látok pre terapeutické využitie [5].
Cieľom tejto práce bola optimalizácia tvorby alginátových častíc s imobilizovanými
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rekombinantnými bunkami E.coli s nadprodukciou monooxygenázy cyklohexanónu a
testovanie vplyvu zmien na priebeh modelovej Baeyer-Villigerovej biooxidácie.
Materiál a metódy
V práci

sme

používali

nadexpresný

systém

E.coli

BL21(DE3)(pMMO4)

s transformovaným plazmidom PMMO04, pripravený klonovaním štruktúrneho génu pre
monoxygenázu cyklohexanónu (CHMO) z kmeňa Acinetobacter NCIMB 9871 do vektora
pET22b+. Tento kmeň poskytol zahraničný partnerský tím profesora M.D. Mihoviloviča
z Vienna University of Technology, Rakúsko.
Kultivácia rekombinantných buniek: Na imobilizáciu sme využili bunky E. coli CHMO
z inokula uskladneného pri -70°C naočkovali na tuhé LB médium (37°C, 16 hodín) následne
preočkovali do tekutého LBAmp média (37°C, 12 hodín) a nakoniec preočkovali do TBAmp
(37°C, 12 hodín). Po kultivácii sme do TBAmp média sterilne pridali roztok IPTG na aktiváciu
produkcie CHMO v bunkách (25°C, 2 hodiny). Následne sme izolovali biomasu pomocou
centrifugácie (10°C, 30 minút, 3500 ot./min). Po centrifugácii sme zliali supernatant a bunky
zriedili s roztokom 0,9% NaCl v pomere 1:1 a pomocou pipety sme ich preniesli do sterilných
skúmaviek.
Príprava imobilizovaných biokatalyzátorov: Pripravené bunky sme zriedili s vodným
roztokom polyaniónu v požadovanej koncentrácii a vložili do zásobníka aparatúry koaxiálnej
vzduchovej trysky. Pod trysku sme si pripravili zosieťovací roztok príslušného polykatiónu.
Pri rozstrekovaní polyaniónu zmiešaného s bunkami do polykatiónu dochádzalo k reakcii
opačne nabitých roztokov a tým k tvorbe alginátových častíc. Vzniknuté častice sme nechali
ešte v roztoku zreagovať miešaním na miešadle po dobu 10 minút. Následne sme zliali roztok
polykatiónu a častice sme premývali roztokom 0,9%NaCl pre zastavenie reakcie komplexácie.
Priebeh modelovej Baeyer-Villigerovej biooxidácie pomocou imobilizovaných
biokatalyzátorov: Roztok 0,9% NaCl sme zliali a zbytky roztoku sme odsali pomocou pipety.
Následne sme častice s bunkami navažovali podľa požadovanej koncentrácie a pridávali ich do
reakčnej zmesi do výsledného objemu 20ml v Erlenmayerových bankách. Reakčná zmes
obsahovala roztok 50mM TrisHCl s 0,4% (w/v) glukózou a 0,02%(w/v) ampicilínom.
Modelovú Baeyer-Villigerovú reakciu sme spustili pridaním roztoku substrátu racbicykol[3.2.0]hept-2-én-6-ónu v objeme 100µl do RZ. Reakcia prebiehala pri 25°C a 150
ot./min v orbitálnej trepačke. Vzorky sme odoberali v pravidelných časových intervaloch
v objeme 150µl a extrahovali ich v dichlórmetáne v pomere 1:1. Po extrakcii sme s pipetou
odoberali spodnú organickú vrstvu a prenášali ju do označených vialiek pre analýzu
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koncentrácie substrátu a produktov (1S,5R) a (1R,5S) pomocou plynovej chromatografie od
firmy Agilent. Výsledky získané z plynovej chromatografie sme následne analyzovali
a spracovávali v programe Excel.
Priebeh modelovej Baeyer-Villigerovej biooxidácie pomocou imobilizovaných
biokatalyzátorov v opakovaných cykloch: Pripravili sme alginátové častice s obsahom buniek
10%, použitím 0,9% a 1,5% alginátu DMB. Následne sme pripravili reakčnú zmes a spustili
reakciu pridaním 100µl substrátu. Po skončení prvého cyklu sme alginátové častice oddelili od
reakčnej zmesi odsávaním pipetou a voľné bunky sme oddeľovali pomocou centrifugácie.
Následne sme voľné bunky ako aj častice dvakrát premývali roztokom 50mM TrisHCl. Po
premytí sme k vzorkám pridali čerstvý roztok reakčnej zmesi a spustili ďalšiu biokatalytickú
reakciu pridaním 100µl substrátu. Vzorky sme odoberali v pravidelných časových intervaloch,
extrahovali a analyzovali rovnako ako pri prvom cykle. Po skončení každého ďalšieho cyklu
sme tento krok opakovali.
Výsledky a diskusia
Alginátové častice sme najprv pripravovali bez obsahu buniek pre stanovenie vhodných
materiálov a roztokov pre ich produkciu ako aj roztokov potrebných pre priebeh modelovej
reakcie. Alginátove častice sme sa snažili pripraviť použitím rôznych typov alginátov (SA-HV,
DMB) a využitím rôznych zosieťovacích roztokov polykatiónu (CaCl2, BaCl2). Ďalej sme
sledovali vplyv rôznych typov reakčných roztokov (Tlmivý fosfátový pufor, TrisHCl) na
chemickú stabilitu pripravených alginátových častíc. Po testovaní sme sa rozhodli ďalej
pracovať s alginátom DMB a zosieťovacím roztokom polykatiónu 50mM BaCl2 pre produkciu
častíc a s roztokom 50mM TrisHCl pre priebeh modelovej reakcie.
V ďalšom kroku sme optimalizovali koncentráciu imobilizovaných buniek, pričom sme
testovali koncentrácie 10%, 15% a 20%. Pri vyhodnotení jednotlivých vzoriek sa vzorka s 10%
obsahom buniek ukázala ako najvhodnejšia, vzhľadom na rýchlu premenu substrátu na
príslušné produkty. Pri vzorkách s 15% a 20% obsahom buniek, bola premena substrátu na
príslušné produkty značne pomalšia, čo môže byť spôsobené nižším prestupom kyslíka
k bunkám, ktorý je potrebný pre priebeh reakcie (Obr.1). Vzhľadom na tieto výsledky ako aj
na fakt, že nám pri produkcii častíc s 15% a 20% obsahom buniek vznikali nežiadúce tvary
častíc sme sa rozhodli ďalej pracovať s alginátovými časticami s 10% obsahom buniek.
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Obr. 1. Optimalizácia koncentrácie imobilizovaných buniek – A: Vzorka s 10% koncentráciu
imobilizovaných buniek a fotografia vyprodukovaných častíc; B: Vzorka s 15% koncentráciu imobilizovaných
buniek a fotografia vyprodukovaných častí; C: Vzorka s 20% koncentráciou imobilizovaných buniek
a fotografia vyprodukovaných častíc.

Pri optimalizácii koncentrácie alginátových častíc na reakčnú zmes sme testovali
vzorky s 1%, 5%, 10%, a 20% koncentráciou. Výsledky ukázali, že pri vzorkách s 1% a 5%
obsahom častíc v RZ prebiehala modelová reakcia pomalšie ako pri vzorkách s 10% a 20%
koncentráciou častíc v RZ. Pri porovnaní vzoriek s 10% a 20% obsahom častíc sa ukázalo, že
pri oboch vzorkách došlo k približne rovnako rýchlej konverzii substrátu na príslušné
produkty. Vzhľadom na to sme sa rozhodli ďalej pracovať so vzorkou s 10% koncentráciou,
pretože táto koncentrácia je postačujúca pre optimálny priebeh reakcie a nie je potrebné ďalej
zvyšovať množstvo častíc v reakčnej zmesi.
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Obr. 2. Výsledky optimalizácie koncentrácie alginátových častíc na reakčnú zmes

Na základe predchádzajúcich výsledkov sme si pripravili alginátové častice s obsahom
buniek 10%, pričom sme použili 0,9% a 1,5% alginát DMB. Testovali sme aktivitu
imobilizovaných buniek v 10 cykloch a pre porovnanie sme reakciu spustili aj s voľnými
bunkami s rovnakou koncentráciou. Výsledky ukazujú, že voľné bunky boli schopné konverzie
substrátu na príslušné produkty len do 4.cyklu a následne ich aktivita začala výrazne klesať.
Aktivita vzoriek s imobilizovanými bunkami bola počas všetkých 10 cyklov pomerne rovnaká
pričom pri porovnaní s 1.cyklom a 10. cyklom došlo len k menšiemu poklesu aktivity (Obr.3).
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Obr. 3. Konverzia substrátu voľnými bunkami a imobilizovanými bunkami v priebehu 10 cyklov

Pri porovnávaní imobilizovaných vzoriek 0,9% a 1,5% alginátom DMB sa ukázalo, že
ako vhodnejší sa javí 0,9% alginát DMB. Pri vzorke s 0,9% alginátom DMB, dochádzalo
k spotrebovaniu substrátu skôr ako pri vzorke s 1,5% alginátom DMB. To môže byť spôsobené
vyššou koncentráciou alginátu, ktorej dôsledkom je zadržiavanie alebo obmedzený prestup
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substrátu k bunkám ako aj prestup produktov z buniek do reakčnej zmesi. Vzorky s 0,9%
a 1,5% alginátom DMB si taktiež zachovali svoju štruktúru a mechanickú pevnosť počas
všetkých 10 cyklov.
Záver
V tejto práci sa nám podarilo pripraviť chemicky a mechanicky stabilné alginátové
častice. V ďalšom kroku sme optimalizovali produkciu alginátových častíc z hľadiska
koncentrácie imobilizovaných buniek a koncentrácie alginátových častíc s obsahom buniek
v reakčnej zmesi. Taktiež sme úspešne demonštrovali výhody imobilizácie v opakovaných
cykloch a sledovali vplyv koncentrácie alginátu na priebeh Baeyer-Villigerovej biooxidácie.
V ďalších experimentoch je v našich plánoch príprava alginátových častíc pomocou
vysokovýkonných techník.
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Účinok polyfenolu epigalokatechín 3-galát a bisfenolu A na DNA ľudských
lymfocytov
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Abstract
The effect of polyphenol epigallocatechin 3-gallate and bisphenol A on DNA of human lymphocytes
In the study, we focused on two chemicals: natural polyphenol (EGCG) and synthetic phenol (BPA). It’s
common that people interact with both of them. BPA – bisphenol A has a negative impact on human health, not
only by its ability to violate the hormonal balance of the organism, but also by its pro-oxidative features. BPA is
able to cause oxidative stress in cells, resulting in DNA damage. EGCG is a catechin present mainly in green tea
with strong anti-oxidative effect. However, there are also its cytoxic or genotoxic effects on DNA described. Our
results based on comet assay showed that the genotoxicity of BPA increases in a concentration-dependent manner.
We also found that in higher concentrations, EGCG has strong genotoxic effect. EGCG did not have a significant
protective effect on DNA of human lymphocytes, when incubated with BPA.

Keywords: BPA; EGCG; genotoxicity; alkaline comet assay; human lymphocytes
Úvod a formulácia cieľa
V životnom prostredí sa nachádzajú mnohé látky, ktoré sú schopné vplývať na živé
organizmy. Takéto látky sú prírodného, či syntetického pôvodu a môžu na zdravie ľudí vplývať
pozitívne, no tiež aj negatívne.
Jednou z chemických syntetických látok, s ktorou prichádzajú ľudia bežne do kontaktu
je bisfenol A (BPA) [1]. Táto látka sa používa najmä pri výrobe polykarbonátových plastov
[2]. Viacerými štúdiami už boli potvrdené negatívne účinky BPA [3, 4]. V prvom rade ide
o environmentálny hormón. BPA sa správa ako endokrinný disruptor, čím narúša hormonálnu
rovnováhu organizmu [5]. Vo veľkej miere pôsobí aj na samotnú DNA. Vo viacerých
výskumoch potvrdili jeho genotoxickú aktivitu. BPA indukuje vznik oxidačného stresu a
vyvoláva tvorbu reaktívnych foriem kyslíka, ktoré následne napádajú DNA a poškodzujú ju
[6]. V neposlednom rade je BPA schopný meniť aj úroveň metylácie DNA, a tým pôsobí na
bunky aj ako epigenetický modifikátor [7].
Do kontrastu s bisfenolom A sme v našej štúdii dali prírodný polyfenol epigalokatechín
3-galát (EGCG). Hlavným zdrojom tohto katechínu je najmä zelený čaj [8], ktorý je po celom
svete veľmi rozšíreným nápojom. Viaceré vedecké tímy potvrdili pozitívne účinky zeleného
čaju na zdravie ľudí [9, 10], čo viedlo k jeho ešte väčšej obľube. Práve z dôvodu širokého
záujmu spoločnosti o zelený čaj sme sa rozhodli testovať jeho potenciálne genotoxické
a antigenotoxické účinky na DNA ľudských lymfocytov. EGCG je uznávaným antioxidantom,
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ktorý je veľkej miere schopný vychytávať reaktívne formy kyslíka (ROS) [11]. V súčasnosti
sú známe už aj jeho terapeutické účinky pri liečbe nádorových ochorení [12]. V niektorých
publikáciách sa však uvádza, že EGCG pôsobí vo vysokých koncentráciách na bunky
genotoxicky [13]. EGCG vo veľkej miere ovplyvňuje aj metyláciu DNA [14].
Cieľom práce bolo zistiť genotoxický účinok BPA a EGCG a potenciálny
antigenotoxický účinok EGCG na DNA ľudských lymfycytov vystavených H2O2 alebo BPA
pomocou metódy alkalického kométového testu.
Materiál a metódy
Na stanovenie genotoxických a potenciálnych antigenotoxických účinkov BPA
a EGCG sme používali metódu alkalického kométového testu. Pracovali sme s ľudskými
lymfocytmi, ktoré sme izolovali z krvi (40 µl). Postupovali sme podľa protokolu, ktorý je
uvedený v [15] s nasledovnými zmenami:
•

podmienky elekroforézy: 30 min, 4°C, konštantné elektrické napätie 25 V, elektrický prúd 260320 mA

•

neutralizácia 5 min v chladenom roztoku PBS a 5 min v chladenej dH2O

•

lymfocyty sme pozorovali pod fluorescenčným mikroskopom Olympus (objektív 63x oil)

•

na vizualizáciu sme používali fluorescenčné farbivo Gelred (riedené 1:10 000 v dH2O)

•

nasnímali sme 20 fotografií z každej vzorky, ktoré sme následne hodnotili pomocou programu
CometScoreTM
Varianty ovplyvňovania:

•

genotoxický účinok BPA: inkubácia so stanovenými koncentráciami BPA 60 min pri 37 °C

•

genotoxický účinok EGCG: inkubácia so stanovenými koncentráciami EGCG 60 min pri 37
°C

•

antigenotoxický účinok EGCG na bunky vystavené H2O2: inkubácia so stanovenými
koncentráciami EGCG 60 min pri 37 °C, následne 5 min ovplyvnenie 0,4 mM H2O2

•

antigenotoxický účinok EGCG na bunky vystavené BPA (predovplyvnenie): inkubácia so
stanovenými koncentráciami EGCG 60 min pri 37 °C, po 60 min odmývanie EGCG roztokom
PBS a inkubácia s 0,1 mM BPA 60 min pri 37 °C
Výsledky a diskusia
Pri zisťovaní genotoxického účinku BPA sme pracovali so 6 rôznymi koncentráciami
(0,001 mM, 0,01 mM, 0,1 mM, 1 mM, 2,5 mM a 10 mM). Na stanovenie poškodenia sme si
vybrali parameter dĺžky chvosta kométy. Dĺžka chvosta kométy závisí od stupňa poškodenia
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DNA, čím je DNA viac poškodená, tým je chvost kométy dlhší. Poškodenie DNA narastalo
lineárne so zvyšujúcou sa koncentráciou BPA (Obr. 1.). Keďže je známe, že BPA spôsobuje
oxidačný

stres,

predpokladáme,

že mechanizmus

jeho

genotoxického

účinku je

prostredníctvom tvorby ROS [6]. Práve z tohto dôvodu chceme v nasledovných experimentoch
merať parametre oxidačného stresu.

Obr. 1. Genotoxický účinok BPA na DNA ľudských lymfocytov. So zvyšujúcou sa koncentráciou BPA sme
pozorovali lineárny nárast primárnych poškodení DNA pomocou kométového testu (PBS, DMSO – negatívne
kontroly, 0,4 mM H2O2 – pozitívna kontrola, ** znamenajú, že P < 0,01, *** znamenajú, že P < 0,001
porovnávané voči negatívnej kontrole).

V ďalšom experimente sme stanovili genotoxicitu EGCG, ktorý pôsobil vo vyšších
koncentráciách silne genotoxicky. 10 µM EGCG poškodzoval DNA lymfocytov porovnateľne
s pozitívnou kontrolou (0,4 mM H2O2) a pri 100 µM EGCG sme zaznamenali výraznejšie
poškodenie DNA ako pri pozitívnej kontrole (Obr. 2.). mechanizmus genotoxického účinku
EGCG zatiaľ nie je úplne objasnený. Predpokladá sa, že EGCG interaguje s topoizomerázou
II, ktorá následne nešpecificky fragmentuje DNA [16] alebo spôsobuje oxidačný stres
prostredníctvom tvorby reaktívnych foriem kyslíka [17]. Pre overenie druhej možnosti sa
v ďalších experimentoch zameriame na meranie parametrov oxidačného stresu.
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Obr. 2. Genotoxický účinok EGCG na DNA ľudských lymfocytov. So zvyšujúcou sa koncentráciou EGCG
sme zaznamenali lineárny nárast primárnych poškodení DNA. Pri najvyššej testovanej koncentrácii EGCG sme
pozorovali výraznejšie poškodenie DNA ako pri pozitívnej kontrole (PBS – negatívna kontrola, 0,4 mM H2O2 –
pozitívna kontrola, ** znamenajú, že P < 0,01, *** znamenajú, že P < 0,001 porovnávané voči negatívnej
kontrole).

Následne sme sa rozhodli testovať potenciálny antigenotoxický účinok EGCG na
bunky vystavené 0,4 mM H2O2. Vysoké koncentrácie EGCG (10 µM a 100 µM) nedokázali
ochrániť DNA ľudských lymfocytov, práve naopak spôsobili nárast poškodenia DNA
v porovnaní so samotným H2O2. Koncentrácie 0,1 µM a 1 µM EGCG dokázali efektívne
chrániť DNA pred poškodeniami indukovanými H2O2. 0,01 µM EGCG nedokázal zabrániť
poškodeniam DNA, ktoré 0,4 mM H2O2 spôsoboval (Obr. 3.).

Obr. 3. Antigenotoxický účinok EGCG na DNA ľudských lymfocytov vystavených H2O2. Vyššie
koncentrácie EGCG (100 µM a 10 µM) nechránili DNA ľudských lymfocytov pred pôsobením 0,4 mM H2O2,
1 µM a 0,1 µM EGCG bolo schopné zvrátiť účinok 0,4 mM H2O2 a čiastočne tak DNA ochrániť. Najnižšia
testovaná koncentrácia EGCG (0,01 µM) nevykazovala žiadne protektívne účinky na DNA. PBS – negatívna
kontrola, 0,4 mM H2O2 – pozitívna kontrola, ** znamenajú, že P < 0,01, *** znamenajú, že P < 0,001
porovnávané voči pozitívnej kontrole).
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Na základe výsledkov, ktoré sme získali pri zisťovaní antigenotoxického účinku EGCG
na bunky vystavené H2O2, sme sa rozhodli najefektívnejšie koncentrácie EGCG testovať na
potenciálny antigenotoxický účinok voči 0,1 mM BPA. Ľudské lymfocyty sme predovplyvnili
0,01 µM, 0,1 µM a 1 µM EGCG. 0,1 µM EGCG veľmi slabo chránilo DNA pred poškodeniami
indukovanými 0,1 mM BPA. Pri ostatných testovaných koncentráciách sme nepozorovali
žiadny ochranný efekt EGCG na DNA ľudských lymfocytov poškodených BPA (Obr. 4.).

Obr. 4 Antigenotoxický účinok EGCG na DNA ľudských lymfocytov vystavených H2O2. 0,1 µM a 1 µM
EGCG nepôsobil protektívne na DNA ľudských lymfycytov, ktorá bola vystavená 0,1 mM BPA. Veľmi slabý
protektívny efekt sme zaznamenali pri 0,01 µM EGCG. (PBS, DMSO – negatívna kontrola, 0,4 mM H2O2 –
pozitívna kontrola, ** znamenajú, že P < 0,01, *** znamenajú, že P < 0,001 porovnávané voči pozitívnej
kontrole. # znamená, že P < 0,05 porovnávané voči 0,1 mM BPA).

Záver
Pomocou kométového testu sme preukázali, že BPA je genotoxická látka, ktorej
genotoxický účinok lineárne rastie so zvyšujúcou sa koncentráciou. Podobne tak aj EGCG katechín nachádzajúci sa v zelenom čaji, vykazoval pri vyšších koncentráciach schopnosť
poškodzovať DNA ľudských lymfycytov.
Podarilo sa nám dokázať aj antioxidačné vlastnosti EGCG, ktorý bol schopný v nižších
koncentráciách chrániť DNA ľudských lymfocytov pred poškodeniami spôsobenými
peroxidom vodíka. EGCG však nevykazoval protektívny efekt na DNA, ktorá bola ovplyvnená
BPA.
V ďalších experimentoch bude potrebné identifikovať molekulárne mechanizmy
účinkov týchto látok.
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Abstract
Correlation between survival of the colorectal cancer patients and expression of genes per2, cry1 and
cry2 according to gender
The main aim of our study was to evaluate cry1, cry2, and per2 expression in the colorectal cancer and
adjacent tissue and identify a link between survival of patients and clock gene expression. The study included 64
patients with colorectal cancer. RNA was extracted from the tumor tissue and adjacent parts of the resected colon,
and real time PCR was used to detect gene expression. Expression of cry2 and per2 was down-regulated in tumor
tissue compared to both adjacent tissues in the whole cohort. After splitting of cohort according to gender, we
detected down-regulated levels of cry2 and per2 in male patients, but not in females. Male patients with higher
cry1, cry2 and per2 gene expression in the adjacent distal tissue showed better survival rates compared to males
with lower clock gene expression. Females with higher expression of cry1 in tumor tissue displayed worse survival
compared to female with lower cry1 expression, which was not observed in men. Our results implicate genderdependent differences in clock gene expression in tumor and adjacent tissues.

Keywords: colorectal cancer; human; circadian; gender; clock gene; per2; cry1; cry2
Úvod a formulácia cieľa
Súčasná spoločnosť často vyžaduje spôsob života, ktorý môže narúšať prirodzený
priebeh cirkadiánnych rytmov ako napr. práca na zmeny alebo cestovanie do iných časových
pásiem. Jedným z následkov dlhodobého narušenia cirkadiánnych rytmov je aj zvýšená
náchylnosť na onkologické ochorenia u citlivých jedincov. Tieto asociácie boli potvrdené na
experimentálnych modeloch ako aj v epidemiologických štúdiách [1, 2].
Cirkadiánné rytmy predstavujú endogénne rytmy, ktoré sa opakujú v pravidelných 24h
intervaloch a sú evolučne zakonzervované [3]. U cicavcov je centrum cirkadiánneho systému
- hlavný oscilátor, lokalizovaný v suprachiazmatických jadrách hypotalamu, ktoré
synchronizujú periférne oscilátory nachádzajúce sa v ostatných tkanivách a orgánoch. Na
molekulárnej úrovni predstavuje hlavný mechanizmus generovania cirkadiánnych rytmov
transkripčno-translačná spätno-väzobná slučka tzv. hodinových génov, ktoré sú schopné
ovplyvňovať svoju vlastnú expresiu. Pozitívnu časť tejto slučky tvoria transkripčné faktory
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BMAL1-CLOCK, ktoré spúšťajú transkripciu negatívnych elementov slučky - génov period
1-3 (per 1-3) a cryptochrome (cry 1-2) väzbou na regulačnú oblasť E-box. Proteínové produkty
per a cry génov sú po translokácii do jadra schopné inhibovať aktivitu BMAL1-CLOCK a
zastaviť tak transkripciu svojich vlastných génov. Cirkadiánny systém ovplyvňuje cez
regulačné sekvencie v promótoroch veľké množstvo rytmicky exprimovaných génov, medzi
ktoré patria aj gény zahrnuté v kontrole bunkovej proliferácie alebo apoptózy [4, 5].
Priame prepojenie cirkadiánnych rytmov a nádorových ochorení bolo pozorované u
per2 mutantných myší, ktoré mali po ožiarení zvýšený rast nádorov v porovnaní s kontrolnými
myšami a taktiež majú tieto myši deregulovanú expresiu viacerých génov zahrnutých v
regulačných mechanizmoch bunkového cyklu ako cyklín D1, cyklín A, Mdm-2 a Gadd45 [5].
Medzi dobre preštudovaný hodinami kontrolovaný gén, ktorý sa zúčastňuje regulácie
bunkového cyklu patrí aj tyrozín kináza wee1. Keďže sa v promótorovej oblasti tohto génu
nachádza funkčný E-box a je regulovaný heterodimérom BMAL1-CLOCK, tak nie je
prekvapivé, že v pečeni jeho expresia vykazuje denný rytmus [4].
Keďže funkčné vzťahy hodinových génov s konkrétnymi génmi bunkového cyklu sú
už dobre známe, my sme sa zamerali viac na výstupy týchto vzťahov, ktoré by boli uplatniteľné
pri určovaní prognózy ochorenia.
Konkrétnymi cieľmi našej práce bolo analyzovať expresiu hodinových génov v tkanive
kolorektálneho karcinómu (CRC), porovnať ju s priľahlými tkanivami čreva v jednotlivých
skupinách pacientov a asociovať nízku resp. vysokú expresiu hodinových génov s prežívaním
pacientov.
Materiál a metódy
V našej

štúdii

bolo

zahrnutých

64

pacientov

oboch

pohlaví

(Tab.

1.)

s diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom. Experimentálny protokol bol schválený
Etickou komisiou a všetci pacienti zahrnutý v štúdii podpísali informovaný súhlas. Vzorky boli
odoberané počas operácii a boli poskytnuté na základe spolupráce s Univerzitnou nemocnicou
v Bratislave. Na analýzu bolo použité tkanivo odobraté z nádoru a priľahlých proximálnych
(min. 10 cm nad nádorom) a distálnych (min. 2 cm pod nádorom) úsekov čreva. Vzorky tkanív
boli okamžite po odobraní vložené do tekutého dusíka a ďalej uskladnené pri -80°C.
Z jednotlivých vzoriek nádorového a priľahlého tkaniva bola vyizolovaná mRNA
pomocou RNazolu (MRC, USA). Na syntézu komplementárnej DNA bol použitý kit ImPromII Reverse Transcription System (Promega, USA) a expresia génov per2, cry1 a cry2 bola
stanovovaná pomocou real time PCR kitom QuantiTect SYBR Green PCR Kit (Qiagen,
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Germany) v cyklery StepOne TM Real-Time PCR System (Applied Biosystems, USA). Na
normalizáciu génovej expresie sme použili jadrovú RNA- U6. Analýza expresie hodinových
génov

v nádorovom,

proximálnom

a distálnom

tkanive bola

hodnotená pomocou

jednofaktorovej analýzy variancie (ANOVA) a Tukey post hoc testom. Rozdiely v expresii
hodinových génov medzi mužskými a ženskými pacientami boli hodnotené pomocou
nepárového t-testu. Expresia daných génov bola následne korelovaná s mierou prežívania
pacientov pomocou Kaplan-Meier analýzy a Log-rank testu.
Tab. 1. Klinicko-patologická charakteristika súboru pacientov.
N = počet, G = stupeň diferenciácie buniek, T = stupeň invázie nádoru,
N = stupeň rozšírenia do primárnych lymfatických uzlín, M = prítomnosť vzdialených metastáz.
n
Počet pacientov

%

64

Pohlavie
Muži

38

59

Ženy

26

41

Priemer ± SD (roky)

69 ± 12

Hrubé črevo

36

56

Rektosigmoidálne spojenie

10

16

Konečník

18

28

G1–1,5 – dobre diferencovaný

11

17

G2–2,5 – stredne diferencovaný

49

77

G3 – málo diferencovaný

4

6

I

4

6

IIA, IIB

29

45

IIIA, IIIB

15

24

IVA, IVB

16

25

T1–T2

4

6

T3

48

75

T4

12

19

N0

35

55

N1

13

20

N2

16

25

Vek
Lokalizácia nádoru

Grading nádoru

Klinické štádium

TNM klasifikácia
Invázia primárneho tumoru (T)

Postihnutie regionálnych lymfatických uzlín (N)
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Prítomnosť vzdialených metastáz (M)
M0

48

75

M1

16

25

Výsledky a diskusia
Analýza expresie hodinových génov v celej kohorte pacientov ukázala, že hladiny
mRNA per2 a cry2 boli v tkanive kolorektálneho karcinómu signifikantne znížené oproti
tkanivu priľahlého distálneho a proximálneho čreva (P < 0,05; ANOVA; Tukey post hoc test).
Expresia génu cry1 nevykazovala signifikantné rozdiely medzi tkanivom nádoru a priľahlými
úsekmi tkaniva.
Po rozdelení kohorty pacientov podľa pohlavia sme zistili medzi-pohlavné rozdiely v
expresii hodinových génov. Rozdiely v expresii per2 a cry2, ktoré sme pozorovali v celom
súbore pacientov, boli prítomné len u mužských pacientov (P < 0,05; ANOVA; Tukey post hoc
test). Ženy nevykazovali rozdiely medzi expresiou per2, cry1 ani cry2 v nádorovom a
priľahlom tkanive. Okrem toho sme identifikovali signifikantnú up-reguláciu expresie génu
per2 v oboch priľahlých tkanivách čreva u mužov v porovnaní so ženami.
Na základe týchto rozdielov v expresii sme analýzy kriviek prežívania robili zvlášť pre
mužov a ženy. U pacientov mužského pohlavia s vyššou expresiou per2, cry1 a cry2
v distálnom priľahlom tkanive sme pozorovali signifikantne vyššiu mieru prežívania oproti
pacientom s nízkou expresiou daných génov (P < 0,05; Log-rank test). U pacientov ženského
pohlavia sme naopak pozorovali asociáciu nízkej expresie cry1 v nádore s celkovým vyšším
prežívaním (P < 0,05; Log-rank test).
Naše dáta potvrdzujú výsledky ďalších autorov, ktorí v nádorovom tkanive taktiež
pozorovali zníženú expresiu mRNA per2 a cry2 so zdravým priľahlým tkanivom [6]. Podobne
bol popísaný aj vzťah medzi vysokou expresiou per2 v nádorovom tkanive so zlepšeným
prežívaním pacientov [7]. Expresia cry1, ktorá bola v našej štúdii v nádorovom tkanive v
porovnaní s priľahlými tkanivami nezmenená bola v prácach iných autorov v tomto kontexte
znížená, nezmenená alebo zvýšená [6,8,9].
Zatiaľ čo per2 sa pripisujú skôr tumor supresorovné účinky [5], úloha cry1
v nádorovom procese ešte nie je úplne objasnená. Molekulárne a epidemiologické analýzy
implikujú skôr onkogénne účinky cry1. Vyššia expresia cry1 v nádorovom tkanive pozítívne
koreluje s postihnutím lymfatických uzlín, s prítomnosťou metastáz a TNM statusom [8].
Mazzoccoli et al., (2016) [9] popísali zhoršené prežívanie u pacientov so zvýšenou expresiou
cry1 v nádorovom tkanive, čo je čiastočne v súlade s našimi výsledkami, keďže sme tento efekt
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pozorovali len u pacientov ženského pohlavia.
Predpokladáme, že medzi-pohlavné rozdiely pozorovane v našej štúdii môžu byť
generované rozdielnym statusom pohlavných hormónov, ktorý je odlišný u mužov a žien aj po
menopauze [10]. Estrogénový receptor beta (ERβ) je dominantný receptor v hrubom čreve
a sprostredkováva nádorovo protektívne účinky estrogénov. V kolorektálnom karcinóme je
jeho expresia u žien oproti zdravému tkanivu znížená a izoforma ERβ1 je v nádorovom tkanive
u žien v porovnaní s mužmi nižšia [11]. Účinok estrogénov a androgénov na expresiu
hodinových génov v zdravom tkanive bol popísaný vo viacerých štúdiách [12-13], avšak
presný mechanizmus akým môže estrogén a/alebo testosterón modulovať expresiu hodinových
génov v kolorektálnom karcinóme si vyžaduje ďalšie pozorovania.
Záver
Záverom možno konštatovať, že v celej kohorte pacientov vykazuje expresia hodinových
génov per2 a cry2 v CRC znížené hodnoty oproti priľahlým tkanivám čreva. Keď bola kohorta
pacientov rozdelená podľa pohlavia, boli tieto rozdiely bola zachované len u mužov, ale nie u
žien. Okrem toho naše výsledky naznačujú medzi-pohlavné rozdiely v korelácii expresie
hodinových génov s prežívaním pacientov s CRC. Zatiaľ čo ženy vykazujú asociáciu zvýšenej
expresie cry1 v nádorovom tkanive so zhoršeným prežívaním, u mužov sme pozitívne
korelovali zvýšenú expresiu všetkých meraných génov (per2, cry1 a cry2) v priľahlom tkanive
s lepším celkovým prežívaním. U mužov korelácia lepšieho prežívania so zvýšenou expresiou
per2, cry1 a cry2 v priľahlých tkanivách nebola potvrdená v nádorovom tkanive. Nazdávame
sa, že zmeny v expresii hodinových génov pozorované v nádorovom tkanive by mali byť
posudzované v

špecifických skupinách

pacientov,

pričom

v našich

analýzach

bol

najvýznamnejší faktor pohlavie pacientov. Naše výsledky naznačujú, že zahrnutie stavu
priľahlých tkanív do určenia prognózy ochorenia by mohlo byť pre pacienta benefičné.
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Abstract
The study of the evolution of Myb domains of telomere binding proteins using bacterial one-hybrid
system.
Telomeres are ends of eukaryotic chromosomes and consist of arrays of tandem repeats associated with
telomere binding proteins (TBPs). They are essential for maintaining the stability of the genome. In their absence,
the ends of chromosomes are recognised by DNA repair machinery as double-stranded breaks and are degraded.
The tandem repeats of telomeres are recognised by TBPs. The double-stranded DNA (dsDNA) TBPs bind to
telomeres by the specific domains called Myb domains. Generally, the eukaryotic telomeric sequences are
relatively conserved, but yeast telomeric repeats are highly variable and heterogeneous. We used the yeast
Schizosaccharomyces pombe as a model organism to investigate the evolution of binding properties of two dsDNA
binding proteins. Taz1p is the main TBPs recognising the telomeres of S. pombe. Teb1p is a transcription factor
with the affinity to TTAGGG motifs and is a candidate for ancestral type of dsTBP. The aim of our study is to
identify changes in amino acid sequence of these proteins that could lead to loss or gain of the affinity to S. pombe
telomeres.

Keywords: telomere; telomere binding protein; Myb domain; one-hybrid system; fission yeast
Úvod a formulácia cieľa
Teloméry sú funkčné elementy nachádzajúce sa na koncoch lineárnych eukaryotických
chromozómov. Majú rôzne dlhé sekvencie dvojvláknovej DNA, najčastejšie zakončené
3' prečnievaním jednovláknovej DNA [1]. Pozostávajú z tandemových repetícií, ktorých dĺžka,
počet opakovaní a heterogenita je rôzna v závislosti od druhu eukaryotického organizmu. Ich
úlohy a interakcie s telomérickými proteínmi v organizme sú esenciálne predovšetkým pre
udržiavanie integrity a stability genómu. Predstavujú ochranu pred degradáciou koncov
chromozómov. Ich neprítomnosť spôsobí, že tieto konce sú rozpoznávané reparačnou
mašinériou bunky ako dvojvláknové zlomy a sú postupne degradované alebo dochádza k ich
fúzii [2]. Expresia génov v blízkosti telomér a v subtelomérických oblastiach môže podliehať
telomérickému pozičnému efektu, ktorý podobne ako pozičný efekt heterochromatínu utišuje
prepisovanie génov [3].
Súčasťou telomér sú telomérické väzobné proteíny (TBPs) a takéto nukleoproteínové
komplexy predstavujú riešenie problému replikácie koncov lineárnej DNA, ku ktorému
dochádza v dôsledku replikácie DNA semikonzervatívnym spôsobom [4-5].

175

Pre správne naviazanie a pritiahnutie telomerázy na konce chromozómov je potrebná
prítomnosť TBPs. Tie môžu interagovať priamo s DNA alebo s ďalším proteínom, a zároveň
napomáhajú

aj tvorbe

špecifických

sekundárnych

štruktúr

ako t-slučka

(t-loop)

alebo G-kvadruplexy, ktoré maskujú konce chromozómov [6-8]. TBPs, ktoré sa viažu na
dsDNA, rozpoznávajú telomérické repetície pomocou homeodomén alebo Myb domén [9].
Myb domény pozostávajú z troch α-helixov, pričom druhý a tretí vytárajú DNA väzobný motív
helix-otočka-helix. Okrem toho tretí helix sa špecificky viaže a rozpoznáva nukleotidovú
sekvenciu vo veľkom žliabku DNA. N-terminálna oblasť proteínov vytvára rameno, ktoré
interaguje špecificky so sekvenciou v malom žliabku DNA, čo zabezpečuje vyššiu stabilitu
väzby ako aj je špecificitu [10].
Kvasinka Schizosaccharomyces pombe je vhodná na štúdium viacerých bunkových
procesov, vrátane udržovania telomér. Pozoruje sa u nej homológia v štruktúre centromér ako
aj telomér a ich organizácie s bunkami vyšších eukaryotov, napríklad cicavčími [11]. Tiež
predstavuje dobrý modelový organizmus na štúdium evolúcie TBPs viacerých evolučne
vzdialených druhov kvasiniek ako aj iných eukaryotických organizmov. Je to z toho dôvodu,
že exprimuje tri proteíny (Tay1p/Teb1p, Rap1p, Taz1p), ktoré plnia funkciu TBPs u rôznych
druhov kvasiniek [12]. Hlavný telomérický proteín S. pombe Taz1p rozpoznáva telomérické
sekvencie s motívom TTAC(A)C0-1G2-8. Sú heterogénne, s čím súvisí aj určitá flexibilita
väzbových vlastností jeho Myb domény [13]. Proteín Teb1 vykazuje určité podobnosti
s telomérickými proteínmi. Viaže na dvojvláknovú DNA pomocou Myb domén, pričom
sekvencia jeho Myb domén je vysoko konzervovaná so sekvenciou Myb domén telomérických
proteínov u viacerých druhov organizmov (napr. s proteínom Tay1 u Yarrowia lipolytica,
proteínom Trf1, Trf2 u ľudí) [14]. Bolo zistené, že rozpoznáva a viaže sa na sekvenciu v
promótoroch viacerých génov S. pombe, homologickú so sekvenciou cicavčích telomér
(TTAGGG). Proteín funguje ako transkripčný faktor viacerých génov, vrátane tých pre všetky
štyri kanonické históny, a je teda esenciálny pre bunku [15].
Tieto zistenia o kvasinke S. pombe ju robia vhodným modelovým organizmom na
štúdium ko-evolúcie telomérickych proteínov so sekvenciami telomérických repetícií
kvasiniek.
Cieľom tohto projektu je pomocou bioinformatických a molekulárnych metód skúmať
evolúciu telomérických väzobných proteínov, konkrétne ich Myb domén, a identifikovať
zmeny v ich sekvencii, ktoré mohli viesť k nadobudnutiu alebo strate špecificity
k telomérickým sekvenciám u kvasinky S. pombe.
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Materiál a metódy
Špecificitu telomérických proteínov alebo ich DNA väzobných domén voči
telomérickým repetíciám S. pombe (SpTel) sme testovali pomocou bakteriálneho
jednohybridného systému (B1H). Systém pozostáva z hostiteľského kmeňa baktérií
s auxotrofiou na histidín (E. coli USO), expresného vektora so študovaný proteínom alebo jeho
Myb doménou a vektora nesúceho cieľovú sekvenciu DNA a reportérový gén. Zlúčenina 3aminotriazol (3AT) inhibuje bazálnu aktivitu expresie reportérového génu a iba v prípade, že
proteín bude vykazovať dostatočne silnú afinitu k cieľovej sekvencii, reportérový gén sa bude
exprimovať [16].
V prvej časti práce sme pripravili pomocou klonovacích techník plazmid nesúci Taz1p,
ktorý má svoju Myb doménu nahradenú Myb1 doménou Teb1p alebo Myb1 doménou Teb1p
s helixom 2 Taz1p. Druhý prístup, ktorý sme v našich experimentoch využili, je náhodná
mutagenéza Myb1 domény Teb1p pomocou GeneMorph II Random Mutagenesis kitu
(Agilent), ktorý obsahuje DNA polymerázu s nízkou fidelitou a vytvorí v sekvencii Myb1
domény náhodné substitúcie báz.
Výsledky a diskusia
Po úspešnej príprave konštruktov Taz1p s vymenenou Myb doménou za Myb1 doménu
proteínu Teb1, respektíve Myb1 doménu Teb1p s vymeneným helixom 2 Myb domény Taz1p
sme otestovali ich afinitu k SpTel pomocou B1H. Výsledky experimentu sú zobrazené na
obrázku 1. Vidíme, že bunky, ktoré exprimujú Taz1p + Teb1Myb1 alebo Teb1Myb1hlx2, majú
na NM médiách s vyššími koncentráciami 3AT (3 mM a 5 mM) zhoršený rast, porovnateľný s
negatívnou kontrolou či bunkami, ktoré majú samotnú Myb1 doménu Teb1p.
Z výsledkov vyplýva, že mutovaný proteín Taz1 už nie je schopný viazať sa na
telomérickú sekvenciu v reportérovom vektore, čo spôsobí, že bunka si nevie efektívne
syntetizovať histidín a nerastie na selekčných médiách. Myb doména proteínu Taz1 je
esenciálna na efektívnu väzbu na SpTel a jej výmena za Myb1 Teb1p znemožnila väzbu
proteínu na danú sekvenciu. Zarovnaním aminokyselinových sekvencií Myb domén proteínu
Taz1 a Teb1p na obrázku 2 sa ukázalo, že helix 2 sa výrazne odlišuje u spomínaných domén,
na základe čoho bol vytvorený Taz1p, ktorý mal svoju Myb doménu nahradenú Myb1
doménou Teb1p s vymeneným helixom 2 z Taz1p. Avšak konštatujeme, že ani táto zmena
neviedla k obnoveniu afinity k SpTel. Zrejme je potrebná iná zmena sekvencie Myb1 Teb1
alebo kombinácia zmien, ktorá by viedla k obnove väzby na teloméry kvasinky.
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Obr. 1: Testovanie afinity Taz1p s vymenenými Myb doménami k telomérickým repetíciám kvasinky S.
pombe pomocou bakteriálneho jednohybridného systému na selekčných NM médiách s rôznou
koncentráciu 3AT.
Expresné vektory niesli príslušné proteíny alebo ich Myb domény: Myb1 doména Teb1p (Teb1Myb1), celý
Taz1p (Taz1), Myb doména Taz1p (Taz1Myb), Taz1p s Myb1 doménou Teb1p (Taz1 + Teb1Myb1), Taz1p
s Myb1 doménou Teb1p s helixom 2 z Taz1p (Taz1 + Teb1Myb1hlx2).

helix 1

helix 2

helix 3

Obr. 2: Výsledok zarovnania aminokyselinových sekvencií Myb domén vybraných proteínov.
Zarovnanie bolo uskutočnené pomocou online programu Clustal Omega Multiple Sequence Alignment
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/).

Na prípravu mutantných verzií Myb1 domén Teb1p sme uskutočnili 2 kolá mutagénnej
PCR amplifikácie. Po klonovaní takto upravených Myb domén do expresného vektora sme
overili ich afinitu k cieľovej sekvencii. Výsledok môžeme vidieť na obrázku 2. Zo všetkých
kolónií, ktoré boli vysiate na selekčné média len bunky A8 a F8 rástli na NM médiách aj pri
najvyšších koncentráciách 3 a 5 mM 3AT. Sekvenačná analýza Myb1 domén Teb1p z buniek
A8 a F8 ukázala, že Myb doména A8 mala prítomnú synonymnú mutáciu, ktorá nespôsobila
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zámenu aminokyseliny. V prípade buniek F8, bola identifikovaná nesynonymná mutácia, ktorá
viedla k zámene aminokyseliny Myb1 domény Teb1p (výsledky neuverejnené).

Obr. 3: Testovanie afinity mutovaných Myb1Teb1 k sekvencii telomérických opakovaní S. pombe
pomocou B1H.

Po opätovnom otestovaní afinity Myb1 domén Teb1p z buniek A8 a F8 sme získali
odlišné výsledky, ktoré naznačovali, že ani jedna z týchto mutantných verzií neviaže
telomérické sekvencie S. pombe (výsledky neuverejnené).
Záver
Kvasinka S. pombe je vhodná na štúdium evolúcie TBPs. Testovali sme proteín Teb1p,
ktorý je esenciálny pre túto kvasinku a zdieľa viacero podobností s TBPs, ako sú Myb domény,
či väzba na TTTAGG motív, avšak na telomérické sekvencie S. pombe sa viaže len s veľmi
nízkou afinitou. Pomocou molekulárnych a bioinformatických metód sme uskutočnili sériu
experimentov, ktoré by napomohli k odhaleniu evolúcie väzobných vlastností oboch proteínov.
Zistili sme, že Myb doména Taz1p je esenciálna pre väzbu na teloméry kvasinky a Myb1Teb1p
nie je schopná nahradiť a sprostredkovať túto väzbu. Podobne helix 2 v Myb doméne Taz1p
nie je rozhodujúci vo väzbe na SpTel. Náhodná mutagenéza Myb1Teb1p zatiaľ neodhalila
žiadne kandidátne zámeny báz, ktoré by naznačovali ich úlohu vo väzbe na SpTel.
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Predpokladáme, že je potrebný väčší počet takýchto mutácií, aby sa obnovila afinita Teb1p
k telomérickým repetíciám kvasinky S. pombe.
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Abstract
Coxiella burnetii is an intracellular pathogen that causes Q fever. It is transmitted to humans by the
inhalation of aerosols or contaminated dust containing bacteria from infected livestock. In humans, the bacterium
can cause acute and chronic disease. Since an accurate clinical diagnosis of is quite difficult due to similar clinical
symptoms with commonly occurring infections; this disease has re-emerged recently in the European Union with
considerable economic impact in farms. The aim of this study was to identify the secreted proteins by C. burnetii
growing in a synthetic media containing doxycycline, the most effective antibiotic for Q fever treatment. The
extracellular proteins were purified and subjected to mass spectrometry analysis, resulting in the identification of
162 proteins with diverse localizations and functions.

Keywords: Coxiella burnetii; doxycycline; Q fever; protein identification; mass spectrometry
Introduction and Objectives
Coxiella burnetii is a strict intracellular, small Gram-negative bacterium (0.2 to 0.4 µm
wide and 0.4 to 1 µm long). C. burnetii is the causative agent of the world wide spread zoonotic
disease Q fever, which was first identified in 1935 by E. H. Derrick in Australia. Farm animals
and pets are the main reservoirs of the bacterium, which is transmitted via inhalation of
contaminated aerosols. Q fever can be acute or chronic, stages that can be distinguished by
different antigenic phases of antibody response. In the acute phase, the symptoms are
nonspecific febrile illness, hepatitis or pneumonia. The infection can turn into chronic within a
few months or several years after acute infection and can either show symptoms or be also
asymptomatic. Evolution to chronic disease is rare (<5% of patients with acute infections) but
could cause endocarditis in patients with valvular or vascular defects [1]. One important danger
is that Q fever by C. burnetii infection, is commonly misdiagnosed, because of the similarity
of its symptoms with those of influenza. Also, an accurate diagnosis is somehow complex
because is based on serological testing in combination with PCR[2].
C. burnetii is an obligate intracellular parasite with a biphasic live cycle including the
metabolically active “large-cell variant” (LCV) which multiply under a highly acidic
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environment in living eukaryotic cells (macrophages) inside phagolysosomes. The other phase,
the metabolically inactive “small cell variant” (SCV) is highly resistant to heat and osmotic,
mechanical, chemical and desiccation stresses [3]. This last characteristic and its high
infectivity and easy spreading to humans place C. burnetii in the “Category B” of warfare
agents. The ability of C. burnetii to invade and survive in the host cell relies on virulence factors
and the production of proteins such as the type IV secretion system, crucial for the intracellular
replication and formation of vacuole containing C. burnetii.
The treatment against C. burnetii infection consists of drugs with high cell membrane
permeability. Antibiotics such as tetracycline’s, macrolides, and quinolones are the drugs of
choice [4,5,6]. The most effective is doxycycline, a semi-synthetic, second-generation
tetracycline [7] in a daily dose of 100 µg for 14 to 21 days during acute infection or several
moths in the case of chronic state [5].
However, resistance represent a global public health problem. Therefore, understanding
the mechanisms that lead to resistance is necessary to develop and apply effective therapies.
For this reason, the aim of this work was to study the proteins secreted by C. burnetii when
stressed by doxycycline (DOX). The study of this protein profiles could lead to the
understanding of the mechanisms used by the bacterium to try to overcome the antibiotic stress
and give insights on methods to control resistant strains or develop new antimicrobial
strategies.
Materials and methods
Culture of C. burnetii 331 phase II
The bacterium were propagated microaerobically in ACCM-2 at 37 °C, 5% CO2 and
2.5 % O2 in a Biosafety lab 3. Two flask T75 with 50 ml of media were inoculated with the
bacteria and three different doses (0, 0.5 and 4 g/ml) of doxycycline (DOX) were added every
24h for seven days. The cells were pellet by centrifugation for 2h at 4 °C at 11 000 rpm, then
washed with 1.5 ml of PBS to remove the remainder medium and the cells were pelleted for
20 min at 4 °C at 17 000 rpm. Finally, the supernatant was filter through a 0.22

m syringe

filter, frozen, lyophilized for 2 days and stored at -20 °C until use.
Methanol-chloroform precipitation
100

g of the lyophilized media were resuspended in 200

l milliQ H2O, 400

l of

methanol were added and vortex, then 200 of chloroform was added, vortex and 600

l of

water were added to form a white cloudy solution, followed by centrifugation for 10 min at 4
°C, 12 000 rpm. The first phase was eliminated and 200

l

of methanol were added and
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centrifuged for 5 min at 4 °C 12000 rpm. The pellet was dry off for 5 min and kept at -20 °C.
Protein separation by electrophoresis
The pellets from the precipitation were resuspended in buffer IEF-1 (20

l) and the

protein concentration was quantified by Bradford-compatible detergent assay (Sigma). Then 3
g of protein were separated using 16% acrylamide gels and visualized by staining with
colloidal Commassie blue.
Protein identification by mass spectrometry analysis
Each line containing proteins in the acrylamide gel (lines corresponding to the
conditions 0, 0.5 and 4.0

g/ml of DOX) was cut into 10 sections and subjected to trypsin

digestion according to Shevchenko et al [9].The peptide mixtures were analyzed by LCMS/MS, using nanoAcquity (Waters) and Q-TOF Premier (Waters). Firstly, peptides were
separated by reverse phase chromatography (30 min 7-40% acetonitrile gradient). Secondly,
spectra were acquired in MSE mode (alternate scans at low and high collision energies, for
accurate precursor MS and fragment MS/MS masses in single run). Protein identification was
done by the PLGS software (Waters) against the full proteome from C. burnetii database
downloaded from UNIPROT. Bioinformatic analysis to identify the protein localization inside
the cell as well the function were done using the PSORT and PHANTHER, respectively.
Results and discussion
After meth-chl precipitation, we solved the proteins in SDS-PAGE and small
differences in the protein profile were visible between the samples (fig1).
After mass spectrometry, 162 total proteins were identified. Among them, 24 proteins were
found in control medium, 10 proteins in medium with 0.5
medium with 4

g/ml of DOX and 27 proteins in

g/ml of DOX. Interesting 54 proteins were in the three conditions, while 14

proteins were secreted only in DOX stress (Fig 2). From the 162 proteins, 29 proteins were
confirmed as extracellular proteins in previous studies [10] which may confirm the reliability
of the presented approach for the enrichment and identification of the secreted proteins.
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Fig. 1. Coomassie stained SDS-PAGE (16%) gel of extracellular proteins recovered from the medium
and precipitated by methanol-chloroform (Met-Chl) M-marker

none

24

11

DOX 0.5

22

DOX 4

54

10

14

27

Fig. 2. Venn diagram of proteins identified in the media by C. burnetii, propagated in ACCM2 under
none, 0.5 and 4 g/ml of DOX

From the 162 proteins 5% are predicted to be localised in the outer membrane, 7% in
the inner membrane, 4% in the periplasmic space, 1% in extracellular space, 70 % in the
cytoplasmic compartment of the cell and 13% are still unknown (Fig. 3A). Using bioinformatic
tools such as PANTHER and PSORT we predicted the function and localization of the
identified proteins resulting in a diverse set of functions (Fig. 3B). The majority of the
identified proteins have catalytic activity (45%) and are involved in processes like glycolysis,
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TCA and pyruvate metabolism. Since the bacterium was under antibiotic stress, the increasing
of the metabolism could be related to the necessity of energy for the activation of mechanisms
that allow it to survive in the presence of DOX. In this regard, many of the proteins are known
to be localized in the bacterial outer membrane and are related to mechanisms of transport. We
identified proteins like OmpH, OmpA, BamA, BamD, Com1, ATP-binding protein that are
part of ABC transport system, the ATPase subunits, that are components of the secretion
transporter I (TolC), components of sec mechanism (secA, secB, trigger factor) and subunits
of type 4 secretion system (DotC, IcmX) related to the transport of different kinds of molecules
including proteins and diversity of effectors. The fact that most of these proteins were identified
in the antibiotic spiked media evidence the transport mechanisms as one way or another related
to the bacterium efforts to overcome the DOX intoxication. This mechanism of tolerance
development and the production of ribosomal protection proteins (RPPs) are the most
commonly found [8]. Other identified proteins included 18 confirmed to be secreted by the sec
mechanism [11], chaperons (DnaK, GroEL and GroES) and ribosomal proteins normally
localized in the cytoplasms space. However, for some of them it has been found out the
possibility of having different functions depending on the localization in the cell, phenomena
known as moonlighting activity [11].
Obrázok sa nedá zobraziť.
Obrázok sa nedá zobraziť.

Obrázok sa nedá zobraziť.
Obrázok sa nedá zobraziť.

Obrázok sa nedá zobraziť.

Fig. 3. Pie diagram illustrating wide range functions of obtain proteins and their localization in bacterium
cell
A) localization B) function

In fact , five proteins were predicted to have moonlighting activity but the mechanism
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of how those proteins could be localized outside the cell without a signal peptide is unknown
[9]. This makes the elucidation of the function of many identified proteins more intricate.
However, some of them could be important to the study of the mechanisms of antibiotic
tolerance development.
Conclusion
We identify 162 extracellular proteins secreted into the growth medium from C.
burnetii under doxycycline stress. Those proteins participates in several process of the cell,
according to their theoretical function, mainly metabolic process, protein translocation and
transcription.
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Vplyv tlmeného svetla v noci na cirkulujúce monocyty a renálne makrofágy
u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov
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Abstract
The effect of dim light at night on circulating monocytes and renal macrophages in normotensive and
spontaneously hypertensive rats
Artificial light at night (ALAN) was associated with increased risk of health complications. The present
study aims to investigate the effect of ALAN on blood monocytes (Mo) and renal macrophages (Mf) in male
spontaneously hypertensive (SHR) and normotensive Wistar (W) rats. Animals were kept either under control
light/dark cycle of 12:12h or exposed to ALAN (1-2 lux during the dark phase) for 2 and 5 weeks. Blood Mo were
analysed by flow cytometry 3h before the end of passive and active phase, respectively. The macrophage
infiltration was assessed by immunofluorescence on kidney sections. Total numbers of blood Mo and renal Mf
were higher in SHR than W rats indicating a presence of renal inflammation in SHR. Exposure to ALAN increased
the number of both blood Mo and renal Mf in SHR but decreased the number of blood Mo in W rats. Moreover
the daily variation of blood Mo was impaired in W rats exposed to ALAN. Our data suggest that ALAN can
potentiate renal inflammation in hypertensive rats and weaken circadian control of immune cells in health animals.

Keywords: monocytes; macrophages; ALAN; immune response; circadian rhythms
Úvod a formulácia cieľa
V reakcii na pravidelné striedanie dňa a noci, zmeny v teplote a dostupnosti potravy
sa organizmom vyvinuli biologické hodiny s cirkadiánnymi osciláciami, čo im pomáha
reagovať na zmeny podmienok v prostredí [1]. S technologickým rozvojom rastie miera
svetelného znečistenia v noci a organizmy sú stále častejšie vystavené svetlu v pre ne
neprirodzených časoch dňa. Potenciálne negatívne dôsledky expozície umelému svetlu v noci
(ALAN) sú preto predmetom intenzívneho výskumu vo vzťahu k etiológii viacerých
civilizačných ochorení [2,3] a môžu byť sprostredkované narušením cirkadiánnych rytmov
základných fyziologických systémov vrátane imunity. Nadmerná aktivácia alebo deregulácia
zápalovej a imunitnej odpovede negatívne ovplyvňuje fyziologické procesy v organizme.
Z publikovaných štúdií vyplýva, že imunitné bunky sú citlivé na expozíciu ALAN, v dôsledku
čoho môže dôjsť k potlačeniu imunitnej odpovede [4]. Expozícia ALAN pozitívne korelovala
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u starších ľudí so zhrubnutím tunica intima a media cievy, čo je považované za jeden
z markerov podporujúcich rozvoj kardiovaskulárnych ochorení [5].
Monocyty (Mo) v cirkulácii predstavujú heterogénnu skupinu buniek zahŕňajúcu
u potkanov minimálne 2 subpopulácie [6], klasické Mo charakteristické vyššou expresiou
His48 a nižšou expresiou CD43+ a neklasické Mo vyznačujúce sa vyššou expresiou CD43+
a nižšou expresiou His48 [7].
Počet cirkulujúcich Mo a ich schopnosť syntetizovať mediátory zápalu a rôzne cytokíny
kolíše v závislosti od fázy dňa [8]. Infiltráciu Mo do tkanív na začiatku aktívnej fázy zlepšuje
zvýšená expresia adhezívnych molekúl (P-selektínu, E-selektínu, cievnej adhézivnej molekuly
typu 1 (VCAM-1) a chemokínov) [9]. Tieto procesy zvyšujú počet aktivovaných makrofágov
v tkanivách, ale aj potenciál pre poškodenie tkanív [6]. Zvýšená infiltrácia Mo
do tkanív je pozorovaná napríklad počas hypertenzie, keď sa makrofágy hromadia v tunica
adventitia ciev, perivaskulárnom tukovom tkanive, srdci, obličkách a mozgu [10,11].
Tkanivové makrofágy vykonávajú viacero funkcií v rámci vrodenej a získanej imunity
(fagocytóza, prezentácia antigénu T-lymfocytom, produkcia cytokínov). Renálna infiltrácia
Mo je súčasťou akútnej zápalovej odpovede na infekciu alebo poškodenie tkaniva [6].
Cieľom našej práce bolo analyzovať vplyv expozície ALAN na distribúciu
monocytov/makrofágov v cirkulácii a tkanivách Wistar (W) a spontánne hypertenzných (SHR)
potkanov. Analyzovali sme počet celkovej populácie a 2 subpopulácií Mo v cirkulácii, ako aj
renálnu infiltráciu makrofágov po 2 a po 5 týždňoch expozície ALAN.
Materiál a metódy
V experimente sme použili 33 W a 33 SHR potkanov z chovnej stanice Ústavu
experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV,

Dobrá Voda, SR vo veku 4,5

mesiaca, s priemernou hmotnosťou 316 g (W) a 271 g (SHR). Vodu a peletované krmivo mali
zvieratá k dispozícii ad libitum. Potkany boli po adaptácii na svetelný režim svetlo (L) : tma
(D) 12:12 h so začiatkom svetlej fázy o 10:00 (ZT0, ZT= “Zeitgeber time“) rozdelené na
kontrolnú skupinu, ktorá zostala na pôvodnom svetelnom režime a experimentálnu skupinu
(ALAN), ktorá mala režim s osvetlenou tmavou fázou na úrovni 1-2 lux. Experiment prebehol
so schválením Etickej komisie na Prif UK a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Po 2 a po 5 týždňoch expozície ALAN bola potkanom v inhalačnej anestéze (zmes
izofluránu s kyslíkom) z chvostovej vény odobraná krv do skúmaviek s kyselinou
etyléndiamíntetraoctovou (EDTA) pomocou ihiel (21G) v čase 3 h pred koncom pasívnej
(ZT09) a aktívnej fázy (ZT21). Na hodnotenie počtu Mo boli použité fixované biele krvinky
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izolované z krvi po lýze erytrocytov. Bunkové suspenzie v objeme 50 µl boli označené zmesou
fluorescenčne značených monoklonálnych protilátok (Ab) oproti diferenciačným antigénom
CD45+ (Sony Biotechnology Inc., USA), His48 (eBioscence, USA) a CD43 (Sony
Biotechnology Inc., USA). Na základe expresie CD43 v kombinácii s His48 boli odlíšené dve
subpopulácie

Mo,

klasické

Mo

[(His48high(Hi)/CD43low(Lo)]

a neklasické

Mo [His48low(Lo)/CD43high(Hi)]. Vzorky boli inkubované 30 min. v tme pri 4°C, zriedené s
0,3 ml fosfátového pufru (PBS) a analyzované na cytometri BD Accuri C6 (BD Bioscence)
a pomocou softwaru FlowJo v10.0.6. (TreeStar Inc., Ashland, USA).
Na imunofluorescenčnú analýzu boli po 2 a po 5 týždňoch expozície ALAN odobraté
obličky, ktoré boli zafixované a uskladnené pri -80 °C. Obličky boli narezané na 8 µm hrubé
rezy, blokované v 5% kozom sére (Abcam, USA) a označené použitím primárnej Ab proti
makrofágom (CD68, Bio-Rad AbD Serotec Ltd, UK) s riedením 1:100 a sekundárnej Ab
AlexaFluor 660 (Invitrogen, USA) s riedením 1:750. Jadrá boli značené pomocou DAPI
(Roche, Indianapolis, USA). Vzorky boli analyzované pod fluorescenčným mikroskopom
Zeiss (Nemecko). Makrofágy boli počítané v tridsiatich snímkach kôry obličky na rez a počet
buniek bol prepočítaný na plochu (1 mm2). Vzorky pre každého jedinca sme hodnotili
na dvoch rezoch a získané hodnoty sme spriemerovali.
Dáta boli štatisticky spracované pomocou softvéru Statistica 7.0. (StatSoft, Inc.; USA).
Normálna distribúcia dát bola overená Kolmogorov-Smirnovovým testom. V prípade, že dáta
nezodpovedali normálnemu rozdeleniu, bola použitá transformácia dekadickým logaritmom.
Na vyhodnotenie počtu Mo a klasickej/neklasickej subpopulácie Mo bola použitá opakovaná
analýza rozptylu (ANOVA) s faktormi kmeň, ZT čas a ALAN a na vyhodnotenie infiltrácie
makrofágov bola použitá 2-faktorová ANOVA, s faktormi kmeň a ALAN. Rozdiely medzi
skupinami boli analyzované Fisherovým LSD post-hoc testom. V grafoch sú znázornené
priemerné hodnoty ± stredné chyby priemeru (SEM).
Výsledky a diskusia
Počet Mo bol významne vyšší v krvi SHR v porovnaní s W potkanmi po 2., aj
5. týždni experimentu. Expozícia potkanov svetlu počas noci mala odlišný vplyv na celkový
počet Mo u W a SHR potkanov, hlavne vo fáze ZT09 (interakcia kmeň, ALAN, ZT pre 2.
týždeň: F(1,29)=4,42; p<0,05 a 5. týždeň: F(1,28)=5,24; p<0,05). Po dvojtýždňovej expozícii
ALAN bol u W potkanov zaznamenaný trend v znížení počtu Mo (p=0,064) a u SHR potkanov
sa počet Mo vo fáze ZT09 naopak zvýšil v porovnaní s kontrolou (p<0,01). Na kontrolnom
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svetelnom režime počet Mo vykazoval dennú variabilitu iba u SHR potkanov, s nižším počtom
v ZT21 ako v ZT09 (p<0,01).
Po päťtýždňovej expozícii ALAN (Obr. 1B) bol u W potkanov vo fáze ZT09
zaznamenaný trend v znížení počtu Mo oproti kontrole (p=0,055), čo sa prejavilo stratou
dennej variability. Na kontrolnom svetelnom režime bol počet Mo nižší v ZT21 ako v ZT09
u W, aj SHR potkanov (W: p<0,001; SHR: p<0,001).
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Obr. 1. Celkový počet Mo v krvi Wistar (W, n=16) a spontánne hypertenzných (SHR, n=17) potkanov po
2 (A) a po 5 (B) týždňoch expozície umelému svetlu v noci (S; šrafované stĺpce) alebo kontrolnému režimu
(K). Hodnoty sú znázornené pre koniec aktívnej (ZT21) a pasívnej (ZT09) fázy dňa. Dáta vyjadrujú
priemer ± SEM. Rozdiely medzi skupinami boli analyzované Fisherovým LSD post-hoc testom. (**p<0,01;
***p<0,001).

V počte klasických Mo sme zaznamenali interakciu medzi dvojtýždňovou ALAN
expozíciou a kmeňom (F(1,29)=12,08; p<0,01), čo sa prejavilo znížením počtu u W (Obr. 2A)
(p<0,01), a trendom zvýšenia u SHR potkanov v porovnaní s kontrolou (p=0,064). SHR mali
v porovnaní s W potkanmi vyšší počet klasických Mo vo fáze ZT09 a kmene sa nelíšili v ZT21
(interakcia kmeň a ZT pre 2.týždeň: F(1,29)=40,41; p<0,001 a 5. týždeň: F(1,28)=15,55; p<0,001).
SHR potkany vykazovali nižší počet klasických Mo vo fáze ZT21 oproti ZT09 (2. týždeň:
p<0,001; 5. týždeň: p<0,001).
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Obr. 2. Počet klasických Mo v krvi Wistar (W, n=16) a spontánne hypertenzných (SHR, n=17) potkanov
po 2 (A) a po 5 (B) týždňoch expozície umelému svetlu v noci (S; šrafované stĺpce) alebo
kontrolnému režimu (K). Hodnoty sú znázornené pre koniec aktívnej (ZT21) a pasívnej (ZT09) fázy dňa. Dáta
vyjadrujú priemer ± SEM. Rozdiely medzi skupinami boli analyzované Fisherovým LSD post-hoc testom.
(**p<0,01; ***p<0,001).

Po dvoch týždňoch expozícia ALAN zvýšila počet neklasických Mo u SHR potkanov
vo fáze ZT09 (F(1,29)=7,06; p<0,05) (Obr. 3A) v porovnaní s kontrolou (p<0,01) a nemala vplyv
pri W potkanoch. SHR mali v porovnaní s W potkanmi vyšší počet neklasických Mo
(2. týždeň: F(1,29)=7,06; p<0,001; 5. týždeň: F(1,28)=49,08; p<0,001) (Obr. 3B). Dennú
variabilitu s nižším počtom neklasických Mo v ZT21 ako v ZT09 sme zaznamenali u SHR
(p<0,001), aj u W potkanov (p=0,074 pre 2. a p<0,05 pre 5. týždeň).
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Obr. 3. Celkový počet neklasických Mo v krvi Wistar (W, n=16) a spontánne hypertenzných (SHR, n=17)
potkanov po 2 (A) a po 5 (B) týždňoch expozície umelému svetlu v noci (S; šrafované stĺpce) alebo
kontrolnému režimu (K). Hodnoty sú znázornené pre koniec aktívnej (ZT21) a pasívnej (ZT09) fázy dňa. Dáta
vyjadrujú priemer ± SEM. Rozdiely medzi skupinami boli analyzované Fisherovým LSD post-hoc testom.
(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).

Hypertenzné SHR potkany mali vyšší počet renálnych makrofágov v porovnaní s W
potkanmi po dvoch (F1,26)=52,36; p<0,001; Obr. 4A), aj po piatich týždňoch (F(1,32)=153,03;
p<0,001; Obr. 4B). Expozícia ALAN zvýšila počet makrofágov v kôre obličiek, pričom post
hoc analýza ukázala, že tento efekt bol významný iba u SHR potkanov (interakcia kmeň
a ALAN pre 2.týždeň: F(1,26) = 2,88; p=0,102 a pre 5. týždeň: F(1,32)=9,19; p<0,01).
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Obr. 4. Počet makrofágov na plochu (mm2) v kôre obličiek W (n=33) a SHR (n=33) potkanov
po 2 (A) a po 5 (B) týždňoch expozície umelému svetlu v noci (S; šrafované stĺpce) alebo
kontrolnému režimu (K). Hodnoty sú znázornené pre koniec aktívnej (ZT21) a pasívnej (ZT09) fázy dňa. Dáta
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vyjadrujú priemer ± SEM. Rozdiely medzi skupinami boli analyzované Fisherovým LSD post-hoc testom.
(*p<0,05; ***p<0,001).

Počet cirkulujúcich Mo bol vyšší u SHR v porovnaní s W potkanmi, čo je v súlade
s prácou [12], ktorá ukazuje, že počet Mo v cievach mozgu bol u 16-20 týždňov starých SHR
potkanov signifikantne vyšší v porovnaní s W potkanmi. Z ďalšej štúdie vyplýva, že Mo
a makrofágy majú biologické hodiny a ich počet sa mení v závislosti od fázy dňa, pričom počet
Mo v periférii je vyšší počas pasívnej fázy dňa [13], čo súhlasí s našimi výsledkami.
Záver
Expozícia SHR potkanov ALAN zvýšila celkový počet Mo v cirkulácii, ako aj ich
infiltráciu do kôry obličiek. Hypertenzné v porovnaní s normotenznými potkanmi už majú
rozvinutý renálny zápal a naše zistenia ukazujú, že svetlo počas noci ho môže ešte prehĺbiť
a potenciálne urýchliť rozvoj orgánového poškodenia. Na druhej strane expozícia Wistar
potkanov ALAN znížila počet Mo v cirkulácii, pričom nemala vplyv na ich renálnu infiltráciu.
Navyše sme zaznamenali narušenú variabilitu medzi ZT09 a ZT21 v počte cirkulujúcich Mo,
čo môže skôr indikovať oslabenú cirkadiánnu kontrolu týchto imunitných buniek a prejaviť sa
zmenenou reaktivitou na imunogénne vplyvy.
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Abstract
DNA repair in testicular germ cell tumors
Testicular germ cell tumors (TGCT) are the most common oncological disease in young men. Most
patients with TGCT can be cured with conventional cisplatin-based chemotherapy. Nevertheless, a low percentage
of patients do not respond favorably, and approximately 5 % of patients die due to the adverse response to
treatment. The mechanisms of sensitivity and resistance to cisplatin treatment are still not sufficiently elucidated.
It is believed that increased DNA repair capacity may be responsible for resistance to cisplatin. In the present
study, using a comet assay, we have determined levels of endogenous DNA damage in peripheral blood cells of
27 patients prior to the first cycle of chemotherapy. Using flow cytometry and γH2AX expression, we have
compared the double strand break (DSB) formation between the sensitive and resistant commercial TGCT cell
lines. Our results indicate that increased level of DNA damage corresponds to progression of disease of individual
patient, but no significant difference in DSB formation between sensitive and resistance cell lines after cisplatin
treatment has been identified.

Keywords: TGCT; cisplatin resistance; DNA repair; comet assay; flow cytometry
Úvod a formulácia cieľa
Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCT) predstavujú najčastejšie sa
vyskytujúce nádorové ochorenia postihujúce mladých mužov vo veku 20-40 rokov [1].
V západných, priemyselne rozvinutých krajinách, sa výskyt TGCT za posledné štyri dekády
približne zdvojnásobil. Je preto dôležité pochopiť biologický a genetický základ tohto
ochorenia. TGCT sú vo všeobecnosti veľmi dobre liečiteľné. Takmer 80 % pacientov, dokonca
aj s metastatickým ochorením, môže byť vyliečených pomocou chemoterapie na báze
cisplatiny (CDDP) [2]. Napriek tomu, približne 20 % pacientov nedosiahne úplnú remisiu
a nastáva u nich recidíva ochorenia. U týchto pacientov nasleduje druhá, tzv. záchranná
chemoterapia, ktorej podstatou je štandardná alebo zvýšená dávka CDDP. Pacienti, ktorí
nezareagujú ani na záchrannú chemoterapiu majú veľmi zlú prognózu, pričom ich prežíva
menej ako 5 % [3].
Mechanizmy citlivosti a rezistencie na liečivá sú definované mnohými faktormi,
vrátane odpovede na poškodenie DNA a jej opravu. CDDP je alkylačné činidlo poškodzujúce
DNA tvorbou vnútroreťazcových krížnych väzieb (IaCL) (96 %), medzireťazcových krížnych
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väzieb (ICL) (1 %), monoaduktov (2 %) a krížnych väzieb proteínov s DNA (menej ako 1 %).
Všetky tieto typy poškodení DNA prispievajú k toxicite CDDP. Najväčšiu časť predstavujú
poškodenia typu IaCL [4]. IaCL sú opravované nukleotidovou excíznou opravou (NER), počas
ktorej dochádza k tvorbe zlomov DNA. ICL sú obzvlášť závažné komplexné poškodenia DNA,
ktoré zabraňujú separácii vlákien dvojzávitnice DNA, a tým spôsobujú zastavenie základných
bunkových procesov, akými sú transkripcia, replikácia a rekombinácia. Preto už veľmi malé
množstvo ICL dokáže zabiť proliferujúcu bunku. Oprava ICL je silne viazaná na bunkový
cyklus, kde majoritná časť je opravovaná v S fáze bunkového cyklu za účasti viacerých typov
proteínov a dejov, ktoré musia byť striktne koordinované. V G1 fáze bunkového cyklu
dochádza k oprave malého množstva ICL prostredníctvom NER. Na opravu ICL sa však v
obidvoch fázach vyžaduje niekoľko nevyhnutných krokov. Pre iniciáciu a aktiváciu opravného
mechanizmu musí byť najprv ICL rozpoznaná prostredníctvom faktorov signalizujúcich
poškodenie DNA. Následne, do miesta poškodenia putujú nukleázy, o ktorých sa predpokladá,
že vytvárajú tzv. 5´- 3´ incízie vo vlákne DNA, čo vedie k ,,vystrihnutiu“ poškodenia.
V opravných dráhach závislých na replikácii to znamená vytvorenie dvojvláknového zlomu
(DSB) ako medziproduktu [5]. Ďalším krokom je reparačná syntéza prostredníctvom
transléznych polymeráz (TLS). Zvyšná časť opravy sa odohráva prostredníctvom
nukleotidovej excíznej opravy (NER) alebo v prípade S fázy bunkového cyklu homologickou
rekombináciu (HR) [6].
Existuje predpoklad, že za mimoriadnu citlivosť TGCT na CDDP môže byť
zodpovedná limitovaná oprava DNA [7-8]. Zatiaľ však nie je jasné, či sa TGCT stávajú
rezistentnými voči tomuto agensu prostredníctvom zvyšovania kapacity opravy DNA, alebo
v procese rezistencie zohráva úlohu nejaký iný faktor ako je oprava DNA [7-10]. Pomerne
intenzívne už bol skúmaný vzťah medzi TGCT a dvomi kľúčovými faktormi NER opravy,
XPA (faktor rozpoznávajúci poškodenia DNA) a ERCC1/XPF (štruktúrne špecifický
endonukleázový komplex). Nižšie hladiny expresie oboch faktorov boli spojené s citlivosťou
na CDDP v niekoľkých bunkových líniách odvodených z TGCT [7, 11-12]. V rámci HR boli
v súvislosti s TGCT zaznamenané mutácie v dvoch génoch (XRCC2 a RAD51C) [13-14].
Okrem toho sa ukázalo, že znížená účinnosť HR v niekoľkých bunkových líniách TGCT
zodpovedá buď neschopnosti, alebo zníženej schopnosti opravovať CDDP indukované
poškodenia DNA [8]. Najmenej preskúmanou oblasťou opravy, ktorá je pravdepodobne
dôležitá v reakcii bunky na CDDP je Fanconi anémia (FA) dráha a TLS. Tieto dráhy však
zatiaľ v súvislosti s TGCT neboli preskúmané.
Cieľom našej práce bola identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na
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CDDP u pacientov s testikulárnym karcinómom. Pomocou kométového testu sme sledovali
tvorbu zlomov v lymfocytoch periférnej krvi (PBL) pacientov s TGCT pred užitím
chemoterapie. Pre objasnenie možnej súvislosti rezistencie s tvorbou zlomov DNA sme
sledovali tvorbu a kinetiku DSB u senzitívnej a rezistentnej TGCT línie. Nezaznamenali sme
však signifikatný rozdiel v tvorbe DSB medzi týmito líniami.
Materiál a metódy
Tkanivové bunkové kultúry
Na meranie DSB sme používali ľudské testikulárne nádorové bunkové línie – H12.1
a 1777NRpmet (Halle, Nemecko). Bunkové línie sme kultivovali v médiu RPMI 1640 (Gibco)
s 5 % fetálnym bovinným sérom (Gibco) a 1 % penicilínom, 1% streptomycínom (Gibco).
Príprava lymfocytov
Vzorky periférnej krvi pacientov nám poskytlo spolupracujúce pracovisku Národný
onkologický ústav v Bratislave, ktoré zabezpečovalo aj súhlas etickej komisie ako aj
informovaný súhlas pacientov. Vzorka krvi bola odobratá do lítium – heparínom ošetrených
skúmaviek (BD Vacutainer Blood Collection Tubes) pred začatím prvého cyklu chemoterapie.
Lymfocyty boli separované za použitia Histopaque – 1077 (Sigma – Aldrich, Nemecko).
Kométový test
Kométový test bol prevedený podľa protokolu publikovanom v Cadet et al., 2003 [15].
V skratke, suspenziu lymfocytov (2 x 104 buniek) v agaróze sme naniesli na sklíčka (1%
agaróza). Následne boli bunky lyzované v lyzačnom roztoku (2,5 M NaCl, 10 mM Tris-HCl,
100 mM Na2EDTA, pH 10,0) s 1 % Triton-X počas 60 minút pri teplote 4 ◦C. Po elektroforéze
(0,2 mM Na2EDA, 5 M NaOH, 30 minút, 4 ◦C) boli sklíčka neutralizované v 1 M Tris-HCl.
100 náhodne vybratých buniek na každom sklíčku (tri pre každú vzorku) bolo náhodne
vybratých a analyzovaných prostredníctvom Metafer- MetaCyte software (Metasystems,
Altlussheim, Nemecko). Úroveň poškodenia DNA bola vyjadrená ako % DNA v chvostovej
časti a “tail momment“.

Prietoková cytometria – meranie Gamma-H2AX (γH2AX)
Tvorbu DSB sme sledovali po 2-hodinovom pôsobení CDDP v dvoch rôznych
koncentráciách 5 µg/ml a 12,5 µg/ml. Po fixácii (95% etanol) a rehydratácii (TST roztok) sme
bunky kultivovali s konjugovanou anti γH2AX protilátkou (riedenie 1 : 500 v TST, Alexa Fluor
488 Mouse anti-H2AX (pS139), BD Biosciences) 1 hodinu. Pre odlíšenie buniek v
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jednotlivých fázach bunkového cyklu a ich roztriedenie sme k bunkám pridali pred meraním
propídium jodid (5µg/ml). Fluorescencia bola meraná na prietokovom cytometri FACS Canto
II (Beckam-Coulter). Analýzy boli prevedené s použitím softvéru FCS Express 4 De Novo
Software.
Výsledky a diskusia
Prostredníctvom kométového testu sme analyzovali mieru endogénneho poškodenia
DNA v PBL u 27 pacientov s TGCT. Mieru poškodenia DNA sme stanovili parametrom “tail
momment“ a % DNA v chvostovej časti kométy. Obidvomi parametrami sme zaznamenali
porovnateľné výsledky, no na hodnotenie endogénneho poškodenia sme zvolili % DNA
v chvoste kométy, nakoľko sa javil ako vhodnejší parameter. Priemernú hodnotu %
endogénneho poškodenia DNA v rámci tohto súboru pacientov sme stanovili na 5,80 % ± 2,03.
Z 27 pacientov zrecidivovalo 7 v priebehu 28 mesiacov od podania prvého cyklu chemoterapie,
pričom medián sledovanosti pacientov bol 15,7 mesiaca. Dvaja z recidivujúcich pacientov mali
hodnotu poškodenia DNA menšiu ako stanovený priemer, no až piati recidivujúci pacienti mali
hodnoty endogénneho poškodenia DNA vyššie ako stanovený priemer (Obr. 1). Šiestim
recidivujúcim pacientom bol diagnostikovaný neseminóm a traja z nich trpeli metastatickým
ochorením. 58% pacientov s hodnotami poškodenia DNA vyššími ako priemer do dnešného
dňa zatiaľ nezrecidivovali. Týchto pacientov však možno zaradiť do tzv. rizikovej skupiny,
vzhľadom na to, že za úplnú remisiu ochorenia sa pokladá obdobie minimálne dvoch rokov od
začiatku terapie.

Obr. 1. Progresia ochorenia pacientov s TGCT.
Modrá krivka znázorňuje progresiu ochorenia pacientov s menším endogénnym poškodením DNA ako priemer
5,80 %, červená krivka znázorňuje progresiu ochorenia pacientov s väčším endogénnym poškodením DNA ako
priemer.
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Pomocou prietokovej cytometrie sme sledovali tvorbu DSB v DNA u dvoch
testikulárnych nádorových bunkových línií, citlivej - H12.1 a rezistentnej - 1777NRpmet. Na
základe výsledkov z kométového testu PBL pacientov sme predpokladali, že vyššia miera
poškodenia DNA (DSB v prípade cytometrie) by mohla byť asociovaná s vyššou kapacitou
opravy DNA. Tento predpoklad je v súlade s tým, že pri opravných procesoch závislých na
replikácii, ktorými sú poškodenia DNA v rýchlo sa deliacich rakovinových bunkách
pravdepodobne opravované, vznikajú DSB ako medziprodukty [5]. U obidvoch línií sme
zaznamenali stúpajúcu tendenciu fosforylácie histónu H2AX. V senzitívnej línií H12.1 24
hodín po najvyššej dávke CDDP narástol počet buniek s DSB na 42,2 % (p < 0,001) a
v rezistentnej línii na 48,9 % (p < 0,001) (Obr. 2). Signifikantný rozdiel medzi líniami sme
však nezaznamenali. Tieto výsledky naznačujú, že za hlavnú príčinu rezistencie línie
1777NRpmet na CDDP pravdepodobne nie je zodpovedná zvýšená tvorba DSB ako dôsledok
opravy DNA, ale iný mechanizmus rezistencie. Alternatívne možnosti zahŕňajú kroky
predchádzajúce väzbe CDDP na DNA (tzv. pre-cieľová rezistencia), kroky priamo súvisiace
s rezistenciou aduktov DNA-CDDP, neschopnosť bunky podstúpiť bunkovú smrť (tzv. postcieľová rezistencia), alebo zapojenie molekulárnych dráh, ktoré nepredstavujú zjavné väzby na
signály vyvolané CDDP [16].

Obr. 2. Porovnanie miery fosforylácie histónu H2AX (tvorbu DSB) medzi rezistentnou (1777NRpmet)
a senzitívnou (H12.1) nádorovou bunkovou líniou.
γH2AX sledovaný po 2 hodinovej inkubácii s 0, 5 a 12,5 µg/ml dávkami CDDP.

Záver
Mnoho chemoterapeutických liečiv, vrátane CDDP majú za cieľ poškodiť DNA, a tým
zničiť malígnu bunku. Ľudia sa však medzi sebou môžu viac alebo menej líšiť v kapacite
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opravy vlastnej DNA. U jedincov, ktorých kapacita opravných procesov DNA je vyššia, môže
teda vznikať problém s účinkom daného liečiva. Z tohto hľadiska je výskum zameraný na
poškodenia DNA a jej opravu veľmi užitočný a mohol by do veľkej miery prispieť jednak
k lepšiemu pochopeniu citlivosti a rezistencie na konkrétne chemoterapeutické liečivá
a v konečnom dôsledku by mohol viesť aj k lepšej terapii i prognóze samotných pacientov.
Kométový test by sa na základe predošlej štúdie [17] a našich výsledkov mohol potenciálne
stať užitočným nástrojom pre lepšiu stratifikáciu pacientov s TGCT ešte pred začatím samotnej
liečby.
Poďakovanie
Práca bola finančne podporená grantovým projektom VEGA 2/0108/17.
Zoznam použitej literatúry
[1]

Rijlaarsdam, M. A., Looijenga, L. H. (2014) Sem. Cancer Biol. 29, p. 59

[2]

Feldman D. R., Bosl G. J., Sheinfeld J., et al. (2008) Jama 299(6), p. 672

[3]

De Wit, R., Skoneczna, I. A., Gedske Daugaard, K., et al. (2011) J. Clin. Oncol. 29(15), p.
4509

[4]

O'Connor, P. M., Kohn, K. W. (1989) Cancer Commun. 2(12), p. 387

[5]

Williams, H. L., Gottesman, M. E., Gautier, J. (2013) TIBS 38(8), p. 386

[6]

Ciccia, A., Elledge, S. J. (2010) Mol. Cell. 40(2), p. 179

[7]

Usanova, S., Piée-Staffa, A., Sied, U., et al. (2010) Mol. Cancer 9(1), p. 248

[8]

Cavallo, F., Graziani, G., Antinozzi, C., et al. (2012) Plos One 7(12), p. e51563

[9]

Köberle, B., Payne, J., Grimaldi, K. A., et al. (1996) Biochem. Pharmacol. 52(11), p. 1729

[10] Köberle, B., Roginskaya, V., Zima, K. S., et al. (2008) Mol. Carcinog. 47(8), p. 580
[11] Köberle B., Masters J. R., Hartley J. A., et al. (1999) Curr. Biol. 9(5), p. 273
[12] Welsh, C., Day, R., McGurk, C., et al. (2004) Int. J. Cancer 110(3), p. 352
[13] Chung, C. C., Kanetsky, P. A., Wang, Z., et al. (2013) Nature Genet. 45(6), p. 680
[14] Litchfield, K., Summersgill, B., Yost, S., et al. (2015) Nature commun. 6, p. 5973
[15] Cadet, J., Douki, T., Gasparutto, D., et al. (2003) Mutat. Res. Fund. Mol. Mech. Mut. 531(1),
p. 5
[16] Galluzzi, L., Senovilla, L., Vitale, I., et al. (2012) Oncogene 31(15), p. 1869
[17] Sestakova Z., Kalavska, K., Hurbanova, L., et al. (2016) Oncotarg. 7(46), p. 75996

199

Odlišný účinok nového inhibítora glykolýzy PFK15 na proliferáciu
endotelových a nádorových buniek
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Abstract
The different effects of a new glycolytic inhibitor PFK15 on endothelial and cancer cell proliferation.
Endothelial sprouting during angiogenesis is a highly coordinated process that requires polarized tip cells
and leading stalk cells. Upon induction of sprouting by growth factors endothelial cells switch from a quiescent
to an active state, increase their glycolysis rate and start to proliferate and migrate. Antiangiogenic therapy is
based especially on blocking the action of vascular endothelial growth factor, however the possibility of inhibition
of glucose metabolism in endothelial cells has been recently considered. It includes an inactivation of the key
glycolytic enzyme 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2.6-biphosphatase (PFKFB3). In our study we examined
the inhibitory effects of glucose metabolism inhibitor 1-(4-pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one (PFK15)
on different cell lines, including primary, permanent endothelial and cancer cell lines. Our results showed that the
inhibitor PFK15 exhibits a different inhibitory pattern, which is related to the origin of cell lines.

Keywords: metabolism; permanent cell line; primary cell line; MTT assay; inhibitor PFK15
Úvod a formulácia cieľa
Endotelové bunky sú za pokojových podmienok charakterizované zníženou úrovňou
metabolizmu, avšak po vystavení rastovým faktorom dochádza u nich k tzv. angiogénnemu
prepnutiu. Bunky sa stávajú metabolicky aktívne a podieľajú sa na formovaní nových ciev –
angiogenéze. Proces angiogenézy je regulovaný rovnováhou medzi pro- a antiangiogénnymi
faktormi, pričom zvýšená produkcia proangiogénnych faktorov môže viesť k rozvoju
patologickej formy angiogenézy [1]. Kľúčovým proangiogénnym faktorom je vaskulárny
endotelový rastový faktor (VEGF) a blokovanie jeho účinku je jednou z možností potlačenia
patologickej angiogenézy. Účinok VEGF je možné blokovať viacerými spôsobmi [2-4].
Patologická forma angiogenézy sa môže podieľať na rozvoji viacerých ochorení a progresii
nádorov, a preto jej inhibícia predstavuje jednu z perspektívnych možností liečby nádorových
ochorení.
Atraktívnu možnosť inhibície patologickej formy angiogenézy v súčasnosti predstavuje
blokovanie dominantnej metabolickej dráhy endotelových buniek. Endotelové bunky sú
charakteristické špecifickým metabolizmom a potrebnú energiu získavajú v procese glykolýzy,
napriek tomu, že oxidačná fosforylácia predstavuje energeticky výhodnejší spôsob. Zvýšená
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úroveň glykolýzy je u endotelových buniek pozorovaná pri prechode buniek z pokojového do
aktívneho štádia, kedy bunky začínajú proliferovať, migrovať a vytvárať nové cievy.
Glykolýza je v endotelových bunkách regulovaná enzýmom 6-fosfofrukto-2-kináza/fruktózo2.6-bisfosfatáza-3 (PFKFB3) a vyradenie génu pre PFKFB3 alebo inhibícia enzymatickej
aktivity PFKFB3 vedie k redukcii glykolýzy v endotelových bunkách a následne k redukcii
proliferácie a migrácie endotelových buniek [5].
Jedným z potenciálnych inhibítorov enzymatickej aktivity PFKFB3 je molekula
inhibítora 3-(3-pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-ón (3PO), ktorá potláča úroveň
glykolýzy, znižuje vstup glukózy do endotelových buniek a oslabuje proliferáciu viacerých
rakovinových bunkových línii v podmienkach in vitro [6]. Inhibítor 3PO sa však vyznačuje
pomerne úzkym rozsahom účinnosti v rozsahu 15-20 µM. Aplikácia inhibítora v tejto
koncentrácii nespôsobuje smrť buniek, ale významne znižuje ich proliferáciu [7].
Aktivita enzýmu PFKFB3 môže byť blokovaná viacerými ďalšími preparátmi
a v súčasnosti v tejto oblasti prebieha intenzívny vývin nových perspektívnych liečiv. Jedným
z nich je inhibítor 1-(4-pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propén-1-ón (PFK15), ktorý je
charakteristický selektívnym účinkom voči enzýmu PFKFB3, výrazne redukuje koncentráciu
F2,6BP a príjem glukózy bunkami [8].
Cieľom našich experimentov bolo analyzovať účinky novo syntetizovaného inhibítora
PFK15 na primárnych a permanentných bunkových líniách, s dôrazom na porovnanie
inhibičného efektu PFK15 na rôznych bunkových líniách. Zmeny v proliferácii a viabilite
endotelových buniek inkubovaných v prítomnosti inhibítora PFK15 sme kvantifikovali
pomocou MTT testu.
Materiál a metódy
Ako experimentálny model sme využívali primárnu kultúru ľudských endotelových
buniek (HUVEC) a permanentnú bunkovú líniu pôvodne získanú z kolorektálneho karcinómu
(DLD 1; UKTV-BMC, SAV) a hybridnú líniu endotelových a epitelových buniek z nádoru
pľúc (A549/8) (EA.hy 926; Virologický ústav-BMC, SAV). Ľudské endotelové bunky sme
izolovali z pupočníkov [9], ktoré sme získali v rámci spolupráce s firmou Eurocord Bratislava.
Endotelové bunky boli kultivované v kompletnom rastovom médiu obohatenom o zmes
suplementov (Promo Cell, Nemecko). Bunky DLD 1 boli kultivované v médiu RPMI (Biowest,
Francúzsko) a bunky EA.hy 926 v médiu DMEM (PAA Laboratories, Rakúsko), ktoré
obsahovalo inaktivované teľacie sérum (PAA Laboratories, Rakúsko). Do média sme pridávali
aj antibiotiká streptomycín (100 µg/ ml) a penicilín (100 U/ ml) a antimykotikum amfotericín
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(2,5 µg/ ml). Kultivácia buniek prebiehala v termostate Heal Force (HF-90 Heal Force Bio Meditech, Čína) pri teplote 37°C a v atmosfére 5% CO2 do vytvorenia konfluentnej
monovrstvy. Bunky sme kultivovali v kultivačných fľašiach (25, 75 cm2) alebo na platničkách
(6, 24, 96-jamková platnička; TPP, Švajčiarsko). Médium sme menili podľa potreby, približne
každé dva dni, kým bunky nedorástli do potrebnej konfluencie pre daný pokus.
Metabolizmus endotelových buniek sme blokovali použitím inhibítora PFK15, ktorý
bol nasyntetizovaný na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. Počas
experimentov sme používali koncentrácie PFK15 v rozsahu od 0,5 – 30 µM. Zásobná
koncentrácia PFK 15 (10-2 mol.l-1) bola pripravená v dimetylsulfoxide (DMSO; SigmaAldrich) a požadované koncentrácie inhibítora boli pripravené riedením v médiu.
Proliferáciu buniek sme hodnotili ako vzniknutú kalorimetrickú zmenu žltej
tetrazoliovej soli (3-(4,5-Dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid) (MTT; SigmaAldrich, USA) na fialový formazán v mitochondriách živých buniek. Po dosiahnutí
konfluentnej monovrstvy boli bunky inkubované v prítomnosti inhibítora v rôznych
koncentráciách po dobu 24 hodín a následne boli 4 hodiny inkubované v prítomnosti MTT. Pri
práci sme postupovali podľa postupu odporúčaného výrobcom. Vzniknutú farebnú zmenu sme
merali spektrofotometrom (Elx800TM ; Bio-Tek Instruments, USA) pri vlnovej dĺžke 562 nm.
Hodnoty absorbancií boli prepočítané na percento živých buniek v porovnaní s kontrolnými
bunkami inkubovanými v ECGM.
Získané dáta z experimentov sme vyhodnotili pomocou jednofaktorovej analýzy
rozptylu

a následného

Tukey

post

hoc

testu

v programe

STATISTICA

6.

Za

signifikantne významnú hodnotu sme považovali hodnotu p < 0,05.
Výsledky a diskusia
Účinok PFK15 na proliferáciu nádorových buniek DLD1 je znázornený na obrázku 1.
Signifikantne nižšiu úroveň proliferácie buniek v porovnaní s kontrolou sme zaznamenali
v rozsahu hodnôt PFK15 od 2-30 µM. Inhibítor PFK15 pôsobil na nádorové DLD1 bunky
s nižším inhibičným účinkom v porovnaní s primárnou kultúrou HUVEC, pričom najvyššia
koncentrácia inhibítora (30 µM) blokovala proliferáciu DLD1 buniek v porovnaní s kontrolou
na úrovni 50 %. V prípade HUVEC sme pozorovali pokles proliferácie buniek na 50% už pri
koncentráciách vyšších ako 8 µM.
Pri analýze inhibičného účinku PFK15 na proliferáciu primárnej bunkovej línie
HUVEC (obr. 2) sme preukázali od dávky závislý inhibičný účinok v rozsahu hodnôt od 0,530 µM. Signifikantne nižšiu úroveň proliferácie buniek sme zaznamenali pri koncentráciách 2202

30 µM, pričom najvyššia koncentrácia inhibítora ovplyvnila proliferáciu buniek v porovnaní
s kontrolou najvýraznejšie a viedla k výrazným zmenám v ich morfológii.
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Obr. 1. Hodnotenie účinku PFK 15 na proliferáciu nádorových DLD 1 buniek MTT testom.
Zmeny v proliferácii buniek boli hodnotené po 24 hodinách inkubácie buniek v prítomnosti PFK 15 a 4
hodinách s MTT. *** P < 0,001; * P < 0,05 PFK15 v porovnaní s kontrolou. (n=8). Skratky: HUVEC – Human
umbilical vein endothelial cells; MTT - 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid; PFK15- 1-(4pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propén-1-ón.
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Obr. 2. Hodnotenie účinku PFK 15 na proliferáciu endotelových (HUVEC) buniek MTT testom.
Zmeny v proliferácii buniek boli hodnotené po 24 hodinách inkubácie buniek v prítomnosti PFK 15 a 4
hodinách s MTT. *** P < 0,001 PFK15 v porovnaní s kontrolou. (n=8). Skratky: HUVEC – Human umbilical
vein endothelial cells; MTT - 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid; PFK15- 1-(4-pyridinyl)3-(2-quinolinyl)-2-propén-1-ón.

Analýza inhibičného účinku PFK15 na úroveň proliferácie buniek EA.hy 926
preukázala bimodálny účinok (obr. 3), podobný ako pri primárnej kultúre HUVEC buniek.
Výraznú inhibíciu viability buniek sme zaznamenali v rozsahu koncentrácii 2-8 µM a druhý
výrazný pokles v rozsahu koncentrácii 15-20 µM. Na základe týchto výsledkov
predpokladáme, že PFK15 môže ovplyvňovať dva odlišné fyziologické procesy
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v endotelových bunkách. PFK 15 v nižších koncentráciách (0,5-2 µM) už nemal významný
inhibičný účinok na proliferáciu buniek.
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Obr. 3. Hodnotenie účinku PFK15 na proliferáciu buniek EA.hy 926 MTT testom.
Zmeny v proliferácii buniek boli hodnotené po 24 hodinách inkubácie buniek v prítomnosti PFK 15 a 4
hodinách s MTT. *** P < 0,001 PFK15 v porovnaní s kontrolou. (n=8). Skratky: HUVEC – Human umbilical
vein endothelial cells; MTT - 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid; PFK15- 1-(4-pyridinyl)3-(2-quinolinyl)-2-propén-1-ón

Pri porovnaní účinku PFK15 na proliferáciu sme pozorovali rovnaký vzor odpovede pri
permanentnej línii endotelových buniek EA.hy 926 a primárnej kultúre HUVEC. Na druhej
strane sme zistili odlišný vzor odpovede pri DLD1 bunkách derivovaných z kolorektálneho
karcinómu. Endotelové bunky, podobne ako nádorové bunky sa vyznačujú zvýšenou
preferenciou pre glykolýzu pri získavaní potrebnej energie [10], avšak inhibícia aktivity
glykolytického enzýmu PFKFB3 viedla k odlišnej úrovni a forme inhibície proliferácie buniek
v závislosti od typu buniek. Tieto výsledky naznačujú existenciu odlišných, resp. aditívnych
mechanizmov zasiahnutých u endotelových buniek, bez ohľadu či sa jednalo o primárnu alebo
permanentnú líniu.
Inhibítor PFK15 sa vyznačuje selektívnym účinkom voči enzýmu PFKFB3, čo
naznačuje jeho vyššiu účinnosť pri blokovaní glykolýzy v porovnaní s inými blokátormi
enzýmu PFKFB3- molekuly 3PO, pri ktorom sme nezaznamenali výrazný inhibičný účinok pri
použití koncentrácii nižších ako 15 µM [7]. Vyššia účinnosť PFK15 v porovnaní s 3PO je
v súlade s literárnymi údajmi [5, 11], ktoré dokazujú, že 3PO v koncentrácii 15-20 µM znižuje
intenzitu glykolýzy o 35-40% v porovnaní s kontrolou. Bifázická odpoveď endotelových
buniek naznačuje, že okrem blokovania glykolýzy inhibovanej vysokými koncentráciami
PFK15 tento inhibítor zasahuje aj ďalšie procesy špecifické pre endotelové bunky, bez ohľadu
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na to, či sa jedná o primárne alebo permanentné línie. Podstatu týchto procesov a podmieňujúce
signálne dráhy budeme analyzovať v následných experimentoch.
Záver
Endotelové bunky, ako aj nádorové bunky preferenčne využívajú ako primárny proces
získavania energie glykolýzu, pričom citlivosť oboch typov buniek na inhibítor PFK15 sa
podstatne líši. Naše výsledky naznačujú, že inhibítor PFK15 môže pri endotelových bunkách
ovplyvňovať okrem glykolýzy aj ďalšie procesy, čo by vysvetľovalo rôznu citlivosť buniek
a odlišný vzor odpovede na aplikovaný inhibítor. Na základe prezentovaných výsledkov sa
plánujeme zamerať na analýzu aditívnych cieľov pôsobenia inhibítora PFK15 s možnosťou
využitia simultánnej inhibície metabolizmu buniek a kľúčových signálnych dráh regulujúcich
ich proliferáciu a migráciu.
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Zimné nocovanie sýkoriek a brhlíkov v búdkach v ZOO Bratislava
Tímea Horváthová, Martin Dolinský, Barbora Slováková, Oľga Bajlová, Ivan Baboš,
Zlatica Országhová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; timkahorvathova@gmail.com
Abstract
Winter roosting of Great tits and nuthatches in nest boxes in ZOO Bratislava
From November 2017 to February 2018 we were observing winter roosting of birds in nest boxes, in the
forest area of ZOO out of its exposition area, in residential area of Bratislava. During 17 visitations we observed
nest box occupancy of 19.53 %. We detected two winter roosting bird species: Great tit (Parus major L., 1758)
136 times and Eurasian nuthatch (Sitta europaea L., 1758) 29 times. During the tracking period we detected 54
females and 80 males of Great tit and 14 females and 11 males of Eurasian nuthatch. Without repeated trappings,
we found 29 individuals of Great tit (P. major) from which 11 were females and 18 males. Roosting birds preferred
five nest boxes which were re-visited 9 – 13 times. Most frequently, birds were roosting in the corners of nest
box, opposite to the entrance hole. We found maximum of droppings in November and minimum in February.

Keywords: Parus major; Sitta europaea; roosting in nest boxes
Úvod a formulácia cieľa
Zimné obdobie je pre drobné spevavce náročné na prežitie. Závisí na ich schopnostiach
získavania potravy a hospodárenia s energiou [1, 2, 3] aj prostredníctvom využívania nočnej
hypotermie, teda zníženia svojej telesnej teploty, vďaka čomu sú tepelné straty jedinca nižšie
[4]. Otvorené hniezda chránia spevavce pred stratou tepla predovšetkým vo vetre, no pri
nízkych teplotách sa táto výhoda stráca [3].
Jednou z možností nocovania v prípade dutinových hniezdičov sú okrem korún
stromov predovšetkým stromové dutiny, prípadne iné chránené miesta ako hniezdne búdky
alebo trubky konštrukcie cestného mosta [5]. Tieto ich chránia pred mrazom a vetrom, a tým
pádom aj pred zvýšeným výdajom energie v priebehu noci. Vo výnimočných prípadoch si
môžu, napríklad sýkorky na nocovanie vyhrabať úkryt do snehu [6]. Hlavnou výhodou
hniezdnych búdok je, že zvyšujú počet dutín, ktoré sú k dispozícii na prenocovanie a vtáky
získajú značný tepelný úžitok a úspory energie v porovnaní s jedincami, ktoré sa nachádzajú
mimo dutín. Najdôležitejšou nevýhodou však je, že dutiny sú vo veľkej miere zamorené
ektoparazitmi a vtáky sa aktívne vyhýbajú takýmto hniezdnym dutinám [7].
Čím nižšia je vonkajšia teplota vzduchu, tým väčší je rozdiel medzi teplotou
vonkajšieho a vnútorného priestoru [8]. Spoločným nocovaním niekoľkých jedincov si môžu,
napr. vrabce poľné vylepšiť teplotnú bilanciu a miera prežitia juvenilných jedincov nocujúcich
v búdkach, je vyššia ako jedincov nocujúcich voľne [9, 10]. To však nie je prípad sýkorky
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veľkej, jedince ktorej nocujú najčastejšie samostatne. V strednej Európe počas zimy nocujú
pravidelne v búdkach štyri druhy spevavcov sýkorka veľká (Parus major L., 1758), vrabec
poľný (Passer montanus L., 1758), brhlík lesný (Sitta europaea L., 1758) a sýkorka belasá
(Cyanistes caeruleus (L., 1758)), napr. v Poľsku [9, 10], na Slovensku [11], v Česku [2].
V južnej Európe, na Korzike či v oblasti francúzskeho Montpellier sýkorky belasé v búdkach
nenocujú [12, 13]. Miesto na nocovanie si vtáky vyberajú v čase približne 18 – 24 minút po
západe slnka [14]. Pri nocujúcich sýkorkách veľkých a brhlíkoch lesných prevažujú samce nad
samicami [11]. Najvyšší počet nocujúcich vtákov je v novembri a ich počet s postupujúcou
zimou klesá a len malý počet odchytených jedincov (10,2 %) opakovane nocuje v rovnakej
búdke [11].
Cieľom práce bolo zistiť druhy vtákov nocujúcich v búdkach v ZOO Bratislava a
zaznamenať ich počet, pomer pohlaví, spätné návraty či polohu nocovania v búdke.
Materiál a metódy
Kontroly nocovania vtákov v ZOO Bratislava prebiehali od 6. 11. 2017 do 26. 2. 2018,
v mimo expozičnej zalesnenej časti. Na lokalite bolo 50 búdok s vletovým otvorom vo výške
101 – 250 cm. Kontroly prebiehali pravidelne raz do týždňa, tesne po západe slnka. Nocujúce
vtáky sme odchytili, určili ich polohu v búdke, druh i pohlavie. Sýkorky veľké boli označené
farebnými krúžkami na ich identifikáciu pri následných kontrolách. Okrem toho sme zisťovali
prítomnosť trusu v búdkach. Pri každej kontrole bol zistený trus odstránený, aby bolo možné
zistiť či daná búdka bola opakovane využívaná na nocovanie aj mimo kontrol.
Výsledky a diskusia
V období od začiatku novembra 2017 do konca februára 2018 sme v priebehu 17
kontrol nocovania nazreli do búdok celkovo 845-krát. Počas toho sme 165-krát zaznamenali
v búdke nocujúceho vtáka, čo predstavuje obsadenosť 19,53 %. Vyššiu obsadenosť (39 %)
zaznamenali Winkel a Hudde [15] v Nemecku, Krištín et al. [11] na strednom Slovensku 36 %
a Busse a Olech [9] v Poľsku (23 %). Naopak, nižšiu (14,2 %) zistil na Morave (Česká
republika) Adamík [16]. Počas výskumu sme zaznamenali dva druhy nocujúcich vtákov:
sýkorku veľkú 136-krát a brhlíka lesného 29-krát. Tieto dva druhy sú najčastejšie nocujúcimi
druhmi zaznamenanými v strednej Európe [16, 17, 18, 14].
Najviac búdok bolo obsadených na začiatku novembra, kedy sme pri kontrole, napr. 6.
novembra zaznamenali v búdkach až 19 nocujúcich jedincov. Po prvých 3 – 4 kontrolách sa
počet nocujúcich vtákov výrazne znížil. Podľa niektorých autorov, napr. Tyller et al. [19], to
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môže byť v dôsledku priamych odchytov v búdke počas nocovania, čo môžu vtáky vnímať ako
vyrušovanie, ktoré im spôsobuje stres, a preto si nájdu iné nocovisko. Rozdiely v počte
nocujúcich jedincov v neskoršom období už neboli také výrazné (Obr. 3.). Okrem vyrušovania
vtákov môže na obsadenosť vplývať aj teplota prostredia. Napríklad Veľký [18] zistil, že pri
klesajúcej teplote môže byť obsadenosť búdok rôzna, preto sa domnieva, že na to môžu
vplývať, napr. termoizolačné vlastnosti búdok či rozdielna citlivosť pohlaví na teplotu.
V priebehu sledovaného obdobia sme počas všetkých kontrol zaznamenali 54 ♀♀ a 80
♂♂ sýkorky veľkej a 14 ♀♀ a 11 ♂♂ brhlíka lesného. Bez započítania opakovaných odchytov
sme zistili 29 jedincov sýkorky veľkej, z toho 11 ♀♀ a 18 ♂♂. Pri sýkorke veľkej výrazne
prevažovali ♂♂, pri brhlíkovi lesnom nepatrne ♀♀. Podobné pomery sýkorky veľkej
s prevahou ♂♂ (9 ♂♂ a 5 ♀♀) zistil aj Adamík [16]. Krištín et al. [11] zaznamenali 67,9 %
♂♂ a 32,1 % ♀♀. Pomer medzi zimujúcimi ♂♂ a ♀♀ sýkorky veľkej sa však môže v priebehu
zimy meniť. V intraviláne Zvolena bol počas novembra v prospech ♀♀. Od začiatku decembra
do začiatku februára sa tento pomer vyrovnával alebo nadobúdal hodnoty už v prospech ♂♂
[17]. Kým v ZOO Bratislava prevládali ♀♀ brhlíka lesného nad ♂♂, na strednom Slovensku
prevládali ♂♂ [11] a vyrovnaný pomer oboch pohlaví brhlíka lesného zaznamenal na Morave
Adamík [16].
Najvyšší počet ♀♀ (17) a ♂♂ (27) sýkorky veľkej bolo odchytených v novembri.
Druhý najpočetnejší mesiac bol február, kde sme zaznamenali 14 ♀♀ a 19 ♂♂. Najnižší počet
♀♀ (10) sme evidovali v decembri a najmenej ♂♂ (16) v januári. Aj viac ♂♂ (8) a ♀♀ (10)
brhlíka lesného bolo odchytených v novembri. V decembri sa vyskytli na sledovanej lokalite
len dva jedince (1 ♀, 1 ♂). V januári sa počet brhlíkov nepatrne zvýšil na 5 jedincov (3 ♀♀, 2
♂♂). Vo februári sme brhlíky nezaznamenali (Obr. 1.).
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Obr. 1. Počet samíc a samcov sýkorky veľkej a brhlíka lesného v jednotlivých mesiacoch
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Obr. 2. Obsadenosť búdok vtákmi počas zimy 2017/2018

Počas celého sledovaného obdobia bol nocujúci vták aspoň raz zaznamenaný v 42
búdkach, čo tvorí 84 % z celkového počtu búdok. Vtáky najviac preferovali päť búdok, do
ktorých sa vrátili 9 – 13-krát. Ďalších šesť búdok využili 6 – 8-krát a 3 – 5-krát nocovali v 11
búdkach. V 20 búdkach boli vtáky evidované len 1 – 2-krát. Počas celého sledovaného obdobia
nocujúce vtáky 8 búdok vôbec neobsadili (Obr. 2.).
Pri

jednotlivých

kontrolách

sme

pravidelne

zaznamenávali

aj

sýkorky

z predchádzajúcich kontrol. Za celé sledované obdobie, z 29 označených jedincov sme dve
sýkorky zaznamenali počas všetkých 16 kontrol (pri prvej kontrole neboli vtáky ešte
krúžkované). Ďalšie dva exempláre sa vrátili na lokalitu 15-krát a jeden 11-krát. Dve sýkorky
nocovali v búdkach 7 a 6-krát a len jeden exemplár bol zaznamenaný 4-krát. Tri sýkorky
obsadili búdky 3-krát a päť sa vrátilo 2-krát. Ostatné označené sýkorky (13) sme zistili
v búdkach iba raz. Medzi odchytenými jedincami sme zaznamenali dve sýkorky, ktoré sa na
sledovanej lokalite vyskytovali aj počas hniezdnej sezóny 2016 a 2017. Podľa Veľkého [18] sa
populácia sýkorky veľkej v mestskom prostredí udrží iba jedno zimné obdobie a jedno
hniezdne obdobie, ktoré nasleduje hneď po ňom. Po skončení hniezdneho obdobia je táto stará
populácia nahradená úplne novou, čo sa prejaví najmä novými jedincami v najbližšom zimnom
období.
Počas kontrol sme zisťovali aj polohu nocujúceho jedinca v búdke. Vtáky sa
najčastejšie vyskytovali v rohoch búdky, oproti vletovému otvoru (58,33 % z celkového počtu
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určených polôh 120), pričom rovnaký počet (35) bol zaznamenaný v ľavom i pravom zadnom
rohu. V strede búdky bol nocujúci vták pozorovaný 12-krát (10 %). O niečo menej (11) ich
nocovalo v pravom prednom rohu (9,17 %) a v strede zadnej steny (10), čo predstavovalo
8,33 %. Nocujúce vtáky menej využívali ľavý predný roh a stred prednej steny búdky, len 6krát (5 %), stred pravej steny využili 4-krát (3,33 %). Jeden exemplár sa zdržiaval v strede
ľavej steny (0,83 %). Počas celého sledovaného obdobia zo 165 nocujúcich vtákov pri 45
exemplároch (27,27 %) nebola určená poloha, pretože sa presunul skôr, ako sme stihli
zaznamenať jeho polohu. Počas prvých 2 kontrol nebolo umiestnenie nocujúceho vtáka
zaznamenávané, a preto je počet neurčených polôh relatívne vysoký.
Počas 17 kontrol sme v búdkach zaznamenali 240-krát trus, pričom 105-krát bol
v búdke aj nocujúci vták. Samostatne bol nájdený v 135 prípadoch. Najviac trusu sme
zaznamenali v novembri, v 81 búdkach. Z uvedeného počtu, v 31 prípadoch sa vyskytoval
v búdke aj vták. V decembri sme zaevidovali trus 51-krát, z toho 20-krát v búdkach aj s
nocujúcou sýkorkou. V januári 66-krát, z toho 28-krát bol prítomný v búdke aj nocujúci vták.
Najmenej trusu sa vyskytovalo vo februári, 42-krát a z toho 26-krát opäť v búdkach s
prítomnou sýkorkou. Pri pravidelnom nocovaní vtákov v búdkach môže byť koncom zimného
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Percentuálne vyjadrenie obsadenosti

obdobia (na prelome februára a marca) takmer celá podlaha búdky pokrytá trusom [20].

Dátum a poradie kontroly
krivka vývoja obsadenosti búdok

Obr. 3. Vývoj obsadenosti búdok nocujúcimi vtákmi počas zimy 2017/2018

Záver
V zime 2017/2018 pri 17-tich kontrolách nocovania vtákov v búdkach sme zistili dva
druhy: sýkorku veľkú a brhlíka lesného. Pri 19,53 %-nej obsadenosti nocovala 136-krát
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sýkorka veľká (54 ♀♀ a 80 ♂♂) a 29-krát brhlík lesný (14 ♀♀ a 11 ♂♂). Bez započítania
opakovaných odchytov sme zistili 29 exemplárov sýkorky veľkej, z toho 11 ♀♀ a 18 ♂♂.
Vtáky najviac preferovali päť búdok, do ktorých sa vrátili 9 – 13-krát. Najčastejšie nocovali
v rohoch búdky oproti vletovému otvoru. Pri kontrole sme najviac trusu zaznamenali v
novembri, najmenej vo februári.
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Abstract
Antibiotic resistance and virulence factors of Listeria monocytogenes strains
Antibiotic resistance and the presence of virulence factors was determined in 31 strains of Listeria monocytogenes
isolated from meat production factory. We confirmed the presence of the virulence genes plcA, plcB, hlyA and
lmo2672 in all 31 strains. The mpl and llsX genes were detected in 83.8% and 54.8% of isolates. Antibiotic
resistance of the listeria was detected by the disk diffusion method. A total of 78.7% of tested strains were sensitive
to tetracycline, streptomycin, trimethoprim, gentamicin, erythromycin, teicoplanin, ciprofloxacin,
chloramphenicol, linezolid and rifampicin, 4.8% were semi-resistant to rifampicin and cefoxitin and 16.4% were
resistant to penicillin and cefoxitin.

Keywords: Listeria monocytogenes; antibiotic resistance; virulence genes
Úvod a formulácia cieľa
Listeria monocytogenes je tyčinkovitá, nesporulujúca baktéria schopná rásť pri
teplotách 4°C až 50°C v širokom spektre prostredí, odolná voči enviromentálnym stresom ako
pH, či vysoké koncentrácie solí. Patrí medzi jediný druh listérie, ktorá má patogénny účinok
na človeka. Listéria je gram-pozitívna baktéria a prvýkrát bola popísaná v roku 1926 počas
nákazy, ktorá postihla králiky a morčatá [1].
Tento patogén je zodpovedný za ochorenie nazývané listerióza a postihuje najmä ľudí
s oslabenou imunitou, tehotné ženy a starších jedincov. U týchto skupín ľudí môžu už nízke
úrovne kontaminovanej potravy spôsobiť sepsu, bakteriálnu meningitídu, či infekciu plodu
a následný potrat [2]. Vzhľadom k tomu je veľmi dôležité vymedziť škálu antibiotík, na ktoré
je daný patogén citlivý alebo naopak, je voči nemu rezistentný.
Bakteriálny patogén sa v hostiteľovi adaptuje expresiou virulenčných génov, pričom
ich produkty uľahčujú kolonizáciu a prežitie baktérie. Expresia génov virulencie je častokrát
indukovaná počas infekcie a môžu na to vplývať rôzne stimuly, ako napr. teplotné rozdiely
medzi vonkajším prostredím a hostiteľom. Vo všeobecnosti sa transkripcia génov virulencie
zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou. Identifikovali sa proteíny podielajúce sa na rôznych
stupňoch infekcie. Patrí k nim hemolyzín, listeriolyzín O a dve fosfolipázy, PlcA a PlcB
a taktiež dva invazíny InlA a InlB. U L. monocytogenes sú gény virulencie maximálne
exprimované pri 37°C a sú kontrolované transkripčným regulátorom prfA [3].
212

Na liečenie invazívnych infekcií sa prevažne využívajú aminopenicilíny (napríklad
ampicilín alebo amoxicilín) v kombinácii s aminoglykozidom, ako je gentamicín. V prípadoch
so zníženou citlivosťou alebo rezistenciou na beta-laktámy, sa môže použiť množstvo účinných
látok proti grampozitívnym baktériám [4].
Cieľom našej práce bolo potvrdiť prítomnosť génov kódujúcich faktory virulencie v 31
kmeňoch L. monocytogenes a stanoviť ich citlivosť, resp. rezistenciu na vybrané antibiotiká.
Materiál a metódy
V práci sme použili 31 kmeňov L. monocytogenes, ktoré boli izolované z mäsových prevádzok
a mäsových produktov [5].
Antibiotická rezistencia
Antibiotickú rezistenciu sme stanovili diskovou difúznou metódou. Odobrali sme 500
µl 16-18 hod. nočnej kultúry, ktorú sme centrifugovali 5 min. pri 3000 ot./min.. Pelet sme
riedili fyziologickým roztokom na 0,5 McFarlanda a trojnásobným rozterom sme suspenziu
naniesli na Petriho misky s Mueller-Hintonovým agarom. Následne na misky boli naukladané
antibiotikové disky z Tab.2 a kultivovali sa pri 37°C 18 hod. Veľkosť inhibičnej zóny určila,
či je daný kmeň na antibiotiká rezistentný, semirezistentný alebo citlivý. Citlivosť kmeňov sa
vyhodnotila podľa predpisov CLSI (2015) a ako kontrolný kmeň sme použili Staphylococcus
aureus CCM 3953 [6].
Príprava bunkového lyzátu
Zo 16 hod. nočnej kultúry kmeňov L. monocytogenes sme odobrali 1,5 ml, ktorý sme
následne centrifugovali 1 min. pri 10000 ot./min. Vzniknutý pelet sme rozsuspendovali v 50
µl lyzačného roztoku a inkubovali 10-15 min. pri 95°C. Suspenziu sme centrifugovali 5 min.
pri 12000 ot./min. a supernatant sme prepipetovali do čistej skúmavky. Vzorky sme odložili do
mraziaceho boxu na -20°C a používali ako templátovú DNA pri PCR.
Polymerázová reťazová reakcia a separácia produktov
Amplifikácia DNA na potvrdenie prítomnosti génov faktorov virulencie prebiehala
v prístroji (MJ MINI Personal Thermal Cycler, BIO-RAD). Reakčná zmes na 13µl sa skladala
z reakčného pufra (10 x koncentrovaný) - 1,3µl; MgCl2 (25mM) - 0,75µl; dNTP (20mM) 0,13µl; primerov forward a reverse (10pM) - 0,26µl (0,39µl pri lmo2672); polymerázy
BioTherm™ (5U/µl) - 0,1µl a bunkového lyzátu - 1µl. Objem do 13µl bol doplnený
deionizovanou vodou. Primery využité v reakcii sme si navrhli sami a ich sekvenciu
zachytáva Tab.1. Teplotný cyklus PCR reakcií pozostával z počiatočnej polymerizácie 95°C 5
min.; denaturácie 94°C 1 min; anelácie 55°C 1 min; polymerizácie 72°C 2 min a záverečnej
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polymeryzácie 72°C 5 min. Kroky denaturácie, anelácie a polymeryzácie sa opakovali 30-krát.
Separácia produktov prebehla v 1,2% agarózovom géli ponorenom v tlmivom roztoku 1x TAE,
pri 90V počas 40 min.

Názov primeru

plcA-F
plcA-R

plcB-F
plcB-R

mpl-F
mpl-R

Tab. 1. Primery na potvrdenie prítomnosti virulenčných génov
Sekvencia primeru
Veľkosť produktu
TCGTTGCTGTTTTGCTCGTC
315 bp
CGCTCTACCTGACACAACGA
CCGGGTTTTGCTAATGCGAA
394 bp
GTAGTCCGCTTTCGCCCTTT

CAAGCCAAAAAGACCCCTGC
GGTGTGACGTGGACCTTGAT

185 bp

GTGGAAGTTCGCCTGACTGA
AGTTAAGCCTGCCACAACGA
CGTGCGATTTTATGCGTGGT
AGGTGCAAGTCCCATGTGTT
ACCTATCCAGGTGCTCTCGT
CTTCACTGATTGCGCCGAAG

492 bp

llsXF
llsXR

lmo2672F
lmo2672R

hly-F
hly-R

328 bp
352 bp

Výsledky a diskusia
Aplikácia antimikrobiálnych látok je vážne ohrozená vznikom a šírením mikróbov,
ktoré vykazujú odolnosť voči antibiotikám prvej voľby. Zvyšujúci sa globálny obchod
a cestovanie podporujú šírenie rezistencie medzi krajinami a kontinentmi, a preto sa rezistencia stáva problémom verejného zdravia. V práci sme testovali rezistenciu u 31 izolátov L.
monocytogenes diskovou difúznou metódou (Tab.2). Zistili sme, že až 78,7% listérií je
citlivých na testované antibiotiká, 4,8% je semi-rezistentných a 16,4% je rezistentých. Izoláty
vykazovali rezistenciu len na penicilín a cefoxitín, pričom všetky okrem jedného (KMB 80)
boli rezistentné na obidve antibiotiká. Osemnásť kmeňov (KMB 9, KMB 10, KMB 29, KMB
52, KMB 78, KMB 86, KMB 90, KMB 91, KMB 93, KMB 94, KMB 95, KMB 96, KMB 98,
KMB 99, KMB 101, KMB 102 a KMB 106) bolo semirezistentných na rifampicín a kmeň
KMB 80 bol rezistentný na cefoxitín. Obr.1 dokumentuje výsledky získané s kmeňom KMB
102, pričom 1A zobrazuje inhibičné zóny na ERY, TEC, CIP, CHL, LNZ a RIF a obrázok 1B na
TET, PEN, FOX, STR, TMP a GEN. V práci sa použilo 12 zo 17 bežných antibiotík, ktoré sa

používajú na liečbu listeriózy a rezistencia sa prejavila len na penicilínové antibiotiká, čo je
dobré, pretože je proti nej možné použiť veľké množstvo antibiotík. Aj výsledky štúdie Maćkiw
a kol. [7] dokazujú, že výskyt rezistencie L. monocytogenes na antibiotiká je pomerne nízky.
V ich štúdii sa prejavila rezistencia na ampicilín u 9,5% L. monocytogenes izolovaných
z lahôdok a koláčov.
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Tab. 2. Antibiotická rezistencia kmeňov L. monocytogenes na vybrané antibiotiká
Antibiotiká à
TET
PEN FOX STR TMP GEN ERY TEC CIP CHL LNZ
KMB Označenie
Priemer inhibičných zón v mm
kmeňa
9
S/37/10
31,5
26
7
24
27,5
23
31
18
24,5 32
33
10
S/39/8
32
25
8,5
24,5
26
25
29
18
25
28,5
31,5
11
S/75/15
32
25
9
25
26
24
29
18,5
24
29
31
16
S/74/4
32
28
9,5
26
28,5
27
33
21
26,5 31
36
21
S/74/14
35
26
8
26
27
25
30
17,5
24
28
35
28
S/75/17
31
24
7
24
26
24
30
18,5
25,5 31
33,5
29
S/75/18
33
24
11
25,5
25
24
28,5
17,5
24,5 27,5
32
52
S/62/11
32
25
7,5
24
27
26,5 30
17,5
23
27
34
77
S/82/14
26
15
11,5
24
26,5
23,5 30
17
24
30
35
78
S/82/16
28
13
11,5
25
27
24
31
16
23,5 28
31
80
S/82/20
29
20
16
25,5
27
25
34
18
26
33
34
81
S/82/21
31,5
16
14
24
27
23
34
19
25,5 30
35
86
S/87/1/1
26
12,5
10,5
24
25
24
30
17,5
24
28
34
89
S/76/6/2
30,5
27
7,2
27
27,5
26
30,5
17,5
24
30
34
90
S/76/7
26
7
11
22
25
22
28
17
22,5 28
31
91
S/76/9
29
22
10,5
23
26
22,5 28
16
23
29
32
92
S/76/15/1
26
12,5
10
26
27
25
31
17
24
32
35
93
S/76/18
29
17
11,5
26
30
25,5 28
17
23,5 29
31
94
S/86/8
25
11
10,5
23
24
21
28,5
17
22,5 28
33
95
S/86/9
28
10
12
26
27,5
25,5 30
16,5
23
28
31,5
96
S/86/11
29
11,5
9
22
25,5
23
30,5
18
24
29
36
97
S/86/13
26
13
11
23
26
24
29
16
24
28,5
30
98
S/87/1/2
27
23
12
23,5
26
22,5 29
18
24
29
33
99
S/87/12/1
28
16
13
24
27
24
29
16,5
24
30
32
100
S/87/12/2
29
22
10,5
23
27
23
32
19,5
25
29
30
101
S/87/13/1
30
15
12,5
24,5
28,5
24
33
17
26
30
35
102
S/87/13/2
28
13
9,5
25
25
21,5 28
17
23
27,5
29
103
S/87/14/3
27,5
14,5
11
24
26
23
30
18,5
24,5 30
34
104
S/88/3
29
17
13
25
28
24,5 34
19
24
30
32
105
S/88/4
28
15,5
13
25,5
29
25,5 30
17
24
30
33
106
S/88/5
28,5
12
13
26,5
25
23
28
17
23,5 28
30
*TET - tetracyklín (30µg/disk), PEN-penicilín (10 U/disk), FOX-cefoxitín (30µg/disk), STR-streptomycín
(10µg/disk), TMP-trimetoprim (5µg/disk), GEN-gentamicín (10µg/disk), ERY-erytromycín (15µg/disk), TECteikoplanín (30µg/disk), CIP-ciprofloxacín (5µg/disk), CHL-chloramfenikol (30µg/disk), LNZ-linezolid
(30µg/disk), RIF-rifampicín (5µg/disk).Označenie citlivosti kmeňov: rezistentné – červená farba;
semirezistentné – žltá farba; citlivé - bez farby.

Obr. 1. A a B Stanovenie rezistencie kmeňa KMB 102 diskovou difúznou metódouObrázok A: ERY, TEC,
CIP, CHL, LNZ a RIF; obrázok B: TET, PEN, FOX, STR, TMP a GEN.
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RIF
18,5
19
24
23
24
21
19,5
18
24
18
24,5
24
19
25
19,5
19,5
21
19
19
18
19,5
23
18
17
24
18
18
20
22
20,5
19

Identifikovali sme gény virulencie prítomné v kmeňoch L. monocytogenes, ktoré
prispievajú k jej patogenite. Všetky kmene obsahovali gény fosfatidylinozitol-špecifickú
fosfolipázu C (plcA), fosfolipázu C (plcB), listeriolyzín O (hlyA) a transkripčné regulátory
rodiny AraC (lmo2672). Gény pre zinkovú metalopeptidázu (mpl) sme potvrdili u 26 kmeňov,
čo predstavuje 83,87% a listeriolyzín S (llsX) u 17 kmeňov, čo je 54,84%. Obr.2 A a B
zachytáva PCR detekciu virulenčného génu hlyA u všetkých izolátov. Podobné výsledky
získali aj v štúdii, ktorú vypracoval Wieczorek a Osek [8], kde u všetkých 57 izolátov potvrdili
prítomnosť virulenčných génov inlA, inlB, inlC, inlJ, lmo2672, plcA, plcB, hlyA, actA a mpl.
98.2% z nich obsahovalo tiež flaA. Avšak prítomnosť llsX génu bola len 5,3%, čo sa oproti
naším výsledkom značne líši.

Obr. 2. A a B PCR detekcia génu hlyA u kmeňov Listeria monocytogenes. Obrázok A: dráha 1 a 13 - 100 bp
štandard molekulových hmotností; 2-12 a 14-20 - príslušné kmene(KMB 9, KMB 10, KMB 52, KMB 16, KMB
21, KMB 11, KMB 28, KMB 29, KMB 89, KMB 90, KMB 91, KMB 92, KMB 93, KMB 77, KMB 94, KMB
95, KMB 96, KMB 97); 21 - pozitívna kontrola; 22 - negatívna kontrola; obrázok B: dráha 1 a 13 - 100 bp
štandard molekulových hmotností; 2-12 a 15-16 - príslušné kmene(KMB 86, KMB 98, KMB 99, KMB 100,
KMB 101, KMB 102, KMB 103, KMB 104, KMB 105, KMB 106, KMB 78, KMB 79, KMB 80, KMB 81); 17
- pozitívna kontrola; 14 - negatívna kontrola. Veľkost produktu je 352 bp.

Záver
Prítomnosť faktorov virulencie významne reguluje patogenitu L. monocytogenes.
Potvrdili sme, že všetky kmene obsahovali gény virulencie plcA, plcB, lmo2672 a hlyA. Gény
mpl obsahovalo 26 a llsX 17 izolátov. Všetky testované listérie boli rezistentné na penicilín
a cefoxitín s výnimkou KMB 80, ktorý bol na cefoxitín semirezistentý. Kmene boli
semirezistentné aj voči rifampicínu, konkrétne u 17 kmeňov. Ide o prvú štúdiu zaoberajúcu sa
vyhodnotením antibiotickej rezistencie mäsových izolátov L. monocytogenes na Slovensku.
V nasledujúcich rokoch by bolo vhodné sledovať, či dochádza k zmene citlivosti listérií na
antibiotiká.
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Abstract
The study of vectors transmitting the virus MHV
Due to the increased incidence of murine gammaherpesvirus MHV-68 in various animals and humans, it
is very important to know the way its spreading in nature today. The first discovery of the virus in Slovakia was
recorded in two murid rodents. In addition various independent studies have begun to deal with the study of virus
ecology and the mechanisms of overcoming the interspecific barrier that the virus overcomes in vivo. The virus
can be transmitted in nature from murid rodents to uninfected animals via ticks. The aim of the study is to
investigate the occurrence and ways of spreading the MHV-68 virus in the wild ticks of the Ixodes, Dermacentor,
Haemaphysalis, Hyalomma and Amblyomma genes, collected from different sites in Europe and Asia. To monitor
the incidence of MHV-68 virus by using nested PCR in 82 ticks and 33 reptiles and amphibians, of which
predominantly prevailed lizards of the genus Podarcis and Lacerta.

Keywords: MHV virus; vector; epidemiology; ecology
Úvod a formulácia cieľa
Myšací herpetický vírus (MHV-68) bol na základe svojej genómovej štruktúry zaradený
do podčeľade Gammaherpesvirinae a patrí medzi lymfotropné vírusy [1]. Využíva sa ako
experimentálny model pre štúdie gammaherpesvírusových infekcii a pri vývoji terapeutických
stratégii proti týmto vírusom. Jeho charakteristickým znakom je navodenie latentnej infekcie a
asociácia s tvorbou nádorov [2]. Pôvodne bol na Slovensku izolovaný v roku 1976 z dvoch
voľne žijúcich myšacích hlodavcov [3]. Jeho genóm je podobný genómu vírusu Saimiri (HVS),
vírusu Kaposiho sarkómu asociovaného s herpesvírusom (KSHV) a vírusu Epsteina a Barrovej
(EBV). Patogenéza MHV-68 u hlodavcov bola sledovaná na základe prítomnosti špecifických
protilátok v rozličných orgánoch a detekciou vírusu pomocou metódy PCR [4].
Poznáme dve základné cesty prenosu vírusu MHV-68. Horizontálna, čiže medzi
jednotlivými zvieratami alebo vertikálna (medzi matkou a plodom, prípadne novorodencom)
cez placentu alebo materským mliekom [5]. V populácii hlodavcov sa prenáša prevažne
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intranazálnou cestou, ale aj pomocou rôznych telesných tekutín, ako sú sliny, moč, slzy a
materské mlieko. Pri intranazálnej infekcii u laboratórnych myší dochádza k produktívnej
vírusovej infekcii v pľúcnych alveolárnych bunkách. Z pľúc sa vírus šíri krvným riečiskom do
sleziny a kostnej drene a prostredníctvom lymfatického systému do lymfatických uzlín [6].
Vírus je charakterizovaný značným presahovaním druhovej bariéry. V rozličných
oblastiach Slovenska boli detegované vírus-neutralizačné protilátky v sérach živočíšnych
druhov, ktoré zdieľajú spoločný areál výskytu s hlodavcami [7]. Významnými vektormi
prenášajúcimi vírus MHV-68 sú kliešte. Vírus bol nájdený v slinných žľazách kliešťa Ixodes
ricinus, z ktorého sa cicaním prenáša na iné živočíchy [8]. Medzi hostiteľské organizmy, na
ktorých často parazitujú kliešte patria aj plazy a obojživelníky. V predošlých štúdiách bol
detegovaný vírus MHV-68 u jašterice druhu Lacerta viridis, na ktorej boli prisaté nezrelé
vývinové štádiá kliešťa Ixodes ricinus [9].
Cieľom práce bolo priniesť nové informácie z oblasti ekológie a epidemiológie vírusu
MHV-68. Predmetom nášho záujmu bolo štúdium potenciálnych vektorov vírusu. Pomocou
nestovanej PCR reakcie špecifickej pre gén ORF50 sme sa snažili zistiť prítomnosť vírusovej
DNA v jednotlivých vzorkách kliešťov a v krvi plazov a obojživelníkov, za účelom zmapovať
výskyt vírusu MHV-68 v rôznych doposiaľ nepreskúmaných lokalitách. Práca by mala priniesť
nové poznatky o vektoroch prenášajúcich tento vírus a interakciách medzi nimi.
Materiál a metódy
Zber a identifikácia kliešťov: V priebehu rokov 2014 – 2017 sme z rôznych oblasti
Európy a Ázie nazbierali 82 kliešťov rodu Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma
a Amblyomma. Na zber sme použili bielu, dva metre dlhú flanelovú plachtu ťahanú po
vegetácii. Zber sa uskutočnil v okolí protipovodňových hrádzí. Kliešte sme zozbierali pomocou
pinzety a vložili ich do skúmaviek obsahujúcich stebla trávy, pre zabezpečenie vlhkosti
potrebnej pre prežitie kliešťov. Okrem toho sme pinzetou zbierali kliešte prichytené na rôznych
druhoch odchytených živočíchov. Kliešte sme taxonomicky zaradili na základe detailných
fotografií získaných pomocou fotoaparátu Canon EOS 5D pripojeného k stereomikroskopu
Zeiss Axio Zoom V16. Príslušné fotografie kliešťov boli klasifikované do jednotlivých rodov
pomocou taxonomického sprievodcu [10].
Izolácia genómovej DNA: Genómová DNA z kliešťov sme izolovali pomocou metódy
alkalickej hydrolýzy podľa Rijpkema [11]. Genómovú DNA z krvi plazov a obojživelníkov
sme izolovali pomocou kitu „Wizard® Genomic DNA purification Kit“ (Invitrogen, USA).
Koncentráciu izolovanej genómovej DNA sme stanovili využitím spektrofotometra
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NanoDropTM 2000/2000c a fluorometra Qubit.
Nestovaná polymerázová reťazová reakcia: Na detekciu prítomnosti vírusovej DNA
v našich vzorkách sme používali nestovanú PCR reakciu špecifickú pre gén ORF50 vírusu
MHV-68. V prvej PCR reakcii sa pomocou (vonkajších) primerov amplifikoval dlhší DNA
fragment s veľkosťou 969 bp. V druhej PCR reakcii sa amplifikoval pomocou (vnútorných)
primerov, kratší DNA fragment s veľkosťou 580 bp. Ako pozitívnu kontrolu sme použili BAC
MHV-68. Ako templát do druhej reakcie bol použitý produkt z prvej PCR reakcie v objeme 1
µl. Správnu veľkosť PCR produktu sme potvrdili v 1 % agarózovom géli.
Sekvenovanie: V laboratóriu genomiky a bioinformatiky PRIF UK sme sekvenovanín
potvrdili, že získané PCR produkty obsahovali sekvenciu génu ORF50 vírusu MHV-68.
Sekvencie boli vyhodnocované pomocou softvérového balíku chromas a následne porovnané
so sekvenciou vírusového kmeňa MHV-68 pomocou programu BLAST [12].
Výsledky a diskusia
Z rôznych štátov Európy a Ázie bolo zozbieraných niekoľko druhov kliešťov (Ixodes,
Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma a Amblyomma). Z 82 zozbieraných kliešťov bolo 39
zaradených do druhu Ixodes ricinus (6 ♂, 12 ♀, 14 N, 7 L), 20 do druhu Dermacentor
reticulatus (9 ♀, 11 ♂), 20 do rodu Haemaphysalis (7 ♀, 10 N, 3 L), pričom jednému kliešťovi
sme priradili rodové aj druhové meno (Haemaphysalis punctata). Do rodu Hyalomma sme
zaradili dva druhovo odlišné kliešte (Hyalomma marginatum rufipes ♀ a Hyalomma aegyptium
♂). Rod Amblyomma mal zastúpenie u jedného kliešťa (1 N). Z celkového množstva 82
kliešťov bolo 35,3 % samičiek, 30,4% nýmf, 21,9 % samčekov a 12,1 % lárv. Počet kliešťov
pozitívnych na vírus MHV-68 bol najvyšší u druhu Dermacentor reticulatus (65%), ktorý bol
zozbieraný v Dobrohošti. Následne bol vírus potvrdený u kliešťov druhu Ixodes ricinus. Ich
výskyt bol najvyšší v oblasti Retovje na území Slovinska. Prítomnosť vírusu bola potvrdená aj
u dvoch kliešťov druhu Haemaphysalis, pričom jedna vzorka pochádzala z Kirgizska a druhá
z Rumúnska. Vírus sa dokázal aj u kliešťov rodu Amblyomma z Rumúnska a druh Hyalomma
aegyptium z Albánska. Prítomnosť vírusu bola potvrdená u 20 kliešťov, čo predstavuje 23,8 %
(tab.1).
Tab. 1. Detekcia DNA vírusu MHV-68 u kliešťov rodu Dermacentor, Ixodes, Haemaphysalis, Hyalomma a
Amblyomma, zozbieraných z rôznych geografických oblasti v Európe a Ázii.
krajina

lokalita

taxonomické zaradenie
kliešťa

pohlavie/
vývinové
štádium

čas zberu

počet kliešťov
pozitívnych na
vírus MHV-68

220

Slovensko
Slovinsko
Albánsko
Rumunsko
Kirgizsko

Dobrohošť
Retovje
Kotë
Munţii
Măcinului
Togut Toro

Dermacentor reticulatus
Ixodes ricinus
Hyalomma aegyptium
Amblyomma
Haemaphysalis punctata
Haemaphysalis
Celkovo

9 ♀, 11 ♂
2♀, 1♂
♂
Nymfa
Nymfa
Nymfa

jún/2016
jún/2017
júl/2014
jún/2016
jún/2016
máj/2016

13
3
1
1
1
1
20/82

Ak sa potvrdila prítomnosť vírusu u kliešťov prisatých na odchytených plazoch
a obojživelníkoch, analyzovali sme prítomnosť vírusu aj v ich krvi. Genomickú DNA sme
izolovali z 33 vzoriek krvi odobratej u plazov a obojživelníkov. 24 (13 ♂, 10 ♀ a 1 neurčené
pohlavie) vzoriek DNA bolo zo živočíchov odchytených v rôznych štátoch Európy počas jari,
leta a skorej jesene rokov 2014 – 2017 (tab. 2). Najväčšie zastúpenie mali jašterice druhu
Podarcis muralis, odchytené v Macedónsku. 9 vzoriek DNA (8 ♂ a 1 ♀) bolo z krvi odobratej
z pajašteríc, odchytených na jar a v skorej jeseni, počas rokov 2016 – 2017 v Ázii. 8 vzoriek
DNA bolo izolovaných z krvi pajašteríc rodu Eremias, odchytených v Kirgizsku a 1 vzorka
DNA bola izolovaná z krvi pajašterice z Tadžikistanu. Zo štatistického hľadiska dominovalo
samčie pohlavie v oboch prípadoch odchytu. Z celkového množstva 33 vzoriek, predstavuje
63,6% samcov a 33,3% samíc, pričom do úvahy sme nebrali jedno neklasifikované pohlavie.
Prítomnosť vírusu bola potvrdená v piatich vzorkách DNA izolovanej z krvi, čo predstavuje
15,1 % z celkového množstva odchytených živočíchov (tab. 2). V jednom prípade sme
potvrdili prítomnosť vírusu vo vzorke DNA z krvi korytnačky a u kliešťa, ktorý bol na
hostiteľskom živočíchovi prisatý. Naše výsledky teda potvrdzujú možnú spoluúčasť kliešťov
pri šírení vírusu v prírode a pravdepodobnosť prenosu vírusu MHV-68 počas cicania krvi
kliešťom, z kliešťa na korytnačku alebo opačne.
Tab. 2. Detekcia DNA vírusu MHV-68 u plazov a obojživelníkov odchytených z rôznych geografických
oblasti v Európe a Ázii.
pohlavie/
počet kliešťov
taxonomické zaradenie
krajina
lokalita
vývojové
čas zberu
pozitívnych na
živočícha
štádium
vírus MHV-68
Slovensko
Patinský kanál
Lacerta agilis
♂
máj/2014
1
september/
Slovinsko
Logje
Podarcis muralis
♀
1
2014
Macedónsk
NP Pelister
Podarcis muralis
♂
jún/2014
1
o
Kotë
Testudo hermanii
♂
apríl/2017
1
Albánsko
Algyroides
Syri i Kalter
♂
júl/2014
1
nigropunctatus
Celkovo
5/33

221

580 bp→
A

1

2

3

4

5

6

7

8

20

PK NK

9

10

11

12

13

14

15

580 bp→
B

16 17

18 19

Obr. 1. Identifikácia vírusu MHV-68 u kliešťov druhu D. reticulatus (1% agarózový gél)
A, B – Ladder, 1-20 – PCR produkty z kliešťov D. reticulatus, PK – pozitívna kontrola, NK – negatívna
kontrola Pozitívne vzorky: č. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 a 20
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Obr. 2. Identifikácia vírusu MHV-68 u kliešťov (1% agarózový gél)
A, B – Ladder, 1-20 – vzorky PCR produktu zo vzorky kliešťov, PK – pozitívna kontrola, NK – negatívna
kontrola. Pozitívne vzorky: č. 2 (Hyalomma aegyptium), č. 5 (Haemaphysalis), č. 7 (Haemaphysalis punctata) a
č. 8 (Amblyomma).
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Obr. 3. Identifikácia vírusu MHV-68 vo vzorkách genomickej DNA z krvi živočíchov (1% agarózový gél)
A – Ladder, 1-4 – vzorky genomickej DNA (č. 1 – Eremias, č. 2 – Lacerta viridis, č. 3 – Lacerta trilineata, č. 4
– Testudo hermanii), PK – pozitívna kontrola, NK – negatívna kontrola. Pozitívna vzorka č. 4.
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Obr. 4. Identifikácia vírusu MHV-68 vo vzorkách genomickej DNA z krvi plazov (1% agarózový gél)
A – Ladder, 1-7 – vzorky DNA, PK – pozitívna kontrola, NK – negatívna kontrola. Pozitívne vzorky: č. 3, 4, 5
a6

Záver
Rozmanitosť živočíšnych druhov infikovaných vírusom MHV-68 je v súčasnosti
predmetom rôznych štúdii. Pomocou nestovanej PCR sa nám podarilo potvrdiť prítomnosť
vírusu u kliešťov a v krvi plazov. Svojimi výsledkami sme podporili hypotézu, že kliešte môžu
zohrávať dôležitú úlohu ako vektory pri šírení vírusu MHV-68 v prírode. Rozšírili sme areál
výskytu vírusu MHV-68 o Áziu a južnú Európu.
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Štúdium bioprotektívnych účinkov nových syntetických galotanínov
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Abstract
Evaluation of bioprotective effects of new synthetic gallotannis
Potential protective and genotoxic/antigenotoxic effects of three synthetic gallotannis, namely
2,3,4-tri-O-galloyl-methyl-L-rhamnoside
(G3Rham),
2,3,4,6-tetra-O-galloylmethyl-D-glucoside
(G4Glc) and 2,3,4,6-tetra-O-galloylmethyl-D-mannoside (G4Man), were studied. All synthetic
gallotannins exhibited very good DNA protective effect in DNA topology assay. Raising concentrations
of tested compounds decrease the risk of intracellular oxidation and DNA single-strand breaks
formation. Obtained experimental data were in agreement with high antioxidant activity of tested
compounds
determined
by
DPPH test
and
reducing
power
assay. Potential
genotoxicity/antigenotoxicity of new gallotannins was evaluated using the alkaline comet assay.

Keywords: gallotannins; Comet assay; DNA topology assay; antioxidant activity
Úvod a formulácia cieľa
V posledných desaťročiach neustále narastá množstvo poznatkov o úlohe voľných
radikálov v živých systémoch. Mnohé exogénne procesy (napr. RTG, UV žiarenie) ako aj
mnohé endogénne metabolické procesy vedú k rôznym biologickým zmenám na bunkovej
úrovni. Hlavnou príčinou týchto zmien je vznik reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Štúdiu
radikálov z hľadiska ich fyziologických funkcií ako aj negatívnych účinkov sa v posledných
desaťročiach venuje veľká pozornosť [1–2].
Reakcie iniciované voľnými radikálmi (VR) vedú k nežiadúcim zmenám na úrovni
buniek. Dôsledkom týchto poškodení je vznik mutácií na DNA, translačných chýb, alebo
inhibícia proteosyntézy. Ak organizmus nedokáže v plnej miere eliminovať poškodenie ROS
vzniká oxidačný stres, pri ktorom je narušená rovnováha medzi tvorbou a odstraňovaním VR
pomocou antioxidantov. Oxidačný stres môže viesť k vzniku rôznych neurodegeratívnych,
kardiovaskulárnych ochorení, diabetu a rakovine [3–4].
Jednou z možností ako sa biologické systémy dokážu vysporiadať so škodlivými
účinkami endogénnych ako aj exogénnych ROS sú reakcie s antioxidantami. Antioxidanty sú
schopné eliminovať alebo obmedzovať vznik oxidačných poškodení biomolekúl. Okrem
prirodzených endogénnych antioxidantov (dismutázy, katalázy, peroxidázy) sa veľká
pozornosť venuje látkam prírodného pôvodu.
Polyfenolické zlúčeniny tvoria jednu z hlavných skupín prírodných antioxidantov.
Medzi najviac študované polyfenoly patria fenolové kyseliny. Aj keď sú v rastlinách hojne
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zastúpené, vo voľnej forme sa vyskytujú zriedkavejšie. Väčšiou sú viazané na sacharidovú
jednotku alebo tvoria zložitejšie systémy. Kyselina galová (GA), známa svojimi výraznými
antioxidačnými účinkami, je zložkou mnohých rastlinných extraktov [5]. Veľkú skupinu
derivátov GA predstavujú galotaníny, v ktorých je GA viazaná na sacharidovú jednotku.
Zdrojom týchto látok sú niektoré druhy ovocia, čaje a drevité rastliny [6]. Medzi najviac
študované

galotaníny

patria

napr.

penta-galoyl-D-glukóza

(PGG),

7-O-galoyl-D-

sedoheptulóza, di-galoyl-2-C-(hydroxymethyl)-D-ribóza (hamamelitanín) [7].
Vzhľadom na široké spektrum biologických účinkov prírodných galotanínov boli
pripravené ich syntetické analógy s cielenými vlastnosťami za účelom ich uplatnenia v
medicíne. Cieľom práce bolo stanoviť rôzne biologické účinky troch syntetických galotanínov
využitím viacerých metód a vyhodnotiť ich protektívne resp. genotoxické/antigenotoxické
účinky.
Materiál a metódy
Kyselina galová

(GA)

Sigma-Aldrich;

2,3,4-tri-O-galoyl-metyl-L-ramnozid

(G3Rham); 2,3,4,6-tetra-O-galoyl-metyl-D-glukozid (G4Glc) a 2,3,4,6-tetra-O-galoyl-metylD-manozid (G4Man) boli syntetizované na Chemickom ústave SAV.
DPPH test
Stanovenie antioxidačnej aktivity je založené na reakcii študovanej látky s voľným
DPPH radikálom. Schopnosť testovanej látky vychytávať voľné radikály sa meria
spektrofotometricky sledovaním zmeny absorbancie pri 517 nm [8].
Test redukčnej sily
Princíp metódy je založený na redukcii ferikyanidového komplexu na ferokyanidový
komplex, čo sa prejaví zmenou zafarbenia roztoku a zmenou absorbancie. Meraním
absorbancie pri 700 nm, sme kolorimetricky stanovili množstvo Fe3+ iónov, ktoré sa v
prítomnosti testovanej látky redukovali na Fe2+ ióny [8].
DNA topologický test
Princíp tejto metódy je založený na sledovaní zmeny topológie plazmidu, ktorá
ovplyvňuje rýchlosť migrácie plazmidovej DNA (pDNA) počas elektroforézy v agarózovom
géli. Po pridaní Fe2+ iónov do vzorky dochádza k tvorbe reaktívnych foriem kyslíka, ktoré
spôsobujú tvorbu jedno- a dvojvláknových zlomov DNA, čo sa prejaví v zmene topológie
plazmidu. Zo superšpiralizovanej formy DNA, ktorá sa v agarózovom géli pohybuje vyššou
rýchlosťou, vzniká cirkulárna relaxovaná forma, ktorá sa pohybuje pomalšie [8].
Kométový test
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Kométový test je metóda, pomocou ktorej je možné stanoviť mieru poškodenia buniek
(% DNA v chvoste kométy), ktoré vzniká vplyvom skúmanej látky. Experimenty boli robené
na ľudských lymfocytoch izolovaných z periférnej krvi. Lymfocyty ukotvené na agaróze boli
po ovplyvnení galotanínmi G3Rham, G4Glc a G4Man lyzované a elektroforeticky separované.
Podľa rozsahu poškodenia sme vo vzorkách detekovali nepoškodenú DNA v tvare kruhu, alebo
poškodenú DNA v tvare kométy. Dĺžka chvosta kométy zodpovedala miere poškodenia DNA.
Výsledky a diskusia
Táto práca bola zameraná na štúdium vzťahov medzi štruktúrou galotanínov a
ich biologickou aktivitou. Testované syntetické galotaníny (G3Rham, G4Glc a G4Man) sa líšia
typom sacharidovej jednotky (ramnóza, glukóza, manóza) a počtom galoylových skupín
(tri/štyri ) v molekule. Potenciálna antioxidačná aktivita týchto látok bola stanovená pomocou
DPPH testu a testom redukčnej sily. Pomocou DNA topologického testu sme testovali
schopnosť látok vychytávať ióny Fe2+, a tým chrániť plazmidovú DNA pred poškodením.
Kométovým testom sme sledovali potenciálny genotoxický účinok štruktúrne odlišných
galotanínov. Vo všetkých experimentoch sme používali ako referenčný štandard GA.
Výsledky DPPH testu poukazujú na veľmi dobré antioxidačné vlastnosti testovaných
galotanínov. Všetky tri galotaníny vykazovali veľmi dobrú a vzájomne porovnateľnú

Antioxidačná aktivita (%)

antiradikálovú aktivitu, pričom ich aktivita bola závislá na použitej koncentrácii Obr.1.
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Obr. 1. DPPH test – antioxidačná aktivita vybraných

Testované galotaníny galotanínov
vykazovali
lepšiu
antiradikálovú
G3Rham,
G4Glc
a G4Man a GA a antioxidačnú aktivitu
ako samotná GA. Z experimentálnych výsledkov vyplýva, že najlepšiu antiradikálovú
a antioxidačnú aktivitu spomedzi všetkých testovaných látok vykazoval galotanín G3Ram.
G3Ram obsahuje vo svojej štruktúre tri galoylové skupiny na rozdiel od G4Glc a G4Man, koré
majú vo svojej štruktúre štryri galoylové skupiny. Rozdiel v počte galoylových skupín však
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s veľkou pravdepodobnosťou nie je hlavným dôvodom lepšej antioxidačnej aktvity G3Ram.
Štúdie medzi štruktúrou a antioxidačnou aktivitou ukazujú, že schopnosť galotanínov
vychytávať VR je závislá nielen na počte, ale aj na usporiadaní galoylových skupín v molekule.
Prítomnosť sacharidovej časti v štruktúre taktiež významne ovplyvňuje schopnosť derivátu
redukovať oxidačné poškodenie [9]. Z tohto dôvodu môže G3Ram vďaka vhodnejšiemu
stérickému usporiadaniu galoylových skupín vykazovať mierne vyššiu antioxidačnú aktivitu
ako G4Glc a G4Man, ktoré majú o jednu galoylovú skupinu viac.
Antioxidačná a redukčná schopnosť galotanínov bola sledovaná aj testom redukčnej
sily. Pri teste redukčnej sily, založenom na redukcii ferikyanidového komplexu [Fe(CN)6]3− na
ferokyanidový komplex [Fe(CN)6]4−, sme zaznamenali zmenu zafarbenia roztoku a zmenu
absorbancie pri 700 nm. G3Rham, G4Glc a G4Man vykazovali veľmi podobnú redučnú silu,
a jej hodnoty záviseli od použitej koncentrácie Obr.2.

Obr. 2. Test redukčnej sily galotanínov – G3Rham, G4Glc a G4Man a GA

Pomocou DNA topologického testu sme sledovali účinky galotanínov na plazmidovú
DNA. Princípom topologického testu je detekcia topologických zmien pDNA, ktoré sú
spôsobené prítomnosťou Fe2+ iónov. V prvom kroku sme testovali potenciálnu schopnosť
samotných galotanínov indukovať poškodenia na pDNA. Z experimentálnych výsledkov
vyplýva, že ani jeden z testovaných galotanínov nemenil topológiu pDNA, a teda nepôsobil
genotoxicky pri žiadnej z testovaných koncentrácií. V druhom kroku sme testovali protektívnu
schopnosť galotanínov proti negatívnemu účinku iónov železa. Zo získaných výsledkov
vyplýva, že všetky testované galotaníny boli schopné vychytávať železnaté ióny, a tak chrániť
pDNA pred poškodením. Aj v tomto prípade sme zaznamenali koncentračne závislý
protektívny účinok galotanínov. Obr. 3. zobrazuje výsledok topologického testu G4Man.
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Obr. 3. DNA topologický test pre G4Man – Dráha1: pDNA; dráha 2: pDNA + Fe2+; dráha 3: pDNA+0.1
mM G4Man; dráha 4: pDNA+0.5 mM G4Man; dráha 5: pDNA+1 mM G4Man; dráha 6: pDNA+2 mM
G4Man; dráha 7: pDNA+ 5 mM G4Man; dráha 8: pDNA + Fe2+ + 0.1 mM G4Man; dráha 9: pDNA + Fe2+ +
0.5 mM G4Man; dráha 10: pDNA + Fe2+ + 1 mM G4Man; dráha 11: pDNA + Fe2+ + 2 mM G4Man; dráha
12: pDNA
+ Fe2+ + 5 mM
G4Man
Potenciálny genotoxický účinok
študovaných
galotanínov
na ľudské lymfocyty sme

testovali pomocou kométového testu. Pri najnižšej testovanej koncentrácii (0,1 mM) sme
zaznamenali približne 10 % poškodenie DNA. Zo stúpajúcou koncentráciou látok sa percento
poškodenia zväčšovalo, čomu zopovedal aj nárast priemerného percenta DNA v chvoste
komét. Zo získaných experimentálnych výsledkov možno povedať, že testované galotaníny
vykazujú miernejší genotoxický efekt v porovnaní s kyselinou galovou (Obr. 4). Galotanín
G3Ram, ktorý vo svojej štruktúre obsahuje tri galoylové skupiny a sacharid ramnózu má
porovnateľný genotoxický účinok ako galotaníny G4Glc a G4Man obsahujúce štyri galoylové
skupiny. Z týchto zistení vyplýva, že typ sacharidu (ramnóza, glukóza, manóza) významne

Priemerné % DNA v choste kométy

neovplyvňuje genotoxický účinok študovaných derivátov.
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Obr. 4. Kométový test galotanínov – G3Rham, G4Glc a G4Man a GA.
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 štatisticky preukazné rozdiely voči negatívnej
kontrole (bunky ovplyvnené len PBS).

Záver
V práci sme sledovali protektívne resp. toxické účinky troch syntetických galotanínov
G3Rham, G4Glc a G4Man. Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že u
testovaných galotanínov sa potvrdila veľmi dobrá antioxidačná aktivita a redukčná sila.
Testované koncentrácie galotanínov neindukujú tvorbu zlomov na plazmidovej DNA a zároveň
vykazujú protektívne účinky v prítomnosti Fe2+ iónov. Pomocou kométového testu sme
stanovili genotoxicitu galotanínov a z experimentálnych výsledkov vyplýva, že testované látky
sú menej gentoxické v porovnaní s kyselinou galovou.
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Funkčné štúdie účinku katalázy ako suplementu v rastových médiách
potravinárskych kmeňov
Kristína Hriňová1, Eva Struhárňanská1, Hana Drahovská1, Tomáš Kuchta3, Jana Koreňová3,
Mária Mikulášová1, Anna Belicová1, Zdenko Levarski1,2, Monika Chovanová1, Martin
Šafranek1, Silvia Rybecká1, Stanislav Stuchlík1,2, Marcel Zámocký4, Ján Turňa1,2
1

3

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej
biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika;
kristina.hrinova@gmail.com
2
Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava,
Slovenská republika

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná
4, P. O. Box 25, 82475 Bratislava 26, Slovenská republika

4 Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Dúbravská cesta 21, 845 51
Bratislava 45, Slovenská republika
Abstract
Functional studies of the effect of catalase as a supplement in growth media of food strains
Lactic Acid Bacteria as industrially important strains have a disadvantage in fermentation in food
production because of their lack of catalases, thus cannot process hydrogen peroxide used for desinfection.
However, pathogenic bacteria, e. g. staphylococci and listeria, are catalase-positive. In our work we have focused
on increase in LAB surviving during the desinfection using thermostable catalase in growth media. We showed
great positive effect on surviving LAB (2-38 times higher than control samples). We also did not increase growth
of pathogenic bacteria, hence we can asume catalase as a perfect supplement for growth media of food strains.

Keywords: catalase; Lactic Acid Bacteria; Listeria; Staphylococcus;
Úvod a formulácia cieľa
Baktérie mliečneho kvasenia (LAB) predstavujú heterogénu skupinu Gram-pozitívnych
baktérií, ktoré sú acidorezistentné, vo všeobecnosti nesporulujúce, mikroaerofilné tyčinky
alebo koky, ktoré majú rovnaké metabolické a fyziologické vlastnosti zahrňujúc schopnosť
degradovať sacharidy a produkovať kyselinu mliečnu. K baktériám mliečneho kvasenia patria
mnohé rody, ako Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, a Streptococcus, ai.
Médiá používané v laboratóriách na kultiváciu takýchto baktérií často obsahujú sacharidový
zdroj, pretože väčšina je neschopná respirácie. LAB majú jednu kultivačnú nevýhodu a tou je
neprítomnosť kataláz (sú kataláza negatívne), a keďže sa v potravinárskych prevádzkach často
na dezinfekciu používa peroxid vodíka, ktorý patrí k ROS, sú náchylnejšie na opracovanie
peroxidom, čo v konečnom dôsledku môže viesť k úhynu baktérií.
LAB

patria

k najvýznamnejším

skupinám

mikroorganizmov

používaných

v potravinárskom priemysle [1], preto je dôležité nájsť mechanizmy, vďaka ktorým dokážeme
zvýšiť ich životaschopnosť v prevádzkach.
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Listeria monocytogenes je Grampozitívna baktéria spôsobujúca ochorenia u širokej
palety živočíšnych druhov, vrátane cicavcov, vtákov, rýb a kôrovcov. Vďaka vysokej
schopnosti prežívať aj pri nízkych teplotách a množiť sa dokonca pri 4 °C môžu kontaminovať
potravinárske prevádzky. Listérie patria k alimentárnym patogénom spôsobujúcim ochorenia
so závažným priebehom.
Donedávna bol Staphylococcus epidermidis považovaný za neškodný komenzálny
mikroorganizmus na ľudskej koži, avšak v súčasnej dobe je považovaný za významného
oportunistického patogéna. Je častou príčinou nozokomiálnych infekcií, na úrovni približne
rovnakej ako jeho virulentnejší príbuzný Staphylococcus aureus [2].
Cieľom našej práce bolo zvýšenie prežívania priemyselne dôležitých kmeňov ako LAB
bez priaznivého účinku na patogénne kmene vyskytujúce sa v prevádzkach s využitím katalázy
ako suplementu v rastových médiách.
Materiál a metódy
Na sledovanie vplyvu katalázy na prežívanie baktérií mliečneho kvasenia po
opracovaní peroxidom vodíka sme využili inhibičný test. Pripravili sme si nočné kultúry
organizmov za optimálnych podmienok (30 °C a mikroaerofilné prostredie alebo 37 °C
a aerofilné prostredie), ktoré sme preočkovali v pomere 1:100. Takto pripravené suspenzie sme
inkubovali do dosiahnutia OD600 = 0,5, kedy sme ich opracovali peroxidom vodíka vo
výslednej koncentrácii 10 mM a inkubovali ďalšiu hodinu. Toto opracovanie simuluje
dezinfekciu pracovných plôch v potravinárskych prevádzkach. Suspenzie sme následne riedili
vo fyziologickom roztoku v rôznych riedeniach (102, 104, 106, 108) a 10 µl suspenzie sme
vysievali na misky s tuhými pôdami, kde sme mali pripravené kontrolné misky, t. j bez
prídavku katalázy a testovacie misky, t. j. s prídavkom katalázy vo výslednej koncentrácii 10
mM. Z každej vzorky sme robili 3 nezávislé riedenia a každý kmeň sme navyše podrobili trom
nezávislým biologickým testom. Misky sme inkubovali do vyrastenia kolónií a počítali
narastené kolónie. Získané výsledky sme vyhodnotili ako pomer prežívania buniek po pridaní
katalázy do kultivačných médií oproti kontrolným vzorkám.
Pracovali sme s kmeňmi LAB (získané z Výskumného ústavu potravinárskeho, tab. 1),
Listeria monocytogenes (tab. 2) a 16 kmeňmi stafylokokov izolovaných z potravinárskych
prevádzok.
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Tab. 1. Kmene baktérií mliečneho kvasenia použité pri práci.

Kmeň
Lactobacillus paraplantarum

Označenie
Kmeň
kmeňa
599 Lactobacillus fermentum

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus brevis

Označenie
kmeňa
612

621

620

619 Lactobacillus casei

598

614 Lactobacillus lactis

17

618 Leuconostoc mesenteroides
597

609
611

613

608

Leuconostoc
pseudomesenteroides
616 Enterococcus durans
615

Lactobacillus paracasei

610
617

622 Enterococcus

624

623
Tab. 2. Kmene Listeria monocytogenes použité pri práci.
sérotyp
kmeň

P1
P2
P3
P4

Perzistencia
A/ N
1IIc
A
2IIa
A
9IVb
A
zbierkovy

sérotyp
kmeň

P30
P44
P76
N6

Perzistencia
A/ N
1IIc
A
13IIa
N
1IIc
A
6IIa
N

sérotyp
kmeň

N12
N17
N19
N22

Perzistencia
A/ N
15IIb
N
17IVb
N
18IIa
N
21IVb
N

sérotyp
kmeň

N1
N2
P57
P71

Perzistencia
A/ N
3IIa
N
4IIa
N
2IIa
A
9IVb
A

Výsledky a diskusia
V prvej časti práce sme sa zamerali na funkčné štúdie zvýšenia prežívania baktérií
mliečneho kvasenia po prídavku termostabilnej katalázy do rastových médií. Väčšina týchto
baktérií je kataláza-negatívnych, čo sa preukázalo aj po prídavku katalázy do média (Obr. 1).
Vo väčšine kontrolných vzoriek (opracované peroxidom vodíka, ale bez pridania katalázy do
pevných médií) narástlo menej kolónií ako po prídavku katalázy do média. Mohli sme sledovať
nielen rodovú, ale aj druhovú závislosť na prídavok katalázy. Rýchlejšie rastúce kmene, ako
napr. niektoré kmene laktobacilov, boli menej náchylné na opracovanie peroxidom vodíka
a zároveň mal prídavok katalázy minimálny účinok na ich prežívanie (maximálne 2,5násobok
kolónií oproti kontrolným vzorkám, Obr. 2). Medzi takéto kmene patrili L. plantarum a L.
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paraplantarum, ktoré sú v mliekarenských prevádzkach najhojnejšie zastúpené a preto je
možné, že si vytvorili iný obranný mechanizmus proti ROS. Pri pomalšie rastúcich kmeňoch
sme dosiahli omnoho výraznejší efekt (2 – 38krát vyšší počet kolónií oproti kontrolným
vzorkám).

Počet kolónií z 1 ml

Vplyv prídavku katalázy k rastovým médiám LAB
8,00E+06
7,00E+06
6,00E+06
5,00E+06
4,00E+06
3,00E+06
2,00E+06
1,00E+06
0,00E+00
599 621 619 614 618 597 613 615 616 622 623 612 620 598 17 609 611 608 610 617 624

Kmeň
kontrola

prídavok katalázy

Obr. 1. Grafické znázornenie vplyvu prídavku katalázy k rastovým médiám LAB

Pomer počtu kolónií s prídavkom
katalázy ku kultivačnému médiu k
počtu kolónií bez prídavku katalázy

Pomer zvýšenia prežívania LAB
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Obr. 2. Graficky znázornený pomer zvýšenia prežívania LAB po prídavku katalázy ku
kultivačnému médiu po opracovaní peroxidom vodíka. Legenda:

V druhej časti práce sme sa zamerali na stanovenie účinku prídavku katalázy
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k rastovým médiám ďalších kmeňov izolovaných z potravinárskych prevádzok. K týmto
organizmom patria stafylokoky a listérie, ktoré sú oportunistické až obligátne patogény. K ich
zvýšenému prežívaniu v potravinárskych prevádzkach patrí schopnosť množiť sa aj pri 4 °C
(listérie) a tiež status kataláza-pozitívnych organizmov. Pri dezinfekcii peroxidom vodíka preto
využívajú katalázu na jeho spracovanie. Túto hypotézu sa nám podarilo potvrdiť pri funkčných
štúdiách, kedy po opracovaní peroxidom vodíka a následnom prídavku katalázy do pevných
rastových médií sme nepostrehli žiadny signifikantný rozdiel medzi kontrolnými vzorkami
a vzorkami na médiách s prídavkom katalázy, či už pri stafylokokoch (Obr. 3) alebo pri
listériách (Obr. 4).

Vplyv prídavku katalázy k rastovým médiám stafylokokov
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Obr. 3. Grafické znázornenie vplyvu prídavku katalázy k rastovým médiám stafylokokov

Vplyv prídavku katalázy k rastovým médiám listérií
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Obr. 4. Grafické znázornenie vplyvu prídavku katalázy k rastovým médiám listérií
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Záver
V našej práci sme stanovili účinok prídavku katalázy k rastovým médiám kmeňov
izolovaných z potravinárskych prevádzok, jednak priemyselne významné baktérie mliečneho
kvasenia a potom patogénne kmene stafylokokov a listérií. Prídavok katalázy mal výrazné
účinky na prežívanie LAB, zatiaľ čo pri patogénnych organizmoch sa neprejavili žiadne
pozitívne účinky na ich prežívanie, čím sme poskytli kultivačnú výhodu len pre prospešné
baktérie.
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Abstract
Spent coffee grounds (SCG) represent solid waste generated by coffee processing industries. Their
disposal represents a serious environmental problem; however, SCG can be valorised within a biorefinery concept
yielding various valuable products. This work investigates the potential conversion of SCG into lactic acid (LA).
SCG were hydrolysed by combination of dilute acid treatment and subsequent application of cellulase. The SCG
hydrolysate contained a considerable amount of reducing sugars (9.02 ± 0.03 g/l glucose; 26.49 ± 0.10 g/l
galactose + mannose and 2.81 ± 0.07 g/l arabinose) and it was used as a substrate for cultivation of Lactobacillus
plantarum CCM 7039T. Despite the inhibitory effect exerted by furfural and phenolic compounds in the medium,
reasonably high lactic acid concentrations (33.53 ± 0.73 g/l) and yields (98 %) were gained. Therefore, it could
be demonstrated that SCG is a promising raw material for the production of lactic acid and could serve as a
feedstock for the sustainable large-scale production of lactic acid.

Keywords: Lactic acid bacteria; Lactobacillus; spent coffee grounds; lactic acid
Introduction and Objectives
Lactic acid (LA) is valuable substance widely used in food, pharmaceutical, cosmetic
and chemical industries. One of the main applications of LA is as a monomer for the production
of the biodegradable polymer polylactic acid (PLA), which represents a promising alternative
to traditional petroleum-based plastics [1]. Industrial LA production is predominantly
performed by microbial fermentation, nevertheless, high substrate costs remain a major
economic factor for the large-scale production of LA [2]. Moreover, widely used refined sugars
and starch compete with food resources and feed supply. Hence, alternative inexpensive
substrates such as lignocellulosic biomass are recommended for the reasonable and sustainable
process of LA production [3]. However, utilization of these complex materials usually requires
pre-treatment and hydrolysis prior to fermentation [4].
SCG are solid residues generated during the preparation of coffee beverage or the
manufacturing of instant coffee. On an average, about 650 kg of SCG is produced by
manufacturing from one ton of green coffee [5]. The SCG consists mainly of hemicelluloses
(30 – 40 wt.%), particularly mannans, galactans, and arabinans. The cellulose content is about
10 wt %. The other substances present in SCG are lignin (approx. 30 wt.%) and polyphenols
(2.5 wt.%), which are constituted mainly by highly bioavailable and bioactive chlorogenic
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acids. Because of the presence of caffeine, tannins, and polyphenols, SCG can represent a
pollution hazard if discharged into the environment [6,7]. Therefore, due to their properties and
also because of the huge amount of SCG produced globally, treatment or even further
valorization of SCG is an important topic not only for the coffee processing industry but also
for elimination of environmental pollution problem [5, 8]
The aim of this study was to perform a biotechnological conversion of SCG hydrolysate
into LA in accordance with current industrial and economic requirements.
Materials and methods
Preparation of SCGH for fermentation
Pre-treatment and enzymatic hydrolysis of SCG were performed in 2 l shaking flasks
with 3 l working volume. The 10 wt. % suspension of SCG and 27 g/l H2SO4 was autoclaved
at 121 °C for 40 min. Before enzymatic hydrolysis, the pH of the suspension was adjusted to
4.5 using CaCO3. Enzymatic hydrolysis was performed by mixture of celluclast, viscozyme
and β-glucosidase. For enzyme hydrolysis, a 4 vol. % of Celluclast 1.5 L (Novozymes A/S,
Bagsværd, Denmark), 0.4 vol. % of β-glucosidase (Novozymes A/S, Bagsværd, Denmark) and
0.4 vol. % of viscozyme L (Novozymes A/S, Bagsværd, Denmark) were used. The enzyme
hydrolyses were executed at 50 °C, with shaking at 100 rpm. After the 48 h of enzymatic
hydrolysis, the suspension was filtered and the filtrate was used for fermentations.
Microorganisms and inoculum preparation
Lactobacillus (L.) plantarum, CCM 7039T from the Czech Collection of
Microorganisms (Brno, CZ) was used for the fermentations. MRS broth was used for the
preparation of inoculum and cultivation of bacteria before fermentation. The medium was
sterilised by autoclaving at 121°C for 15 minutes and then cooled to laboratory temperature.
Prior to inoculation, the temperature was set to the 37 °C. The first inoculum was prepared
from a frozen stock culture. Medium with bacteria (2 ml) was added to 50 ml of tempered
sterile MRS medium. Cultivation was performed for 48 hours. The second inoculum was
prepared from the first inoculum (ratio 1:25) and after 24-hour cultivation, it was used to
inoculate the production medium.
Fermentations in bioreactors
The batch fermentations in bioreactor was run in New Brunswick BioFlo/CelliGen 115
2 l bioreactor (Eppendorf, Germany) with working volume 1500 ml. The SCGH was prepared
as described above with addition of yeast extract (3 g/l). Cultivations in bioreactor was
performed with L. plantarum. 150 ml of an 18 h-old pre-culture was used as the inoculum.
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Throughout the process, the temperature was maintained at 37 °C, the agitation was set to 100
rpm, and the pH-value was controlled at 6.5 with automatic addition of 5 mol/l NaOH. Samples
were collected periodically during 56 hours of batch fermentation. The collected samples (10
ml) were centrifuged at 21130×g for 10 min. The supernatants were used for the determination
of LA and residual reducing sugars. The sediments were used for gravimetric biomass analysis.
Experiments were performed in duplicate; results are expressed as mean values and relative
standard deviations.
Analysis of sugars and organic acids
Saccharides and organic acids were determined with HPLC using an Shimadzu LC10
system equipped with an RI detector (Agilent Technologies, USA) and Rezex ROA-organic
acid H+ (8%) column (Phenomenex) at 30 °C. HPLC analysis was carried out by isocratic
elution for 25 minutes using 5 mM H2SO4 at a flow rate of 0.7 ml/min as the mobile phase.
The results are expressed as mean ± standard deviation expressed as confidence (n = 3).
Statistical significance level α = 0.05 was used.
Results and discussion
The experiments were performed in bioreactors with controlled pH (6.5) for
maximization of LA yields. Spent coffee ground hydrolysate was used with 3g/l yeast extract
supplementation. The yeast extract was added due to the shorter duration of the fermentation
process. The fermentation finished after 30 hours. After this time the concentration of biomass
and LA was constant. Obtained concentration of LA was 33.53 ± 0.73 g/L with yield 98%. The
concentration of consumed saccharides was 31.78 ± 0.65 g/l. The time course of the cultivation
is shown in Fig. 1. The pH time course is shown in the Fig. 2. The results of this work show
that the SCG hydrolysate is a suitable substrate for LA production with L. plantarum.
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Fig. 1. Time course of biomass, total sugars, and lactic acid concentration

Fig. 2. Time course of pH and neutralizing agent addition during bioreactor cultivation in spent coffee
ground hydrolysate

Generally, the valorisation of SCG perfectly fits within the so-called bio-refinery
concept, which is based on effective and complete utilization of biomass – in this case coffee
beans. They can be used for the preparation of soluble coffee and the residual solid waste –
SCG – can be further used in the same factory for the production of various valuable
substances, materials, and fuels.
The yields obtained in the present study would be even higher if there was fed-batch or
continuous processes used. Therefore, future research should be directed towards the
development of a membrane-recycle bioreactor enabling simultaneous lactic acid recovery and
recycling of bacterial cells, which would increase the capacity and yield by operation at higher
240

cell densities and avoid product inhibition. Further downstream processing optimization and
optical purity validation will be performed as well.
Conclusion
In this work, we demonstrated that LA production on SCG hydrolysate employing
L. plantarum can be considered a very promising and suitable process which can be
incorporated into a coffee bio-refinery concept.
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Abstract
Identification of the habitat features where invasive species succeeded is necessary to evaluate their
potential spread and to assess the vulnerability of recipient ecosystems. Thus, in this study the impact of both
natural ecological factors and human disturbances on the distribution of three invasive species of fish, Neogobius
melanostomus, Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva was analysed. The results showed that all three
species were present at lower altitudes at sites with shallower slope, higher temperature, higher conductivity and
stronger impacts of several human disturbances. However, the altitudinal limits for L. gibbosus and P. parva
probably do not represent real ecological limitations, and further spreading of these two species beyond the current
limits of distribution in Slovakia is possible. In contrast, the analysis of key factors of current distribution of N.
melanostomus suggests that its future invasion into small and mid-size tributaries of large rivers is rather unlikely.

Keywords: invasive potential; invasive species of fish; distribution limits
Introduction and Objectives
Freshwater fish are among the most frequently introduced aquatic organisms around
the world. Once invasive freshwater fish species are established, their further spread may be
facilitated by anthropogenic pressures such as hydro-morphological alterations, agricultural
land use, urbanisation and navigation [1, 2], which often leads to strong habitat modification
and/or ecosystem degradation and biodiversity loss [3, 4]. Among the most successful
invasions, three invasive species of fish (ISF) deserve higher attention: Neogobius
melanostomus (Pallas, 1814), Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) and Pseudorasbora parva
(Temminck and Schlegel, 1846). Opportunistic life-history traits and high invasive potential of
the three ISF have been well documented [5, 6, 7], but none of studies devoted to their invasion
potential worked with large datasets. Thus, the aim of this study was to identify the key factors
that facilitated the spread of the three ISF, and to estimate their further possible expansion.
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Materials and methods
A total number of 654 sites were sampled during 2011-2015. The sampling protocol as
well as data treatment followed the national method implemented in Slovakia under the Water
Framework Directive of EU. The sites were described by basic environmental parameters
(altitude, wetted width, dominant sediment and slope), physicochemical parameters (water
temperature, conductivity, pH, oxygen saturation) and chemical parameters (biochemical
oxygen demand, total P, total N, NH4+, NO2-, NO3-, Ca, Mg, PO43-). Apart from that, data on
15 human disturbances (e.g. barrier upstream, hydropeaking, water abstraction, channelization,
riparian vegetation) and medians of chlorophyll samples (collected from April to September
2011, 2013 and 2014) were taken.
In search for differences between the sites with presence and absence of the three (ISF),
the complete dataset (all 654 sites) was analysed. Mann–Whitney U test (P < 0.05) was used
to analyse whether environmental and physicochemical parameters were statistically different
between the sites where the three ISF were present or absent. From among the parameters that
were found to discriminate between the sites where the three ISF were present or absent, the
altitude was selected for the subsequent analyses as a key parameter, because it is invariable
and independent from any external influences (such as date and time of sampling, weather,
discharge, etc.). The sites below the limiting altitudes of distribution of each species (155 m
a.s.l in N. melanostomus, 249 m a.s.l in L. gibbosus and 299 m a.s.l in P. parva) were selected,
and the analyses focused on search for differences between the sites where the three ISF were
present or absent. Independent variables were represented by environmental, physicochemical
and chemical parameters, human disturbances and chlorophyll. Mann–Whitney U test, and
Fisher's exact test (P < 0.05) were used.
Random forest analysis (RFA) was used to predict and assess the relationship among
the large number of potential predictor variables and a response variable [8]. All independent
variables from previous analysis were used as predictors. The dependent variable was the
presence or absence of the respective ISF. The main output of RFA is the importance of
individual predictors, i.e. the relevance of particular predictors to distinguish between the sites
where the respective ISF were present or absent. All statistical analyses were performed using
the R software package (R Core Team 2016).
Results and discussion
N. melanostomus was present at 52 sites (8 % of the total number of sites investigated)
with main distribution in the Danube and lower sections of its tributaries, L. gibbosus, was
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present at 50 sites (7.6 %), and P. parva was present at 82 sites (12.5 %), mainly in the middle
and lower reaches of Slovak water bodies, except two sites located at 447 and 449 m a.s.l.
(these two sites were excluded from statistical analyses due to their outlier character).
Concerning the sites below the limiting altitudes for the respective ISF (see above), significant
differences in several parameters (Man-Whitney U-test, P < 0.05) were found between the sites
with presence and absence of ISF (Tab. 1). These parameters can be used for approximate
description of the habitats with presence of ISF.
Tab. 1. Significant differences in environmental, physicochemical and chemical parameters, human
disturbances and chlorophyll between samples with presence and absence of Neogobius melanostomus
(NM), Lepomis gibbosus (LG) and Pseudorasbora parva (PP). Arrows indicate higher (↑) or lower (↓) values
(or frequency of given category) in the sites where the three invasive species were present than in the sites
where the three invasive species were absent. No alteration/no influence (a), low alteration/low influence (b),
medium alteration/medium influence (c) and high alteration/high influence (d) on fish communities. Some of the
human disturbances had only two or three modalities (e.g. no/low/high or no/high alteration or influence).
NS – difference not significant.
Parameter
Altitude (m a.s.l.)
Dominant sediment
Wetted width (m)
Slope (‰)
Oxygen saturation (%)
pH
Temperature (°C)
Conductivity (mS.m-1)
Bioch. oxygen
demand (mg.l-1)

NM
NS
NS
↑
↓
↑
↑
NS
NS

LG
PP
Parameter
↓
↓
Chlorophyl (µg.l-1)
↑fine,
↑fine,
Barrier upstream
↓medium ↓medium
↑
NS
Barrier downstream
↓
↓
Impoundment
↓
↓
Hydropeaking
↓
NS
Water abstraction
NS
NS
Upstream dam influence
NS
↑
Water temp. modification

NM
↑

LG
NS

PP
NS

↑b,d, ↓a

NS

NS

NS
NS
↑b,d, ↓a
↑b, ↓a
NS
NS

↑d, ↓a
↑d, ↓a
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
↑b, ↓a
NS
↑d, ↓a

NS

NS

↑

Channelization

NS

NS

Total P (mg.l-1)

NS

NS

↑

Riparian vegetation

NS

NS

Total N (mg.l-1)
NH4+ (mg.l-1)
NO2- (mg.l-1)
NO3- (mg.l-1)
Ca (mg.l-1)
Mg (mg.l-1)

NS
↓
NS
↑
NS
NS

↓
NS
NS
↓
NS
NS

↑
NS
NS
↑
NS
↑

PO43- (mg.l-1)

NS

NS

NS

Local habitat alteration
Dykes flood protection
Toxic risk
Water quality alteration
Recreational use angling
Stocking

NS
NS
↑d, ↓a, b ↑d, ↓a
↑d, ↓a, b
NS
NS
NS
↑d, ↓a
NS
↑d, ↓a

NS

↑c,d,
↓a,b
NS
NS
NS
NS
NS
NS

N. melanostomus were present at habitats with wider wetted width (60 m; all values in
this and the next paragraphs given as median) and shallower slope (0.1 ‰). Water was better
saturated with oxygen (94.4 %), slightly more alkalic pH (8.0), with higher concentrations of
NO3- (9.808 mg.l-1), lower concentrations of NH4+ (0.084 mg.l-1), and higher amounts of
chlorophyll (8.550 µg.l-1) (Tab. 1). Their presence was also closely related to the sites where
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the impact of several human disturbances was significantly stronger (highest frequency of the
d-modality). This was the case especially in the presence of dykes, i.e. no lateral connectivity
with the river system (63.5 %), fish stocking affecting indigenous fish populations (59.6 %),
and recreational use causing clear effect on the fish fauna (53.8 %; Tab. 1).
L. gibbosus were present at habitats with wider wetted width (20 m), finer sediment and
shallower slope (0.2 ‰). Water was less saturated with oxygen (90.1 %), slightly less alkalic
(pH 7.8), and with lower concentrations of NO3- (6.369 mg.l-1) and total N (2.098 mg.l-1; Tab.
1). Their presence was also closely related to the sites where the impact of several human
disturbances was significantly stronger (highest frequency of the d-modality) than at the sites
without the species. This appeared especially in the presence of dykes, i.e. at sites with no
lateral connectivity with the river system (36.0 %), with a barrier upstream from the site that
was selective for most of the fish species (32.0 %; Tab. 1).
P. parva were present at habitats with finer sediment, shallower slope (0.2 ‰), higher
conductivity (57.0 mS.m-1), less saturated with oxygen (91.5 %) and higher biochemical
oxygen demand (2.64 mg.l-1). The concentrations of NO3- (10.139 mg.l-1), total N (3.675 mg.l1

), total P (0.144 mg.l-1) and Mg (16.650 mg.l-1) were higher than at the sites where P. parva

was absent. Their presence was also closely related to the sites where the impact of several
human disturbances was significantly stronger (highest frequency of the d-modality) than at
the sites without the species (Tab. 1). This was the case e.g. in the channelization, i.e.
straightened river with flow velocity increase (46.3 %) and complete removal of riparian
vegetation (23.8 %).
The patterns of distribution of the three ISF in Slovakia can be shortly characterized as
“the higher the altitude, the lower the frequency of occurrence”, with an altitude that represents
a limit for each species. Higher occurrence of the three ISF in lower altitudes can be associated
with a stronger influence of land use and other human disturbances [9, 4]. Indeed, in general,
all three ISF were found to be present most frequently at sites that suffered from stronger
impacts of the human disturbances, and least frequently at sites where such impacts were not
recorded (Tab. 1).
Nevertheless, the degradation of aquatic habitats does not need to be the only reason
explaining the altitudinal distribution of the three ISF. The altitude itself is hardly a parameter
that could, in general, stop further spreading of invasive species of fish. In fact, several
environmental and physicochemical parameters correlated with the altitude, and therefore, it is
obvious that the distribution limits of the three ISF depend on these parameters.
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Fig. 1. Variable importance of the predictors from the random forest analysis aimed at discriminating
between the sites (below the respective altitude limits) with presence and absence of the three invasive
species of fish (A) N. melanostomus, (B) L. gibbosus and (C) P. parva. The estimates of error rate expressed
in percent of misclassification (EER) were low in N. melanostomus overall, i.e the out-of-bag (OOB); sites
where the species was present (PRES), and sites where the species was absent (ABS).

Three of the most important predictors that discriminated between the sites with
presence and absence of ISF in lower altitudes (RF analysis, Gini index) were identical for all
three ISF (altitude, wetted width and slope), however, the other parameters were specific for
each of the species (Fig. 1A, 1B and 1C). In N. melanostomus, the misclassification rate (EER)
that tests the importance of the predictors was low (Fig. 1A). In other words, these predictors
appear to be reliable, and therefore, this species is highly unlikely to spread to habitats other
than those situated in the lower altitudes, larger water bodies (wetted width) and very shallow
slope (Tab. 1). Such a characteristic, corresponds mainly to the Danube and lower parts of its
tributaries [10]. On the other hand, the misclassification rate (EER) in L. gibbosus and P. parva
was very high (Fig. 1B and 1C), which means that the predictors identified by the RF analysis
were biased with a higher level of uncertainty. In other words, the differences between the sites
with presence and absence of these two species do not appear to be strong enough to say that
the sites currently not occupied with L. gibbosus and P. parva will not be occupied in the future.
Pathways for spreading of these species are often closely related to human activities, especially
with recreational and commercial fisheries [11, 12, 13]. Therefore, it is likely that in case of
these two species, establishing new populations in other waters below the limiting altitude
(where they are currently absent) is just a question of time. And, it also seems doubtful that the
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current altitudinal limits of these two ISF are ultimate, and not only reflecting the actual
situation in otherwise dynamic invasion process.
Conclusion
The altitudinal limits for L. gibbosus and P. parva do not represent real ecological
limitations, and further spreading of these two ISF above the current limit of distribution in
Slovakia can be expected. In contrast, the analysis of key factors of current distribution of N.
melanostomus suggests that its future invasion into small and mid-size tributaries of large rivers
is rather unlikely.
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Abstract
Effect of low-temperature plasma on plasmid DNA damage in various water solutions
Low-temperature plasma (LTP) is being used widely in a variety ofbiomedical applications. Extensive
research in the field of plasma medicine has shown theinduction of DNA damage by LTP in a dose-dependent
manner in both prokaryotic andeukaryotic systems. Recent evidence suggests that LTP-induced DNA damage
showspotential benefits in many applications, such as sterilization and cancer therapy. However,in several other
applications, such as wound healing and dentistry, DNA damage can bedetrimental. Our work is focused on
interaction between LTP treatment and DNA damage of plasmid using DNA topology assay. We found out, that
DNA damage of plasmid depends on LTP tretament time, solution in which is plasmid placed and distance
between plasma source and sample.

Keywords: plasmid; low-temperature plasma; DNA damage; DNA topology assay
Úvod a formulácia cieľa
Plazma je považovaná za štvrté skupenstvo hmoty, ktoré tvorí väčšinu známeho
vesmíru. Predstavuje ionizovaný, elektricky vodivý plyn obsahujúci bohatú zmes častíc od
elektrónov, pozitívnych a negatívnych iónov, voľných radikálov, atómov, až po fotóny
a neutrálne molekuly. Plazma sa vyznačuje kvázineutralitou, t.j. obsah rôzne nabitých častíc sa
javí navonok neutrálny. Vyskytuje sa v širokom spektre teplôt a môže byť generovaná pri
nízkom alebo atmosférickom tlaku. Delí sa na dva základné typy: na vysokoteplotnú, resp.
termálne rovnovážnu plazmu, ktorá sa vyznačuje teplotou častíc rádovo 106 - 108 K
a rovnováhou medzi elektrónmi, iónmi a neutrálnymi časticami; a nízkoteplotnú (NTP), resp.
studenú, nerovnovážnu, ktorej elektrická energia zodpovedá prevažne elektrónovej zložke
plazmy (teplota je rádovo nižšia, 300 - 103 K), ióny a neutrálne častice sa blížia izbovej teplote
[1].
Objav nízkoteplotnej plazmy viedol k rozvoju jej využitia hlavne na ošetrenie
termosenzitívnych objektov a tkanív v oblasti medicíny. Pozitívny výsledok bol zaznamenaný
pri regenerácii aj sterilizácii živočíšneho tkaniva, pri aplikácii na zvýšenie koagulácie krvi bez
okolitého poškodenia tkaniva, ako aj pri možnom liečení rohovkových vredov [2]. Veľký
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potenciál NTP sa preukázal aj pri liečbe rakovinových ochorení, pričom jej účinnosť
dosahovala lepšie výsledky in vitro aj in vivo ako bežné liečebné onkologické postupy, vrátane
rádioterapie a chemoterapie [3 - 4].
Nízkoteplotná plazma sa tiež používa v potravinárskom priemysle na inaktiváciu
širokého spektra mikroorganizmov, vrátane vírusov a spór, na povrchovú sterilizáciu baliaceho
materiálu, pri suchej dezinfekcii potravinových povrchov, ako aj pri urýchlení klíčenia
niektorých rastlinných semien [5]. Inaktivácia mikroorganizmov nízkoteplotnou plazmou je
podmienená viacerými zložkami generovanej plazmy. Medzi tieto zložky patria najmä fotóny
UV žiarenia, ktoré spôsobujú tvorbu tymínových dimérov v DNA, a tým zamedzia replikácii.
Okrem toho však obsahuje aj reaktívne formy kyslíka (ROS) a nabité častice, ktoré spôsobujú
narušenie celistvosti bunkovej membrány [6]. Predpokladá sa, že za vznik jednoa dvojvláknových zlomov v DNA je zodpovedná práve kombinácia UV žiarenia a ROS zložky
NTP. Pri výskume, v ktorom bola sledovaná transfekcia plazmidu do ľudských buniek, autori
zistili, že plazmid, ktorý bol pri ošetrení vo vode, bol takmer úplne degradovaný. V roztoku
PBS bol poškodený v menšej miere, v kultivačnom médiu nebol poškodený vôbec [7].
Keďže nie je celkom preskúmané priame pôsobenie nízkoteplotnej plazmy na nukleové
kyseliny, našapráca sa preto zaoberá mierou poškodenia DNA (plazmidu pBR322) po jeho
ovplyvnení NTP. V našej práci sme sledovali vplyv rozličného expozičného času, vzdialenosti
od zdroja pri ošetrení a roztoku, v ktorom sa plazmid nachádzal, na topológiu plazmidovej
DNA pomocou DNA topology assay.
Materiál a metódy
V našich experimentoch sme pracovali s plazmidom pBR322 (New England Biolabs).
Plazma bola generovaná zo vzduchu pri atmosférickom tlaku pomocou prístroja RPS40, ktorý
funguje na princípe dielektrického bariérového výboju. Vzdialenosť zdroja plazmy od
ošetrovanej vzorky bola nastavená na 0,5; 1 alebo2 cm, pričom skúmané expozičné časy
ošetrenia boli 0 (negatívna kontrola), 1, 3, 5, 7, 10 a 15 s.
Reakčná zmes (finálny objem 10 µl) obsahovala 200 ng plazmidu, ktorý bol rozpustený
vo vode alebo rôznych roztokoch (Tab. 1), na základe čoho sme experiment rozdelili na 3
varianty. Negatívna aj pozitívna kontrola boli bez ovplyvnenia plazmou, pričom obe boli
namiešané ako zmesi pri variante 1. Pri pozitívnej kontrole sme však 1 µl objemu vody
nahradili roztokom FeSO4 · 7H2O (1 mM). Pomocou 1,5 % agarózovej gélovej elektroforézy
v 0,5 x TBE (60 V, 120 min) sme analyzovali zmenu topológie plazmidu.
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Tab. 1. Zloženie reakčnej zmesi variantov použitých v experimente. Celkový objem jednej reakcie (10µl)
bol rozdelený medzi štandardné zložky potrebné pre správne fungovanie experimentu prítomné v každej reakcii
a skúmané zložky typické pre danú reakciu. Koncentrácia zásobných roztokov: fosfátový tlmivý roztok – 0,1 M;
Tris-HCl – 0,4 M.
štandardné zložky zmesi

skúmaná zložka zmesi
7 µl voda (Obr. 2)

1 µl fosfátový tlmivý roztok

2 µl plazmid pBR322

7 µl fosfátový tlmivý roztok (Obr. 3)
7 µl Tris-HCl (Obr. 4)

DNA topology assay je metóda, ktorá slúži na sledovanie priamych účinkov agensov
na plazmidovú DNA po jej bezprostrednej interakcii s testovaným agensom. Princípom je
elektroforetická detekcia zmien indukovaných v topológii plazmidovej DNA, čo umožňuje
kvantifikáciu štrukturálnych zmien DNA. Prostredníctvom tejto metódy dokážeme odhaliť
jednovláknové a dvojvláknové zlomy v DNA molekule na základe migrácie jej topologických
izomérov v géli (Obr. 1). Pri vzniku jednovláknových zlomov dochádza ku konverzii
superšpiralizovanej DNA (Forma I) na relaxovanú cirkulárnu formu DNA (Forma II). Ku
konverzii superšpiralizovanej formy DNA na linearizovanú formu DNA (Forma III) dochádza
v dôsledku dvojvláknových zlomov DNA (stret jednovláknových zlomov na vláknach oproti
sebe v tesnej blízkosti). Forma I putuje v géli najrýchlejšie, preto sa nachádza najďalej od
nanesenia vzorky do jamky. Najpomalšie sa pohybuje Forma II, teda relaxovaná cirkulárna
forma DNA[8].

Obr. 1. Schematické znázornenie migrácie jednotlivých foriem plazmidovej DNA pri DNA
topology assay [8].

Výsledky a diskusia
V prvom experimentálnom variante sme sledovali vplyv vody ako skúmanej zložky
zmesi s plazmidom na poškodenie DNA plazmidu po ošetrení NTP (Obr. 2). V pozitívnej
kontrole sme pozorovali smear, ktorý vznikol pravdepodobne kvôli vyššej koncentrácii
železnatých katiónov v zmesi. Pri negatívnej kontrole sme pozorovali najmä pruh, ktorý
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reprezentuje natívna nepoškodená plazmidová DNA. So zvyšujúcim časom ošetrenia stúpalo
poškodenie plazmidovej DNA reprezentované najmä topologickou formou II (kruhová forma
plazmidu). So zvyšujúcou vzdialenosťou zdroja od ošetrenej zmesi klesalo poškodenie
plazmidovej DNA pri všetkých expozičných časoch.

Obr.2. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v prvom variante experimentu
(skúmaná zložka je voda).
PK – Fe2+ (0,1 mM), NK – neošetrený plazmid, 1 – 15 s – čas ošetrenia plazmou (biela farba – vzdialenosť 0,5
cm od zdroja, žltá farba – vzdialenosť 1 cm od zdroja, červená farba – vzdialenosť 2 cm od zdroja).

V druhom experimentálnom variante sme sledovali vplyv fosfátového tlmivého
roztoku ako skúmanej zložky zmesi s plazmidom na poškodenie plazmidovej DNA po ošetrení
NTP (Obr. 3). Pri tomto variante sme v pozitívnej kontrole pozorovali len topologické formy
II a III, ktoré reprezentujú kruhovú, resp. lineárnu formu plazmidovej DNA. V negatívnej
kontrole sme pozorovali len pruh prislúchajúci natívnej forme plazmidovej DNA. So
zvyšujúcim expozičným časom sme pozorovali mierny nárast topologckej formy II, ale
nepozorovali sme žiadny pruh pre topologickú formu III. Pri vyšších vzdialenostiach
plazmového zdroja od ošetrenej vzorky sme pozorovali len topologickú formu II, ktorá však
bola viditeľná v menšej miere ako pri vzdialenosti 0,5 cm. Domnievame sa, že fosfátový tlmivý
roztok nemá taký negatívny vplyv na plazmidovú DNA ako voda, ak tvorí väčšinovú zložku
zmesi, ktorá bola ošetrená plazmou. Pri posledných troch dráhach elektroforéza neprebehla
štandardne, nepodarilo sa nám však identifikovať chybu v experimente.

Obr. 3. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v druhom variante experimentu
(skúmaná zložka je fosfátový tlmivý roztok).
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PK – Fe2+ (0,1 mM), NK – neošetrený plazmid, 1 – 15 s – čas ošetrenia plazmou (biela farba – vzdialenosť 0,5
cm od zdroja, žltá farba – vzdialenosť 1 cm od zdroja, červená farba – vzdialenosť 2 cm od zdroja).

V poslednom variante experimentu sme sledovali vplyv tlmivého roztoku Tris-HCl ako
skúmanej zložky zmesi s plazmidom na plazmidovú DNA po ošetrení zmesi NTP (Obr. 4).
V pozitívnej kontrole sme pozorovali všetky tri topologické formy plazmidovej DNA, teda aj
natívnu nepoškodenú formu. Pri negatívnej kontrole sme však zaznamenali len natívnu formu
DNA. Pri všetkých vzdialenostiach medzi plazmovým zdrojom a ošetrenou vzorkou sme
sledovali len slabý pruh pre topologickú formu II. So zvyšujúcim expozičným časom však sila
tohto pruhu mierne narástla.

Obr. 4. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v treťom variante experimentu
(skúmaná zložka je roztok Tris-HCl).
PK – Fe2+ (0,1 mM), NK – neošetrený plazmid, 1 – 15 s – čas ošetrenia plazmou (biela farba – vzdialenosť 0,5
cm od zdroja, žltá farba – vzdialenosť 1 cm od zdroja, červená farba – vzdialenosť 2 cm od zdroja).

Z našich výsledkov vyplýva, že ak bola voda hlavnou zložkou zmesi, ktorá bola
ošetrená NTP, poškodenie plazmidovej DNA bolo najvyššie zo všetkých roztokov použitých
v našich experimentoch. Ak sme ako hlavnú zložku zmesi použili fosfátový tlmivý roztok,
poškodenie DNA plazmidu mierne kleslo. Najnižšie poškodenie sme detegovali pri roztoku
Tris-HCl ako hlavnej zložke zmesi. Výsledky našej práce naznačujú, že tlmivý roztok TrisHCl dokáže plazmidovú DNA ochrániť voči vplyvu NTP, pričom podobný efekt tohto roztoku
zaznamenali aj iní autori [9-11].
Záver
Výsledky našej práce naznačujú, že plazmidová DNA reaguje odlišným spôsobom na
ošetrenie nízkoteplotnou plazmou v závislosti od roztoku, v ktorom sa plazmid nachádza.
Najnižšie poškodenie plazmidovej DNA sme pozorovali pri roztoku Tris-HCl a najvyššie pri
vodnom roztoku. Navyše, poškodenie DNA, ktoré bolo výsledkom vzniku jednovláknových
zlomov, klesalo so zvyšujúcou sa vzdialenosťou plazmového zdroja od ovplyvnenej vzorky.
Okrem roztoku, v ktorom sa plazmid nachádza, má teda na poškodenie DNA vplyv aj
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vzdialenosť od zdroja pri ošetrení. Nízkoteplotná plazma sa stále viac používa pri ošetrení
rôznych prokaryotických alebo eukarytických buniek, jej efekt na molekulu DNA však stále
nie je celkom objasnený. Hoci sme v našej práci sledovali vplyv plazmy na DNA
v podmienkach in vitro, z výsledkov jasne vyplýva, že efekt ošetrenia závisí od viacerých
parametrov, ako je expozičný čas, vzdialenosť zdroja od vzorky pri ošetrení a roztok, v ktorom
sa ošetrený plazmid nachádza.
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Abstract
Effect of silicon on resistance of grape vine (Vitis vinifera L.) to biotic stress

Silicon application represents an environmentally friendly method to control the abiotic and
biotic stresses affecting plants. This work compares the treatment of grape vines with conventional
preparations and treatment with an aqueous solution of silicon. For the purpose of the experiment, the
Pinot Blanc variety was grown under field conditions. The experiment was carried out during a single
growing season in 2017 in Modra vineyard area. We analyzed the quality of grapes influenced by the
different treatments (average sugar content, total acid content, pH) and the effect of treatments on the
elemental composition (Cu, Zn, P, Mg) in the leaf tissues in the individual treatmens. During the
vegetation, the pathogenic effect of the powdery mildew of grape (Uncinula necator Schw.) occurred,
which significantly affected the results. The best quality of wine was achieved after application of the
conventional treatments. Silicon application can be recommended in combination with conventional
treatments to reduce the risk.

Keywords: biotic stress; silicon; grape; vine
Úvod a formulácia cieľa
Kremík je po kyslíku druhý najrozšírenejší prvok v pôde. Veľká časť je však prítomná
vo forme kryštalických aluminosilikátov, ktoré sú nerozpustné a takto viazaný kremík je
nedostupný pre rastliny. Ich zvetrávaním však dochádza k vytváraniu kyseliny kremičitej, ktorá
je v nízkej koncentrácii v pôdnom roztoku prítomná a pre rastliny dostupná [1].
Z doterajších prác je zrejmé, že kremík výrazným spôsobom zmierňuje pôsobenie
biotického stresu zvýšením odolnosti rastlín voči chorobám spôsobených hubami, baktériami,
vírusmi a háďatkami [2]. Pravdepodobne to umožňuje najmä stimuláciou syntézy obranných
látok rastlín.
Kremík, ako prvok pre rastliny prospešný, sa stáva súčasťou rastlinnej produkcie
a poľnohospodárstva. Nachádza uplatnenie najmä pri tzv. ekologickom pestovaní plodín,
pretože nie je toxický a nezaťažuje životné prostredie. Využíva sa v podobe prídavkov do
hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín [3].
Cieľom práce bolo porovnať vplyv kremíka na ochranu viniča proti biotickému stresu,
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predovšetkým múčnatke, porovnaní s bežne používanými konvenčnými prípravkami vo
vinohradníctve.
Materiál a metódy
Ako rastlinný materiál sme použili viacročné sadenice viniča hroznorodého (Vitis
vinifera L.) odrody Rulandské biele. Experimentálne rastliny sme pestovali v poľných
podmienkach. Lokalita experimentu sa nachádzala v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti,
v Modranskom rajóne, v obci Modra, časť Modra Králová.

Vyčlenenú

časť vinice sme rozdelili na skupiny rastlín viniča podľa spôsobu ošetrenia počas vegetácie.
Prvú skupinu sme ošetrovali kremíkom (Si). Druhú skupinu sme ošetrovali kremíkom spolu s
konvenčnými prípravkami (Si/K) a poslednú skupinu sme ošetrovali iba konvenčnými
prípravkami (Tab. 1.) v plnej dávke podľa pokynov výrobcu. Všetky prípravky sme aplikovali
foliárne.

Kremík

sme

aplikovali v podobe 5 mM roztoku Na2O(SiO2)x · xH2O s upraveným pH = 7,5 pomocou HCl.
Prípravok

Tab. 1. Aplikované konvenčné prípravky [4].
účinná látka / koncentrácia
pomocné látky

spektrum účinku

Acrobat® MZ WG

dimethomorf 90 g . l-1
mancozeb 600 g . l-1

sulfát amónny
nátrium-dodecyl-sulfát

peronospóra

IQ-CRYSTAL

quinoxyfen, 250 g . l-1

propan-1,2-diol

múčnatka

meptyldinocap g . l-1

solventná nafta
1,2,4-trimetylbenzén

múčnatka

Tanos 50 WG

cymoxanil 250 g . l-1
famoxadone 250 g . l-1

metylnaftalensulfonát sodný
dihydrofosforečnan sodný

peronospóra

Topas 100 EC

penconazole 100 g . l-1

kalcium-dodecylbenzénsulfonát

múčnatka

Karathane NEW

Všetky aplikácie prebehli počas vegetačného obdobia viniča v roku 2017 v celkovom
počte 4-krát. Prvá aplikácia bola 20. júna. Ďalšie v dňoch 3. júla, 17. júla a 25. júla.
Vzorky sme odobrali 6. septembra. Odoberali sme štvrté listy od bázy jednoročných
výhonov a plody z každého variantu.
Analýza koncentrácie prvkov (Zn, Cu, P, Mg,) v listových pletivách sa vykonala firmou
Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. v Kanade. Ako analytickú metódu sme využili
indukovanú plazmovú hmotnostnú spektrometriu (ICP-MS). Čerstvo odobrané rastlinné
pletivá, vzorky listov, sme umyli vodou s detergentom a opláchli destilovanou vodou.
Následne sme ich sušili pri teplote 70 °C počas 3 dní. Po vysušení sme listy pomleli na
laboratórnom mlynčeku na jemný prach. Pred samotnou analýzou sme vzorky dvojkrokovo
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ošetrili kyselinou dusičnou (HNO3) a peroxidom vodíka (H2O2). Všetky vzorky sme vyhotovili
a merali v troch opakovaniach.
Plody sme využili na analytický rozbor z nich vyrobeného muštu. Stanovili sme
základné parametre (pH, cukornatosť, obsah celkových kyselín), ako aj celkové vizuálne
napadnutia patogénmi.
Výsledky a diskusia
Analýza prvkového zloženia ukázala významné rozdiely v koncentrácii niektorých
stanovených prvkov. Najvýraznejší, vysoko preukazný rozdiel, bol v koncentrácii medi (Cu),
ktorá dosahovala zvýšené hodnoty v prípade použitia konvenčných prípravkov (obr. 1.),
pričom je zaujímavé, že Cu sa v týchto prípravkoch nenachádza. Predpokladáme, že vplyvom
Si došlo k potlačeniu príjmu a translokácie Cu z pôdy, ktorá býva dlhodobou kultiváciou viniča
vo vinohradníckych oblastiach obohatená o Cu [5]. V prípade zinku a fosforu došlo tiež
k poklesu ich koncentrácie pri aplikácii Si (obr. 2, 3), čo môže súvisieť s kompetíciou pri
transportných procesoch. Malý, ale preukazný rozdiel nastal aj v prípade horčíka (obr. 4), kde
naopak po aplikácii Si došlo k nárastu jeho koncentrácie, čo by mohlo súvisieť s vyšším
obsahom chlorofylu, keďže je známe, že Si môže mať stimulačný efekt na syntézu chlorofylu
[6].

koncentrácia Cu [ppm]

300,00
250,00

a

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
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b

b

Si/K

Si

variant

Obr. 1. Koncentrácia medi vo vzorkách listov
K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami, Si/K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami a kremíkom
v pomere 1:1, Si – rastliny ošetrené kremíkom
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Obr. 2. Koncentrácia zinku vo vzorkách listov
K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami, Si/K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami a kremíkom
v pomere 1:1, Si – rastliny ošetrené kremíkom
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Obr. 3. Koncentrácia fosforu vo vzorkách listov
K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami, Si/K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami a kremíkom
v pomere 1:1, Si – rastliny ošetrené kremíkom
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Obr. 4. Koncentrácia horčíku vo vzorkách listov
K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami, Si/K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami a kremíkom
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v pomere 1:1, Si – rastliny ošetrené kremíkom

Obr. 5. Prejav múčnatky na strapcoch viniča vplyvom rozdielneho ošetrenia.
A – rastliny ošetrené kremíkom, B – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami a kremíkom v pomere 1:1, C –
rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami
Tab. 2. Základné analytické parametre muštu. K – rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami, Si/K –
rastliny ošetrené konvenčnými prípravkami a kremíkom v pomere 1:1, Si – rastliny ošetrené kremíkom.

Variant
K
Si/K
Si

pH
3,2
3,0
3,1

cukornatosť [g . l-1]
222
221
215

obsah celkových kyselín [g . l-1]
7,3
8,2
8,5

Všetky sledované vzorky hrozna – muštu obsahovali veľmi podobné koncentrácie
prírodných cukrov (tab. 2.) a to aj napriek rozdielnej kvalite a zdravotnému stavu hrozna.
Vzorka hrozna ošetrovaná len Si roztokom bola v štádiu zrelosti poškodená múčnatkou
takmer v rozsahu 100%. Cukornatosť muštu z tejto vzorky bola najnižšia a obsah kyselín v
mušte bol naopak najvyšší. Nižší obsah cukru v tejto vzorke je pravdepodobne dôsledkom
neschopnosti hrozna dokonale dozrieť, čo bolo spôsobené napadnutím patogénom –
múčnatkou. Podobne to platí aj v prípade obsahu kyselín. Pri procese dozrievania zdravého
hrozna dochádza k zvyšovaniu koncentrácie cukrov a znižovaniu koncentrácie obsahu
celkových kyselín v bobuli hrozna. Ak je hrozno napadnuté múčnatkou, proces dozrievania je
ovplyvnený, spomalený a často krát až zastavený (obr. 5).
V prípade vzoriek hrozna – muštu ošetrovaných kombinovaným postrekom je
v porovnaní s ošetrením len Si obsah cukru v mušte vyšší a obsah kyselín nižší. To je
spôsobené lepším zdravotným stavom hrozna ako v prípade vzoriek ošetrovaných len Si
roztokom. Poškodenie hrozna ošetrovaného kombinovaným postrekom múčnatkou bolo
približne 50%.
Vzorka hrozna ošetrovaného len konvenčnými prípravkami bola v najlepšom
zdravotnom stave. Postihnutie múčnatkou bolo maximálne do 10%. Tomu zodpovedá aj obsah
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cukru a celkových kyselín v mušte z tohto hrozna.
Záver
Záverom možno konštatovať, že použitie samotného kremíka na ochranu viniča nie je
dostačujúce, aspoň nie v dávkach v akých bol aplikovaný v našom experimente.
Ošetrenie viniča kremíkom možno zaradiť do preventívnych opatrení ochrany, ešte pred
nástupom infekčného tlaku múčnatky.
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Abstract
Detection of murine gammaherpesvirus (MHV-68) in blood of bats using molecular biology methods
In recent years, research has focused on studying bats since they have been confirmed as reservoirs for
many viruses. Bats represent a considerable danger to humans because many of viruses detected in bats can cause
serious viral infections in the human population - for example Ebola virus and SARS coronavirus (SARS-CoV).
Very little is known about the connection of bats with the family Herpesviridae. This family contains important
human pathogens, some of which are related to various malignancies. Although the three subfamilies of herpes
viruses have been detected in bats around the world. However their biology is not well studied yet. MHV-68 was
isolated from small wild rodents. It belongs to lymphotrophic viruses and attacks mainly B-lymphocytes in which
it causes lifetime latency. It has similar properties to human gammaherpesviruses and therefore serves as a model
of their pathogenesis. In our work we have detected the presence of the ORF50 and ORF73 genes of murine
gammaherpesvirus (MHV-68) in the DNA sample isolated from the blood of bats.

Keywords: Gammaherpesvirinae; MHV-68; bats; ecology
Úvod a formulácia cieľa
Vo svete existuje viac ako 1000 druhov netopierov. Vďaka ich druhovej rozmanitosti
tvoria druhý najväčší rad cicavcov [1]. V súčasnosti predstavujú netopiere značné
nebezpečenstvo najmä z hľadiska nákazy vírusovými infekciami. Netopiere sú jedinečné
cicavce a ich biologické funkcie sú špecifické v porovnaní s ostatnými cicavcami. Vďaka
svojej biológii môžu byť rezervoárom viacerých vírusov [2]. Hoci majú netopiere vzťah k
vysokej prevalencii vírusov [3], hlásený je len nízky úhyn netopierov spôsobený vírusovým
ochorením. Virologické vyšetrenia u netopierov sú limitované určitým infekčným agensom,
ktorý je angažovaný v geograficky lokalizovaných epidémiách [4]. Napriek limitácii vyšetrení
boli

u netopierov

detegované

nové

herpesvírusy

podčeľadí

Alphaherpesvirinae,

Betaherpesvirinae a Gammaherpesvirinae. Majú vzdialený príbuzenský vzťah k niektorým
ľudským herpesvírusom a rovnako aj herpetickým vírusom niektorých primátov [5].
V roku 1976 bol na Slovensku z malých, voľne žijúcich hlodavcov (Myodes glareolus)
izolovaný nový myšací herpetický vírus - kmeň 68 (MHV-68) [6]. MHV-68 sa zaraďuje do
rodu

Rhadinovirus,

podčeľade

Gammaherpesvirinae,

čeľade

Herpesviridae

a radu
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Herpesvirales [7]. Okrem voľne žijúcich hlodavcov boli vírus neutralizačné protilátky proti
MHV-68 nájdené aj v sérach iných živočíchov obývajúcich spoločný biotop – Cervus elephus
(jeleň lesný), Dana dana (daniel škvrnitý), Sus scrofa (diviak lesný). Na základe sekvencie
genómu MHV-68 sa zistilo, že DNA tohto vírusu má homológne sekvencie s herpesvírusom
Saimiri (HVS), vírusom asociovaným s Kaposiho sarkómom (KSHV) a vírusom Epsteina
a Barrovej (EBV). MHV-68 je lymfotropný vírus napádajúci najmä lymfoidné tkanivá a Blymfocyty, v ktorých spôsobuje celoživotnú latenciu [8]. Používa sa ako významný model
patogenézy pre štúdium ľudských gamaherpesvírusov [9]. Detekcia myšacieho herpetického
vírusu MHV-68 by mohla rozšíriť nielen poznatky o ekológii a epidemiológii daného vírusu,
ale mohla by aj prispieť k objasneniu biológie herpesvírusov u netopierov.
Cieľom našej práce bolo zistiť, či sa v DNA izolovanej z krvi netopierov nachádzajú
gény ORF50 a ORF73 vírusu MHV-68.
Materiál a metódy
DNA izolovaná z krvi netopierov – v spolupráci s Doc. RNDr. Petrom Kabátom CSc. a Doc.
Mgr. Janom Zukalom, Dr. MBA z Ústavu biológie stavovcov (Akadémia vied ČR) nám bolo
poskytnutých 20 vzoriek DNA izolovanej z krvi desiatich druhov netopierov. Z krvných
vzoriek bola genomická DNA izolovaná vedeckým tímom Doc. Mgr. Jana Zukala, Dr. MBA
(Akadémia vied ČR) pomocou komerčného kitu High Pure PCR Template Preparation Kit
(Roche, Nemecko) podľa návodu výrobcu. Prehľad jednotlivých vzoriek krvi netopierov,
z ktorých bola izolovaná DNA je uvedený v tabuľke 1.
Detekcia génov vírusu MHV-68 – vzorky DNA izolovanej z krvi netopierov sme analyzovali
nestovanou PCR reakciou s použitím primerov ORF50 a ORF73. Sekvencie primerov sú
uvedené v tabuľke 2. S použitím komerčného kitu GoTaq® G2 DNA polymerase (Promega,
USA) sme podľa návodu výrobcu pripravili reakčnú zmes pre prvú PCR reakciu s primermi
ORF50 F1/R1 do objemu 50 µl. Ako templát sme použili vzorky DNA izolovanej z krvi
netopierov v objeme 5 µl. Pri druhej PCR reakcii sme použili rovnakú reakčnú zmes, avšak
s použitím primerov ORF50 F2/R2 a ako templát sme použili 2 µl produktu z prvej PCR
reakcie. Pri detekcii génu ORF73 sme postupovali rovnako. Všetky PCR reakcie prebiehali
v termocykléri T personal (Biometra, Nemecko). Teplotné programy jednotlivých PCR reakcií
sú uvedené v tabuľke 3. Výsledné PCR produkty sme analyzovali elektroforézou v 1%
agarózovom géli a vizualizovali pomocou UV transiluminátora (Major Science, USA).
Vybrané PCR produkty sme purifikovali z agarózového gélu pomocou komerčného kitu
Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System (Promega, USA). Takto pripravené vzorky sme
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poslali na sekvenčnú analýzu a sekvencie sme porovnávali s údajmi v databáze GenBank –
MHV-68 kmeň WUMS (Acc No U97553.2).
Tab. 1. Prehľad vzoriek krvi netopierov, ktoré boli použité na izoláciu genomickej DNA.
Označenie
vzorky

Dátum
odberu

Druh netopiera

Pohlavie
netopiera

Vek
netopiera

MBRA 1

24.4.2015

MBRA 2

24.4.2015

PAUR 1

25.4.2015

PAUR 2

25.4.2015

MDAU 1

25.4.2015

MDAU 2

23.4.2017

MDAS 1

23.4.2017

MDAS 2

23.4.2017

ENIL 1

23.4.2017

ENIL 2

23.4.2017

MBLY 1

28.9.2016

MBLY 2

28.9.2016

MNAT 1

25.8.2015

MNAT 2

25.8.2015

MEM 1

25.8.2015

MEM 2

25.8.2015

MMYO 1

20.3.2016

Jaskyňa Mečta,
Bajkal, Rusko
Jaskyňa Mečta,
Bajkal, Rusko
Jaskyňa Mečta,
Bajkal, Rusko
Jaskyňa Mečta,
Bajkal, Rusko
Jaskyňa Mečta,
Bajkal, Rusko
Šajtanskaja pečšera,
Rusko
Šajtanskaja pečšera,
Rusko
Šajtanskaja pečšera,
Rusko
Šajtanskaja pečšera,
Rusko
Šajtanskaja pečšera,
Rusko
Jaskyňa Orlova
čuka, Bulharsko
Jaskyňa Orlova
čuka, Bulharsko
Jaskyňa Lednitsata,
Rodopy, Bulharsko
Jaskyňa Lednitsata,
Rodopy, Bulharsko
Jaskyňa Lednitsata,
Rodopy, Bulharsko
Jaskyňa Lednitsata,
Rodopy, Bulharsko
Nietoperek, Poľsko

Myotis brandtii

samček

adult

Myotis brandtii

samček

adult

Plecotus auritus

samička

adult

Plecotus auritus

samička

adult

Myotis daubentonii

samička

adult

Myotis daubentonii

samček

adult

Myotis dasycneme

samička

adult

Myotis dasycneme

samček

adult

Eptesicus nilsonii

samček

adult

Eptesicus nilsonii

samička

adult

Myotis blythii

samček

adult

Myotis blythii

samička

juvenil

Myotis naterreri

samička

juvenil

Myotis naterreri

samček

juvenil

Myotis emarginatus

samček

juvenil

Myotis emarginatus

samček

juvenil

Myotis myotis

samička

adult

MMYO 2

20.3.2016

Nietoperek, Poľsko

Myotis myotis

samička

adult

NNOC 1

23.4.2017

Charkov, Ukrajina

Nyctalus noctula

samička

adult

NNOC 2

23.4.2017

Charkov, Ukrajina

Nyctalus noctula

samček

adult

Lokalita odberu

Tab. 2. Prehľad primerov (Sigma-Aldrich, USA) použitých pri jednotlivých PCR reakciách.
Názov primeru
ORF50 F1
ORF50 R1

Sekvencia primeru
5'-CCACCTGATCAAATATGCCA-3'
5'-TGTGGGTTTCTTGTTTGGAC-3'

ORF50 F2
ORF50 R2

5'-TGGCATATCCAGAGAAGTTGAG-3'
5'-TGGGAGTAGGTATGTAGCTCTG-3'
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ORF73 F1
ORF73 R1
ORF73 F2
ORF73 R2

5'-TAGTACCTTCTACGCTGCTG-3'
5'-GTAGGTGCTTCAACAAACCA-3'
5'-CCAAGGGTAAACAGCTAACTG-3'
5'-CCTTCATCACCAGTACATGAG-3'

Tab. 3. Teplotný program pre nestovanú PCR reakciu s použitím primerov ORF50 a ORF73.
ORF50
1. PCR
reakcia
Počiatočná
denaturácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Záverečná
polymerizácia
ORF50
2. PCR
reakcia
Počiatočná
denaturácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia

Teplota

Čas

Počet
cyklov

95 ºC

3 min

1

95 ºC
57 ºC
72 ºC
72 ºC
4 ºC

35 s
35 s
1 min
7 min
pauza

Teplota

Čas

Počet
cyklov

95 ºC

3 min

1

95 ºC
57 ºC
72 ºC

40 s
40 s
40 s
10
min
pauza

Záverečná
polymerizácia

72 ºC
4 ºC

35
1

40

1

ORF73
1. PCR
reakcia
Počiatočná
denaturácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Záverečná
polymerizácia
ORF73
2. PCR
reakcia
Počiatočná
denaturácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Záverečná
polymerizácia

Teplota

Čas

Počet
cyklov

95 ºC

3 min

1

95 ºC
57 ºC
72 ºC
72 ºC
4 ºC

35 s
35 s
50 s
10 min
pauza

Teplota

Čas

Počet
cyklov

95 ºC

3 min

1

95 ºC
57 ºC
72 ºC

35 s
35 s
25 s

36

72 ºC
4 ºC

7 min
pauza

1

32
1

Výsledky a diskusia
Nestovaná PCR je metóda, ktorá sa na rozdiel od klasickej PCR vyznačuje vyššou
citlivosťou a špecifickosťou. Vyžaduje dve sady primerov a dve následné PCR reakcie. Túto
metódu sme vďaka jej vlastnostiam využili pri detekcii vírusových génov ORF50 a ORF73 vo
vzorkách DNA izolovanej z krvi netopierov. V PCR reakciách sme chceli pomocou
špecifických primerov pre ORF50 amplifikovať daný gén o veľkosti 581 bp. Po analýze PCR
produktov v 1% agarózovom géli, sme detegovali prítomnosť vírusového génu ORF50 vo
vzorke DNA č. 20 (Obr. 1). Ako pozitívnu kontrolu sme použili vektor BAC nesúci kompletný
genóm vírusu MHV-68 (BAC-68).
Následne sme vzorku NNOC 2, ktorá bola pozitívna pre vírusový gén ORF50 otestovali
pomocou špecifických primerov v nestovanej PCR aj na prítomnosť vírusového génu ORF73.
Po analýze PCR produktu v 1% agarózovom géli, sme vo vzorke NNOC 2 detegovali taktiež
vírusový gén ORF73 (Obr. 2).
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A

B
Obr. 1. Výsledok elektroforetickej analýzy detekcie génu ORF50 vírusu MHV-68
Časť A: dráha: L – štandard molekulových hmotností; + pozitívna kontrola BAC-68; nk – negatívna kontrola
v ktorej bola ako templát do PCR reakcie použitá PCR voda; nasledujú vzorky DNA izolovanej z krvi
netopierov -> 1 – MBRA 1; 2 – MBRA 2; 3 – PAUR 1; 4 – PAUR 2; 5- MDAU 1; 6 – MDAU 2; 7- MDAS 1; 8
– MDAS 2; 9 – ENIL 1; 10 – ENIL 2; 11 – MBLY 1. Časť B: dráha: L – štandard molekulových hmotností,
nasledujú vzorky DNA izolovanej z krvi netopierov -> 12 – MBLY 2; 13 – MNAT 1; 14 – MNAT 2; 15 –
MEM 1; 16 – MEM 2; 17 – MMYO 1; 18 – MMYO 2; 19 – NNOC 1; 20 – NNOC 2. + pozitívna kontrola
BAC-68; nk – negatívna kontrola. Na obrázku v časti B, označuje čierna tučná šípka pozitívny výsledok
dokazujúci prítomnosť vírusového génu ORF50 s veľkosťou 581 bp vo vzorke DNA č. 20 (NNOC 2)

Obr. 2. Výsledok elektroforetickej analýzy detekcie génu ORF73 vírusu MHV-68 vo vzorke DNA
izolovanej z krvi netopiera druhu Nyctalus noctula (NNOC 2)
Dráha: L – štandard molekulových hmotností; 1 – vzorka NNOC 2; + pozitívna kontrola BAC-68; nk –
negatívna kontrola v ktorej bola ako templát do PCR reakcie použitá PCR voda. Na obrázku v dráhe 1 označuje
čierna tučná šípka pozitívny výsledok dokazujúci prítomnosť vírusového génu ORF73 s veľkosťou 355 bp vo
vzorke DNA izolovanej z krvi netopiera druhu Nyctalus noctula (NNOC 2)

Sekvencia nášho PCR produktu špecifického pre gén ORF50 preukázala 100%
homológiu s porovnávanou sekvenciou fragmentu génu ORF50 kmeňa MHV-68 WUMS.
Z celkového počtu 20 vzoriek DNA izolovanej z krvi netopierov, sme detegovali prítomnosť
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vírusových génov ORF50 a ORF73 v jednej vzorke DNA netopiera druhu Nyctalus noctula,
čo predstavuje 5%. Vzorka krvi bola odobratá netopierovi z oblasti Charkov na Ukrajine.
Záver
V práci sme pomocou nestovanej PCR reakcie zisťovali prítomnosť génu ORF50
vírusu MHV-68 v 20 vzorkách DNA izolovanej z krvi desiatich druhov netopierov. Netopiere
pochádzali z oblasti Ruska, Bulharska, Poľska a Ukrajiny.
Po analýze PCR produktov sme detegovali prítomnosť vírusového génu ORF50 vo
vzorke DNA netopiera druhu Nyctalus noctula. Analýza sekvencie PCR produktu špecifického
pre gén ORF50 preukázala 100% homológiu so sekvenciou fragmentu génu ORF50 kmeňa
MHV-68 WUMS (GenBank: U97553.2). Vo vzorke DNA netopiera druhu Nyctalus noctula
sme taktiež detegovali gén ORF73 vírusu MHV-68.

Naše

výsledky

potvrdili, že netopiere tvoria ďalší živočíšny druh, ktorý má význam v ekológii vírusu MHV68. Prirodzeným rezervoárom MHV-68 sú drobné voľne žijúce hlodavce, z ktorých sa môže
vírus preniesť aj na iné živočíšne druhy obývajúce spoločný biotop. Získavanie biologického
materiálu z netopierov je obmedzené, preto je štúdium väčšieho množstva vzoriek
problematické a zostáva otázkou budúcnosti.
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Abstract
Effects of dim light at night on components of innate and specific immunity in normotensive
and spontaneously hypertensive rats
An exposure to artificial light at night (ALAN) has been linked to various negative effects on physiology
that may result in adverse health outcomes. We aimed at the effects of ALAN on renal T-cell infiltration and fever
response to lipopolysaccharide (LPS) injection at different times of day. We used male Wistar and spontaneously
hypertensive rats (SHR) that were kept either to control (CONT) light/dark 12:12h cycle or ALAN (1-2 lux during
the dark phase) for 2 weeks. We did not find differences in renal T-cell infiltration between Wistar and SHR rats
and between CONT and ALAN groups. Fever was induced after LPS injection applied at the beginning of the
passive phase, no change in body temperature was found in response to LPS at the end of the passive phase. Our
results show no effects of 2-week ALAN exposure on selected immune parameters, the potential effects on other
components of innate and specific immunity should be considered in follow-up studies.

Keywords: immune system; hypertension; daily variations; T-lymphocytes; LPS stimulation
Úvod a formulácia cieľa
Elektrické osvetlenie už viac ako sto rokov zasahuje do každodenného života ľudí aj
živočíchov. Hoci elektrické svetlo nepochybne ponúka množstvo benefitov, neprirodzená
expozícia svetlu počas noci môže byť škodlivá. Používanie zariadení, ktoré vyžarujú modré
svetlo pred spaním, nevhodné pouličné osvetlenie v urbanizovaných oblastiach, ktoré preniká
do domov alebo práca na zmeny, môžu narúšať spánok a biologické procesy, čím prispievajú
k možným škodlivým vplyvom na zdravie. Cirkadiánna disrupcia vyvolaná svetelnou
kontamináciou, respektíve expozíciou organizmu tlmenému osvetleniu v noci (ALAN) môže
vyústiť do porúch spánku, depresií a je spájaná aj s civilizačnými ochoreniami. Jedným zo
systémov, ktorý môže byť vplyvom svetelnej kontaminácie narušený je aj imunitný systém.
Jeho nesprávna funkcia môže viesť k postupnému rozvoju nádorových aj kardiovaskulárnych
ochorení (KVO) [1 - 3].
Aktivácia imunitného systému je rozpoznávaná ako jeden z mechanizmov v postupe
KVO. Bunky imunitného systému a zápalové mediátory infiltrujú obličky, akumulujú sa
v cievnej stene a perivaskulárnom tuku, čím prispievajú k narušeniu ich správnej funkcie [4].
Na rozvoji hypertenzie sa podieľajú viaceré komponenty imunitného systému, vrátane
T-lymfocytov. T-lymfocytová renálna infiltrácia je typický jav pri experimentálnych modeloch
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hypertenzie. U spontánne hypertenzných potkanov (SHR) boli zistené zvýšené hodnoty
T-lymfocytov v obličkách ešte pred rozvojom hypertenzie, pričom s postupným zvyšovaním
tlaku krvi sa zväčšujú aj ich počty [5].
Citlivosť imunitného systému reagovať na poškodzujúce vplyvy sa mení v závislosti od
fázy dňa. Dôsledkom sú zmeny v sile imunitnej odpovede na aktiváciu imunitného systému
v rôznych časoch počas 24 hodín. Reakcia organizmu na zápalové poškodenie zahŕňa zvýšenú
produkciu prozápalových cytokínov, zvýšenú cievnu permeabilitu a jedným z prejavov je aj
horúčka [6]. Najvyššia citlivosť imunitného systému na zápal je počas pasívnej fázy [7].
Cieľom našej práce bolo analyzovať renálnu infiltráciu T-lymfocytov ako efektorových
buniek špecifickej imunity a lipopolysacharidom indukovanú nešpecifickú imunitnú odpoveď
na úrovni zmien teploty tela po dvojtýždňovej expozícii tlmenému svetlu počas noci
u normotenzných Wistar a SHR potkanov.
Materiál a metódy
V našej práci sme uskutočnili dva experimenty, v ktorých boli použité samce
normotenzných potkanov kmeňa Wistar a SHR z chovnej stanice Ústavu experimentálnej
farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá Voda, SR. Zvieratá sa adaptovali na svetelný režim
svetlo (L) : tma (D) 12:12 so začiatkom svetelnej fázy o 10:00 (ZT0). Intenzita svetla vo vnútri
klietok sa počas svetlej fázy pohybovala v rozsahu 100 – 150 luxov a počas tmavej fázy bola
v kontrolnej skupine na úrovni 0 luxov a v experimentálnej skupine s tlmením osvetlením
(ALAN) 1 – 2 luxy. Peletované krmivo pre hlodavce a vodu mali zvieratá k dispozícii ad
libitum. Experiment prebehol so schválením Etickej komisie na PRIF UK a Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR.
V prvom experimente sme použili 15 potkanov kmeňa Wistar a 15 SHR vo veku 4,5
mesiaca. Potkany z každého kmeňa boli rozdelené na kontrolnú skupinu (CONT) (n=7)
a ALAN skupinu (n=8). Po dvoch týždňoch boli zvieratám odobraté obličky, po fixácii
zmrazené a nakrájané na 8 µm rezy. Infiltrácia kôry obličiek T-lymfocytmi sa analyzovala
pomocou imunofluorescencie. T-lymfocyty boli značené pomocou primárnej protilátky oproti
antigénu CD3 (Abcam, USA) v koncentrácii 1:100 a inkubované cez noc pri 4°C. Sekundárna
protilátka (Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc, USA) značená rhodamínom (TRITC;
tetrametylrodamín-5(6)-izotiocyanát) bola použitá v koncentrácii 1:1000 a s dĺžkou inkubácie
1h pri izbovej teplote. Z každej obličky sme analyzovali dva rezy. Pomocou fluorescenčnej
mikroskopie bolo z každého rezu vytvorených 40 snímok kôry obličiek. T-lymfocyty sme
kvantifikovali pomocou softvéru ZEN Zeiss a ich počet sme prerátavali na plochu 1 mm2.
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Takto získané dáta boli ďalej štatisticky spracované pomocou dvojfaktorovej analýzy variancie
s faktormi kmeň a ALAN.
V druhom experimente bolo použitých 11 samcov SHR vo veku 9 mesiacov.
Samotnému meraniu predchádzala chirurgická implantácia telemetrického transmitera (Data
Sciences International, St Paul, USA), ktorý umožňuje kontinuálny záznam bazálnej teploty
tela. Zákrok bol vykonávaný podľa publikovaného postupu [8]. Zvieratá boli po zotavení
rozdelené na kontrolnú skupinu s režimom L:D 12:12 (n=5) a ALAN skupinu (n=6). Počas
tretieho týždňa od ALAN expozície bol potkanom na začiatku svetlej fázy (ZT2,5)
intraperitoneálne podaný fyziologický roztok (FR) a na druhý deň intraperitoneálne aplikovaný
LPS (lipopolysacharid, bakteriálny endotoxín) (Sigma, USA) v dávke 500 µg/kg telesnej
hmotnosti. Tretí deň po prvej stimulácii LPS nasledovala rovnakým postupom druhá LPS
stimulácia aplikovaná pred koncom svetlej fázy (ZT10,5). Každý jedinec slúžil sám sebe ako
kontrola. Reakciu teploty tela na LPS sme analyzovali ako rozdiel vo veľkosti plochy pod
krivkou medzi odpoveďou po aplikácii LPS a po FR. Tieto rozdiely sme porovnali t-testom.
Reakciu na úrovni rozdielov teploty tela medzi svetlou a tmavou fázou sme ďalej štatisticky
spracovali pomocou opakovanej analýzy variancie a Tukeyho post hoc testu. Z dôvodu
neprimeranej reakcie na aplikáciu LPS sme z tohto experimentu museli vylúčiť dve zvieratá
z kontrolnej skupiny, ktorá nebola vystavená svetlu počas noci.
Výsledky a diskusia
V prvom experimente sme nezaznamenali rozdiely v renálnej T-lymfocytovej infiltrácii
medzi Wistar potkanmi a SHR (F(1,26) = 2,44; p = 0,131), ani medzi kontrolnými a ALAN
skupinami (priemer±SEM (stredná chyba priemeru) pre Wistar-CONT: 3,18±0,97;
Wistar-ALAN: 3,95±1,77; SHR-CONT: 2,69±0,93; SHR-ALAN: 2,65±0,70 buniek na plochu
1mm2) (F(1,26) = 0,22; p = 0,645). Publikované výsledky demonštrujúce renálnu infiltráciu
T-lymfocytmi vo vzťahu k hypertenzii sú nejednotné [9, 10], čo je možné vysvetliť tým, že
rôzne štúdie sa zameriavajú na rôzne morfologické úrovne obličiek. V našej práci sme
analyzovali kôrovú infiltráciu. V práci, v ktorej bola analyzovaná kôrová, aj juxtamedulárna
časť obličky, bola u SHR potkanov zistená zvýšená T-lymfocytová renálna infiltrácia [10].
V druhom experimente sme analyzovali vplyv ALAN na intenzitu odpovede teploty
tela po stimulácii LPS. Rytmus bazálnej teploty tela vykazoval očakávanú variabilitu počas 24
hodín s vyššími hodnotami počas aktívnej a nižšími hodnotami počas pasívnej fázy dňa. Na
obrázku 1 vidieť reprezentatívnu reakciu na aplikáciu fyziologického roztoku a LPS v časoch
ZT2,5 a ZT10,5. Pozorovali sme krátkodobé zvýšenie teploty v reakcii na samotnú injekciu
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bez ohľadu, či išlo o FR alebo LPS. Po aplikácii LPS v ZT2,5 sa teplota začala zvyšovať 1,5
hodiny po injekcii, maximum bolo dosiahnuté po 4 hodinách a účinok pretrvával 6 hodín (Obr.
1A). Po aplikácii LPS v ZT10,5 sme nepozorovali reakciu teploty tela na imunogénnu
stimuláciu (Obr. 1B). Absencia reakcie môže byť vysvetlená viacerými faktormi, napríklad
krátkym časovým intervalom medzi aplikáciami LPS, zníženou senzitivitou zvierat na
opakované podanie LPS [11] alebo tým, že počas aktívnej fázy sa teplota tela potkanov
prirodzene zvyšuje [12]. Reakcia teploty tela na LPS vyjadrená ako delta plochy pod krivkou
(obr. 2) bola vyššia v ZT2,5 ako v ZT10,5 (t(16) = 2,12; p < 0,001) a nebola ovplyvnená
expozíciou potkanov svetlu počas noci v ZT2,5 (t(7) = 2,36; p = 0,572) ani v ZT10,5 (t(7) = 2,36;
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Obr. 1. Reprezentatívny graf znázorňujúci reakciu teploty tela na aplikáciu fyziologického roztoku a LPS
v časoch ZT 2,5 (A) a ZT 10,5 (B).
(FR – fyziologický roztok; LPS – lipopolysacharid; šípka označuje čas aplikácie fyziologického
roztoku/LPS; ZT – „Zeitgeber time“, ZT0 = začiatok svetlej fázy; svetlá časť osi x znázorňuje pasívnu fázu
a tmavá časť aktívnu fázu)
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Obr. 2. Reakcia teploty tela analyzovaná ako rozdiel plochy pod krivkou medzi odpoveďou na LPS a FR
(Δ teploty tela po aplikácii LPS a po aplikácii FR) pre kontrolnú aj ALAN skupinu v ZT 2,5 (bledé stĺpce)
a v ZT 10,5 (tmavé stĺpce)
(AUC – veľkosť plochy pod krivkou; CONT – kontrolný režim; ALAN –svetlo počas noci; FR – fyziologický
roztok; LPS - lipopolysacharid)

V ďalšom kroku sme analyzovali rozdiel v teplote tela medzi aktívnou a pasívnou
fázou dňa po stimulácii s LPS (obr. 3). Samotná aplikácia fyziologického roztoku v ZT2,5
znížila v porovnaní s kontrolným dňom bez injekcie rozdiel teploty tela medzi pasívnou
a aktívnou fázou (p < 0,01). Po aplikácii LPS v ZT2,5 došlo k strate dennej variability v teplote
tela (p < 0,001), pričom tento stav pretrvával aj na ďalší deň po injekcii LPS. Obnova rozdielu
v teplote tela medzi pasívnou a aktívnou fázou nastala až po dvoch dňoch od aplikácie LPS.
Druhá aplikácia LPS v ZT 10,5 nemala vplyv na dennú variabilitu teploty tela. Expozícia
ALAN neovplyvnila zmeny dennej variability teploty tela v reakcii na LPS (F(1,49) = 0,002; p

rozdiely v teplote tela medzi AF a PF

= 0,969).
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Obr. 3. Zmeny dennej variability teploty tela po aplikácii FR a LPS v časoch ZT 2,5 a ZT 10,5
(AF - aktívna fáza; PF – pasívna fáza; FR – fyziologický roztok; LPS – lipopolysacharid; šípka znázorňuje
aplikáciu FR/LPS; modrá čiara - ALAN; červená čiara – kontrolný režim)
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Záver
Naše výsledky ukázali, že Wistar a SHR potkany sa medzi sebou nelíšili v kôrovej
infiltrácii T-lymfocytmi a infiltrácia nebola ovplyvnená ani expozíciou zvierat svetlu počas
noci. Predpokladáme, že výraznejšia infiltrácia T-lymfocytov do juxtamedulárnej oblasti
obličiek môže vysvetľovať nielen absenciu očakávaných kmeňových rozdielov, ale aj absenciu
potenciálneho efektu svetla počas noci na tento parameter špecifickej imunity. Febrilná reakcia
na LPS a následná strata dennej variability bazálnej teploty tela 1 deň po aplikácii bola
pozorovaná iba pri stimulácii na začiatku pasívnej fázy dňa, zatiaľ čo LPS injekcia na konci
pasívnej fázy nemala žiadny vplyv na bazálnu teplotu tela. ALAN nemal vplyv na vrodenú
imunitnú odpoveď hodnotenú ako intenzitu reakcie teploty tela na LPS stimuláciu u SHR
potkanov. Naše výsledky preto môžu indikovať, že ALAN nemá vplyv na analyzované
imunitné parametre, no na jednoznačné závery budú potrebné ďalšie experimenty s
detailnejšími analýzami a väčšou vzorku zvierat.
Poďakovanie
Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0557/15 a APVV-0291-12.
Zoznam použitej literatúry
[1]

Lunn R. M., Blask D. E., Coogan A. N., et al. (2017) Sci. Total. Environ. 607-608,
p. 1073

[2]

Fonken L. K., Weil Z. M., Nelson R. J. (2013) Brain Behav. Immun. 34, p. 159

[3]

He C., Anand S. T., Ebell M. H., et al. (2015) Int. Arch. Occup. Environ. Health. 88(5),
p. 533

[4]

Trott D. W., Harrison D. G. (2014) Adv. Physiol. Educ. 38(1), p. 20

[5]

Quiroz Y., Johnson R. J., Rodríguez-Iturbe B. (2012) Nephrol. Dial. Transplant. 27(4), p. 2

[6]

Wilhelms D. B., Kirilov M., Mirrasekhian E., et al. (2014) J. Neurosci. 34(35),
p. 11684

[7]

Cermakian N., Lange T., Golombek D., et al. (2013) Chronobiol. Int. 30(7), p. 1

[8]

Molčan Ľ., Veselá A., Zeman M. (2016) Biol. Rhythm Res. 47(2), p. 233

[9]

Heijnen B. F. J., Van Essen H., Schalkwijk C. G., et al. (2014) Hypertens. Res. 37(2),
p. 100

[10] Rodríguez-Iturbe B., Quiroz Y., Ferrebuz A., et al. (2004) Am. J. Nephrol. 24(6), p. 587
[11] Ziegler-Heitbrock H. W. L. (1995) J. Inflamm. 45(1), p. 13
[12] Refinetti R. (2010) Front. Biosci. 15, p. 564

271
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Abstract
RNA helicases from the DEAH/RHA family are present in all the processes of RNA metabolism. Their
function is partly regulated by protein partners containing G-patch domains. Although it has been shown G-patch
proteins stimulate the helicase’s enzymatic activities, the precise mechanism remains unclear. Here we
characterized and identified interaction partners of SPAC20H4.06c G-patch protein. We found that this protein is
in complex with other G-patch Ntr1 protein, and both are part of post-mRNA release spliceosomal and Prp19
complexes. Though there is still no data on the interactome of known G-patch proteins, our finding of the
interaction between two G-patch proteins and Prp43 helicase suggests their functional link. Comprehension of
these mechanisms could help to understand how the interactions between G-patch proteins and DEAH/RHA
helicases can be implied in cancer.

Keywords: pre-mRNA splicing; RNA helicases; G-patch proteins; S. pombe
Introduction and Objectives
Helicases are essential enzymes that use nucleoside triphosphates to bind or remodel
nucleic acids and nucleic acid-protein complexes [1, 2]. They are involved in almost all aspects
of nucleic acid metabolism. Based on their sequences, structural and mechanistic features
helicases can be classified into six superfamilies which can be further classified into a number
of distinct protein families [3]. RNA helicases from the DEAH/RHA family are present in all
the processes of RNA metabolism, including pre-mRNA splicing [4]. Members of this family
are conserved across eukaryotes and contain the spliceosomal helicases Cdc28, Prp16, Prp22,
and Prp43 (resp., DHX16, DHX38, DHX8, and DHX15 in human). The function of two
helicases from this family, Cdc28 and Prp43, was shown to be regulated by protein partners
containing G-patch domains [5]. The G-patch is a glycine-rich domain discovered by sequence
alignment, involved in protein-protein and protein-nucleic acid interaction. Although it has
been shown that G-patch proteins stimulate the helicase’s enzymatic activities, their precise
role and direct participation in regulation of pre-mRNA splicing remains unclear.
In recent years, several studies have provided evidence supporting sophisticated
mechanisms that regulate processes involved in maintenance of genome stability, including
cross-communications of splicing factors and DNA damage response pathways [6, 7]. Despite
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great progress has been achieved in documenting the function of individual regulatory proteins,
we still need to better understand how the splicing factors combine their activity with other
regulatory proteins to control their specific functions.
In this study, we analyse in detail the interaction partners of SPAC20H4.06c G-patch
RNA-binding protein and demonstrate the existence of a link between the SPAC20H4.06c and
post-mRNA release spliceosomal and Prp19 complexes. The relevance of this finding within
the context of understanding the possible relationship between the role of studied G-patch
protein and regulation of pre-mRNA splicing is discussed.
Materials and methods
Construction of a stable TAP-tagged strain of SPAC20H4.06c
S. pombe strain carrying a TAP-tagged version of SPAC20H4.06c (h- SPAC20H4.06cTAP::kanMX4) has been constructed as described previously [8] using the following set of
primers and restriction enzymes: upout - aaaagggcccttgagaagacctcgtacagttg (ApaI), upin aaaagtcgacgtcatccccaaatattgcactg (SalI), dwout - aaaagggccctaattacccagttcctgtaacc (ApaI),
dwin - aaaaggatccgcaaaaacttagtacttcctat (BamHI). Correct integration of the TAP tag was
confirmed

by

colony

PCR

using

the

following

checking

primers:

upch

-

gcctcgactaaaaaagagtcg, upch-uni - gaagcagtggtcttcaactcg, dwch - gcgaatggtaattcctcctctg,
dwch-uni - tgtcggggctggcttaacta. Functionality and expression of SPAC20H4.06c-TAP was
confirmed by western blotting using peroxidase anti-peroxidase antibody (PAP1 antibody,
Dako, 1:20.000 in 2% skim milk in PBS-T).
Isolation of SPAC20H4.06c interacting proteins
Cells expressing SPAC20H4.06c-TAP were grown in 12 L of YE+5S medium at 32°C
to mid-log phase (OD660~0.8), harvested by centrifugation at 4.500 g and SPAC20H4.06cassociated proteins were isolated as described previously [9]. Briefly, yeast cell powder was
made using SPEX Sample Prep 6770 Freezer/Mill cooled by liquid nitrogen. Proteins were
extracted using IPP150 buffer (50 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 0.1% NP40, supplemented with complete protease and phosphatase inhibitors and 1 mM PMSF) (1 g of
yeast powder per 3 mL of IPP150 buffer). 500 µL of IgG beads was incubated with protein
extracts for 2 h at 4°C. Beads were washed with 20 bed volumes of IPP150 buffer, with 5 bed
volumes of TEV cleavage buffer (10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 0.1% NP40, 0.5 mM EDTA), resuspended in 2 mL of TEV cleavage buffer and incubated with 400 U
of Turbo TEV protease 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 (10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10%
273

glycerol, 0.1% NP-40, 1 mM imidazole, 1 mM Mg-acetate, 2 mM CaCl2, 10 mM βmercaptoethanol) and 200 µL of calmodulin beads and incubated for 2 h at 4°C. The beads
were washed with 10 bed volumes of Calmodulin binding buffer 1 and 5 bed volumes of
Calmodulin binding buffer 2 (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 βmercaptoethanol). Eluted proteins were separated on 8% SDS-PAGE and visualized by silver
staining. Eluates from peak fractions were combined and submitted for LC-MS/MS analysis.
Proteomic analysis
Affinity purified samples were reduced in the presence of 10 mM DTT (30 min, 60°C),
alkylated by addition of 30 mM iodoacetamide (20 min, RT/in dark) and the alkylation reaction
was quenched by additional 10 mM DTT. One microgram of modified sequencing grade
trypsin (Promega) was added to the protein mixture and the samples were incubated overnight
at 37°C. The reaction mixture was acidified by addition of 0.5% TFA, the peptides were
purified by microtip C18 SPE and dried in the speedvac. For LC-MS analysis the set of nanotrap column (Acclaim PepMap100 C18, 75 µm x 20 mm, Dionex, CA, USA) and nanoseparation column (Acclaim PepMap C18, 75 µm x 500 mm, Dionex) attached to UltiMate
3000 RSLCnano system (Dionex, CA, USA) were used. The peptides were separated in 1 h
gradient from 3% to 43% B with two mobile phases used: 0.1% FA (v/v) (A) and 80% ACN
(v/v) with 0.1% FA (B). Spectral datasets were collected by Orbitrap Elite mass spectrometer
(ThermoScientific, MA, USA) operating in the data dependent mode using Top15 strategy for
the selection of precursor ions for the HCD fragmentation [10]. Each of the samples was
analysed in two technical replicates. Obtained datasets were processed by MaxQuant (version
1.5.3.30) [11] with built-in Andromeda search engine using carbamidomethylation (C) as
permanent modification and oxidation (M), acetylation (N-terminus) and phosphorylation
(STY) as variable modifications. The search was performed against S. pombe protein database
(UniProt).
Results and discussion
To identify interaction partners of SPAC20H4.06c, we tagged this protein with a TAP
tag at its C-terminus. Western blot analysis of its expression using PAP1 antibody confirmed
the expression of its fusion protein with a size of approximately 85 kDa (Fig. 1A). In order to
define the role of SPAC20H4.06c protein in protein-protein interaction context, we isolated
SPAC20H4.06c-associated proteins using tandem affinity purification procedure and
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analysed the co-purified proteins by mass spectrometry. The purification was performed
under mild conditions that allowed us to preserve the week protein-protein interactions (Fig.
1B).

Fig. 1. Expression and affinity purification of SPAC20H4.06c-TAP. A) Extracted proteins were separated by
SDS-PAGE and transferred to PVDF membrane. SPAC20H4.06c-TAP protein was detected by western blotting
using peroxidase anti-peroxidase antibody (PAP1). As a positive control, Ksg1-TAP protein kinase was used. B)
Purified proteins were visualized by silver staining and peak fractions were submitted for LC-MS/MS analysis.
Tab. 1. List of selected proteins co-purified with SPAC20H4.06c protein.

Protein

Product

Unique peptides

Coverage
(%)

SPAC20H4.06c

G-patch RNA-binding protein

60

76.6

Wdr83

WD repeat protein

15

38.0

Spp42

U5 snRNP complex subunit

28

10.5

Cwf10

U5 snRNP GTPase subunit

23

21.7

Brr2

U5 snRNP complex subunit

18

8.3

Prp45

Prp19 complex subunit

19

34.3

Prp17

Prp19 complex WD repeat
protein

15

21.9

Cwf15

Prp19 complex subunit

9

32.5

Prp5

Prp19 complex WD repeat
protein

11

20.9

Syf2

Prp19 complex subunit

11

42.4

Prp19

Prp19 complex subunit

14

17.2

Ntr1

RNA-binding splicing factor

7

10.0

Prp43

ATP-dependent RNA helicase

5

8.6

Mtl1

TRAMP/MTREC complex
subunit

5

3.8
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Ntr2

Spliceosome disassembly
protein

6

19.1

Among proteins co-purified with SPAC20H4.06c protein, we identified previously
described interactors of post-mRNA release spliceosomal and Prp19 complexes (Tab. 1).
Interestingly, we identified as a potential interactor the WD repeat protein, known as a human
MAPK organizer 1 (MORG1) family Wdr83 protein. This protein was proposed to function as
a molecular scaffold for various multimeric protein complexes and was purified as part of the
spliceosome [12].
Rather surprisingly given role of G-patch proteins in regulation of activity of the
spliceosomal helicases Cdc28 and Prp43 [5], we did not detect the presence of Cdc28 helicase
among the SPAC20H4.06c co-purified proteins. This might suggest that co-purified G-patch
proteins, SPAC20H4.06c and Ntr1, do not regulate Cdc28 helicase, instead they might have
overlapping functions in regulation of Prp43 helicase.
How SPAC20H4.06c and Ntr1 achieve the regulation of Prp43 helicase will be aim of
our future studies. With the biochemical characteristics of the interaction domains of
SPAC20H4.06c, Ntr1 and Prp43 we will try to enlighten the structural details of G-patch
mediated regulation of pre-mRNA splicing.
Conclusion
Taken together, we provide new insight on the interaction network of G-patch
SPAC20H4.06c protein within the spliceosomal factors. We found that several spliceosomal
factors co-purified with SPAC20H4.06c protein, including ATP-dependent RNA helicase
Prp43. This might suggest that studied G-patch protein might be involved in regulation of
Prp43 and some other co-purified spliceosomal factors. The significance of our findings lays
within the context of our better understanding of the possible mechanisms of regulation of
splicing processes by G-patch proteins. Further studies of SPAC20H4.06c protein might reveal
in more detail its role in regulation of pre-mRNA splicing and gene expression.
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Metylácia génov SNAI2 a ADAM23 je asociovaná s dediferenciáciou
a hematogénnou disemináciou u pacientok s karcinómom prsníka
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Abstract
Methylation of SNAI2 and ADAM23 genes is associated with de-differentiation and haematogenous
dissemination in breast cancer patients.
Deregulation of key regulatory genes via DNA methylation was observed in various cancer types
including breast cancer (BC). In this study, we analysed methylation profiles of genes associated with invasivity
and correlation with clinical parameters of BC patients. In 59 samples of primary tumour (PT), peripheral blood
cells and lymph node metastases we evaluated DNA methylation of ADAM23, uPA, CXCL12, TWIST1, SNAI1,
and SNAI2 genes by pyrosequencing. We found the lower methylation of SNAI2 in PT samples with histological
grade 3 compared to grade 1 and 2 (OR= 0.61; 95% CI, 0.39-0.97; P= 0.038) and negative association between
ADAM23 methylation in PTs and presence of circulating tumour cells in peripheral blood of BC patients
(OR=0.45; 95% CI, 0.23-0.90; P= 0.023). The lower methylation levels of the SNAI2 and ADAM23 genes could
indicate their novel functions in de-differentiation and haematogenous spread.

Keywords: DNA methylation; SNAI2; ADAM23; Breast cancer
Úvod a formulácia cieľa
Karcinóm prsníka (BC, Breast cancer) patrí medzi celosvetovo najčastejšie sa
vyskytujúce nádorové ochorenia u žien s vysokou úrovňou mortality [1]. Napriek dostupnej
liečbe, takmer 25% pacientok po chemoterapii trpí metastatickou chorobou [2].
Metastatická kaskáda je viackrokový proces umožňujúci uvoľnenie nádorových buniek
z primárneho nádoru, ich vstup do cirkulačného systému, transport, extravazáciu a založenie
mikrometastázy v tkanive sekundárneho orgánu [3]. Počas karcinogenézy môže dochádzať k
deregulácii epigenetických procesov vrátane metylácie DNA. Epigenetické zmeny zapríčiňujú
aberantnú expresiu a zmenenú funkciu dôležitých regulačných génov [4].
Gén ADAM23 (A Disintegrin And Metalloprotease 23) patrí do ADAM proteínovej
rodiny, avšak jeho metaloproteázová doména je neaktívna. Disintegrínová doména umožňuje
interakciu s integrínmi, čo naznačuje jeho úlohu v bunkovej adhézii [5]. Nádorové bunky
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exprimujúce proteín Adam23 vykazujú väčšiu migračnú kapacitu a hypermetylácia promótora
ADAM23 koreluje so zlou prognózou a zhoršeným prežívaním u BC pacientov [6,7].
Počas nádorovej progresie prechádza epitelová nádorová bunka premenou na bunku
s mezenchymálnym fenotypom v procese epitelovo-mezenchymálneho prechodu (EMT),
ktorý umožňuje jej uvoľnenie z primárneho nádoru a vstup do cirkulácie. Gén SNAI2/SLUG
(Snail family zinc finger 2) kóduje jeden z hlavných EMT indukujúcich transkripčných
faktorov, regulujúcich adhéznu molekulu E-kadherín, ktorá zabezpečuje medzibunkové
spojenia [8]. U pacientok s karcinómom prsníka bola zistená zmenená expresia proteínu Slug,
pričom jeho zvýšené množstvo korelovalo s vyšším histologickým stupňom [9].
Cieľom našej štúdie bolo vyhodnotenie vzťahu medzi DNA metylačnými profilmi
v šiestich génoch (ADAM23, uPA, CXCL12, TWIST1, SNAI1 a SNAI2) súvisiacich s nádorovou
invazivitou a klinickými parametrami pacientok s pokročilými štádiami karcinómu prsníka.
Navyše sme študovali rozdiely v DNA metylácii medzi pacientkami s hematogénnou
a lymfogénnou disemináciou nádorových buniek.
Materiál a metódy
Pacienti a kontroly – V práci sme analyzovali vzorky primárneho nádoru (PT) a
lymfatických uzlín s metastázami (LNM) izolovaných z parafínových bločkov (FFPEformalin fixed paraffin embedded) a vzorky periférnej krvi (PBC) u 59 pacientok so
sporadickým karcinómom prsníka. Ako kontroly boli použité vzorky periférnej krvi od 53
dobrovoľných darkýň a 10 vzoriek zdravého prsného tkaniva získaného z mamoplastík.
Vzorky boli zbierané medzi rokom 2012 a 2014 na Národnom Onkologickom Ústave
v Bratislave (NOÚ). Všetky pacientky aj kontroly podpísali informovaný súhlas a štúdia bola
schválená etickou komisiou NOÚ. Do odberu vzoriek pacientky nepodstúpili žiadnu
neoadjuvantnú liečbu.
Detekcia cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) – CTC boli detegované v 5 ml
periférnej krvi pacientok, depletovanej o CD45+ bunky, použitím kvantitatívnej real-time PCR
[10]. Pacientky s vyššími hladinami expresie aspoň jedného z epiteliálnych (KRT19) alebo
mezenchymálnych markerov (TWIST1, SNAI1, SNAI2 a ZEB1) boli označené ako CTC
pozitívne (CTC+).
Izolácia DNA a modifikácia DNA bisulfidom sodným – Z reprezentatívnej časti FFPE
vzoriek (viac ako 80% nádorových buniek) sme izolovali DNA kitom MagneSil Genomic
Fixed Tissue System (Promega, USA) a z PBC kitom FlexiGene DNA Kit (Qiagen, Nemecko).
Princípom modifikácie DNA bisulfidom sodným je premena nemetylovaného cytozínu na
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uracil, pričom metylovaný cytozín ostáva nezmenený [11]. FFPE vzorky (2 µg DNA) sme
modifikovali pomocou EpiTect Bisulfite Kit (Qiagen, Nemecko) a DNA izolovanú z PBC (1
µg DNA) pomocou CpGenome DNA Modification Kit (Chemicon, USA).
PCR reakcia a pyrosekvenovanie – Na analýzu metylácie DNA sme používali
kvantitatívnu metódu pyrosekvenovania a pre každý gén sme analyzovali 3-8 CpG miest
v promótorovej oblasti. Primery pre PCR a pyrosekvenačnú reakciu boli dizajnované pomocou
PyroMark Assay Design software 2.0 (Qiagen, Nemecko) (Tab. 1.).
Tab. 1. Primery pre PCR a pyrosekvenačnú reakciu
Gén

Orientácia

ADAM2
3

Priamy
Reverzný

uPA
CXCL12
TWIST1
SNAI1
SNAI2

Priamy
Reverzný
Priamy
Reverzný
Priamy
Reverzný
Priamy
Reverzný
Priamy
Reverzný

PCR primery (5'-3')
[Biotin]GCGTCGTTTTAGTATTTTTAGG
TT
TCCCCAACCACTACTCCCT
TAGGTGTATGGGAGGAAGTA
[Biotin]CTCCCTCCCCTATCTTACA
TAGTGGGGTTTTGTTATAGGGATA
[Biotin]ACCTTTAACCTTCTCAAACTC
GAAGGGGAGGGAAGGGG
[Biotin]TAACAATTCCTCCTCCCA
GTATTTGTTAGGGGAGTGGT
[Biotin]ACCACCCCCCTTTATCAC
[Biotin]GTTGGTTTGGTGTGGTGTAG
CCCTACCCCCCTAACTTCCAAATATA
AT

Pyrosekvenačný primer (5'-3')
ACTACTCCCTCCCCC
GTTTTTTTTAAATTTTTGTGAG
GGGTTTTGTTATAGGGATAAT
GGGAGGGAAGGGGGAG
GTTAGGGGAGTGGTTT
CCTAACTTCCAAATATAATACA
AC

PCR reakcia bola realizovaná použitím kitu PyroMark PCR Kit (Qiagen, Nemecko).
Koncentrácia PCR primerov pre gény uPA, CXCL12, TWIST1, SNAI1 a SNAI2 bola 0,32 µM
a pre gén ADAM23 0,40 µM. Anelačné podmienky pre gén ADAM23 boli 52°C po dobu 30
s a pre ostatné gény 56°C a 30 s. Na pyrosekvenovanie boli použité PyroGold Reagent Kit
(Qiagen, Nemecko) a PyroMark Q24 System. Výsledky sekvenovania sme hodnotili pomocou
softvéru PyroMark Q24 2.0.6 software (Qiagen, Nemecko).
Štatistická analýza – Na štatistickú analýzu dát sme použili softvér SPSS 15.0. Podľa
normality dát sme využívali t-test a test ANOVA alebo Mann-Whitney U a Kruskal –Wallis H
test. Na univariate analýzu sme použili χ2 test alebo Fisherov test. Za štatistickú významnosť
bola považovaná hodnota P <0,05.
Výsledky a diskusia
Špecifickú DNA metyláciu sme hodnotili v troch typoch vzoriek (PT, LNM, PBC) u 59
pacientok s karcinómom prsníka. Zo šiestich analyzovaných génov sme zaznamenali vyššie
hladiny metylácie v PT vzorkách génov ADAM23 (9,98%), uPA (14,08%), CXCL12 (13,41%)
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a TWIST1 (21,88%) (Tab. 2.). Pri porovnávaní DNA metylácie u pacientok a kontrol sme našli
signifikantné rozdiely metylácie v PBC vzorkách génov ADAM23, uPA, SNAI1 a SNAI2 (P
≤0,001 pre všetky). Vo vzorkách PT sme pozorovali signifikantný rozdiel v metylácii génov
CXCL12 (P= 0,001), TWIST1 (P= 0,006) a SNAI2 (P= 0,009) (Tab. 2.).
Tab. 2. DNA metylácia pacientok s karcinómom prsníka (BC) a kontrol v rôznych typoch
vzoriek
Gény

Periférna krvkontroly (%)

Periférna krv- BC
pacientky (%)

P hodnota

Zdravé prsné
tkanivo* (%)

Primárny
nádor (%)

P hodnota

ADAM23

2.13±0.39

2.50±0.64

0,001

4.89±2.32

9.98±10.32

0,061

uPA

1.29±0.64

2.20±0.83

<0,001

5.00±3.80

14.08±16.88

0,069

CXCL12

2.36±0.52

2.78±1.14

0,068

4.00±1.94

13.41±13.32

0,001

TWIST1

4.44±1.15

4.15±1.42

0,223

8.20±6.29

21.88±16.68

0,006

SNAI1

1.46±0.58

2.17±1.01

<0,001

3.80±2.04

6.04±6.71

0,338

SNAI2

2.37±0.63

3.46±0.82

<0,001

3.30±1.34

6.37±4.49

0,009

* zdravé darkyne boli mladšie ako pacientky
Hranica štatistickej významnosti P <0,05

Následne sme sledovali vzťah medzi DNA metyláciou spomínaných génov a klinickopatologickými charakteristikami pacientok ako sú veľkosť tumoru, histologický typ nádoru,
status lymfatických uzlín, stupeň diferenciácie (G, grade), status hormonálnych receptorov,
Ki-67 proliferačný index, HER2 status a prítomnosť CTC. Zistili sme signifikantný rozdiel
v metylácii DNA medzi pacientkami s nižším (G1+G2) a vyšším stupňom diferenciácie (G3).
Pacientky s G1 a G2 mali oproti G3 vyššie hladiny metylácie v troch génoch: vo vzorkách PBC
v géne CXCL12 (3,06% vs. 2.35%, P= 0,021), v LNM vzorkách v géne SNAI1 (5,39% vs.
3,42%, P= 0,007) a vo vzorkách PT v géne SNAI2 (7,38% vs. 4,00%, P= 0,003) (Obr. 1.).
Vzťah medzi stupňom diferenciácie a metyláciou génu SNAI2 sme potvrdili aj multifaktorovou
analýzou (OR= 0,61; 95% CI 0,39-0,97; P= 0,038). Naše výsledky naznačujú, že metylácia
DNA by mohla zohrávať úlohu v regulácii génu SNAI2 v procesoch invazivity karcinómu
prsníka. V in vitro štúdii bolo dokázané, že gén SNAI2 je počas EMT procesu epigeneticky
regulovaný prostredníctvom metylácie promótora [12]. Výsledky naznačujú jeho možnú úlohu
v dediferenciácii nádorových buniek, podobne ako bolo pozorované na ľudských
epidermálnych progenitorových bunkách, kde zvýšené množstvo SNAI2 inhibovalo
diferenciáciu týchto buniek [13].
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Obr. 1. Metylácia DNA u pacientok s rôznym stupňom diferenciácie (G, grade).
a) Metylácia génu CXCL12 vo vzorkách periférnej krvi medzi pacientkami s nižším (G1+G2) a vyšším (G3)
stupňom diferenciácie. b) Metylácia génu SNAI1 vo vzorkách lymfatických uzlín s metastázami u G1+G2 a G3
pacientok. c) Metylácia génu SNAI2 v primárnom nádore medzi G1+G2 a G3 pacientkami. Dĺžka boxu
predstavuje interkvartilové rozpätie (IQR), hodnoty medzi 75. a 25. percentilom. Krúžok (ο) značí outlierov
(hodnoty viac ako 1,5 IQR ale menej ako 3 IQR). Horizontálna čiara predstavuje medián. Hranica štatistickej
významnosti je P< 0,05.

Rozdiely v metylácii DNA sme študovali u pacientok s hematogénnou, lymfogénnou
alebo oboma cestami diseminácie nádorových buniek, čo reprezentovala prítomnosť CTC
v periférnej krvi a LNM. Medzi troma skupinami pacientok s rozdielnym statusom diseminácie
(CTC+LNM-, CTC-LNM+, CTC+LNM+) sme vo vzorkách PT a LNM zaznamenali
signifikantné rozdiely v metylácii génu ADAM23 (Obr. 2.). Medzi skupinami so striktne
hematogénnou (CTC+LNM-) a lymfogénnou disemináciou (CTC-LNM+) bol vo vzorkách PT
významný rozdiel v metylácii génu ADAM23 (4,69% vs. 13,39%, P= 0,002) (Obr. 2.).

Obr. 2. Metylácia génu ADAM23 vo vzorkách primárneho nádoru (PT) a lymfatických uzlinách
s metastázami (LNM) u pacientok s rozdielnymi statusmi nádorovej diseminácie.
Hematogénna diseminácia je charakterizovaná prítomnosťou CTC v krvi a lymfogénna diseminácia
prítomnosťou LNM. Dĺžka boxu predstavuje interkvartilové rozpätie (IQR), hodnoty medzi 75. a 25.

percentilom. Krúžok (ο) značí outlierov (hodnoty viac ako 1,5 IQR ale menej ako 3 IQR) a hviezdička
(*) extrémne hodnoty (viac ako 3 IQR). Horizontálna čiara predstavuje medián. Hranica štatistickej
významnosti je P< 0,05.
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Multifaktorovou analýzou sme potvrdili inverznú asociáciu medzi metyláciou ADAM23 v PT
a prítomnosťou CTC v periférnej krvi pacientok (OR= 0,45; 95% CI 0,23-0,90; P= 0,023).
Nižšie hladiny metylácie ADAM23 v nádoroch CTC+ pacientok naznačujú možnosť zvýšenia
expresie génu ADAM23, ktorý by tak mohol zohrávať úlohu v hematogénnej diseminácii.
Záver
V našej štúdii sme pozorovali odlišné metylačné profily v génoch asociovaných
s invazivitou nádorov u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka oproti zdravým ženám.
Zistili sme asociáciu medzi nižšou hladinou metylácie génu SNAI2 a vyššou mierou
dediferenciácie (G3) a negatívnu asociáciu medzi metyláciou génu ADAM23 a prítomnosťou
CTC v periférnej krvi pacientok. Naše výsledky poukazujú na možné zapojenie génu SNAI2
v dediferenciácii nádorových buniek a génu ADAM23 v hematogénnej diseminácii.
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Produkcia a purifikácia neuropeptidu ITPL z Bombyx mori v E. coli
a overenie jeho biologickej aktivity
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Abstract
Production and purification of ITPL neuropeptide from Bombyx mori in E. coli and verfication of its
biological activity.
ITPL protein is neuropeptide, which is common in insects and crustaceans. Its pleiotropic effects are still
not fully known, so it remains attractive for scientific community. Three disulfide bonds and small molecular
weight (9 kDa) makes production and purification of ITPL quite challenging. The main goal is the production of
large amount of fusion protein Trx-ITPL, purification and obtaining ITPL in its native form. We managed to
accomplish purification and cleavage of fusion protein and biological activity of native ITPL neuropeptid was
verified at Instititute of Zoology, Slovak Academy of Science.

Keywords: ion transport peptide-like; neuropeptide; E. coli; affinity chromatography
Úvod a formulácia cieľa
Iónový transportný peptid (ITP) a jeho alternatívny variant po splicingu (ITPL), patria
medzi neuropeptidy vyskytujúce sa u hmyzu a kôrovcov. Radia sa medzi vysoko konzervované
peptidy so širokými pleiotropnými účinkami [1-2]. Stimulujú reguláciu transportu iónov
a tekutín cez ileum, reguluje cirkadiálne rytmy u Tribolium castaneum, má dôležitú úlohu
pri zvliekaní u Manduca sexta a potlačená funkcia tohto proteínu môže viesť k letalite počas
zvliekania alebo k redukcii v maturácii vajíčok. Avšak funkcia tohto proteínu u B. mori nie je
úplne známa [3-5].
Sekvencia ITPL obsahuje 76 aminokyselín a vytvára tri disulfidové mostíky. Limitácie
produkcie solubilného ITPL v E. coli spôsobené práve malou veľkosťou a disulfidovými
väzbami boli prekonané fúznym partnerom a optimalizáciou kultivačných podmienok [6-7].
Pri purifikácii proteínov sa vo veľkej miere používajú zaužívané postupy purifikácie, ktoré
však musia byť optimalizované a prispôsobené vlastnostiam požadovaného purifikovaného
proteínu. Najefektívnejšou metódou purifikácie proteínov je z hľadiska efektívnosti, vysokých
výťažkov a výslednej čistoty vo väčšine prípadov afinitná chromatografia [8-9].
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Hlavným cieľom tejto práce je príprava dostatočného množstva natívneho ITPL
neuropeptidu s požadovanou biologickou štruktúrou ako a aj biologickými vlastnosťami.
Materiál a metódy
Na produkciu Trx-ITPL fúzneho proteínu sme použili kmeň E. coli BL21 (DE3)
(Novagen) a plazmid pJK100EK-ITPL pripravený v našom laboratóriu [6].
Fermentácia expresného kmeňa a solubilizácia exprimovaného fúzneho proteínu ultrazvukom
Na produkciu expresného kmeňa sme použili fermentor BIOSTAT® Plus (Santorius)
s 1l LB média. Ako zdroj uhlíka sme použili 0,1% glukózu. Kyslík sme nastavili na 60%
saturáciu, pH sme udržiavali na 7,2 pomocou 3,6% HCl a 10% NH4OH a teplotu sme každých
45 minút znižovali o 1°C z 28°C na 20°C. Produkciu proteínu sme indukovali 1 mmol.dm-3
IPTG. Po 24 hodinách fermentácie sme bunky solubilizovali pomocou ultrazvuku na
SONOPLUS HD so sondou KE76 (Bandelin). Použili sme 70% amplitúdu, 30s trval pulz a 30s
sme nechali vzorku chladiť. Celá sonikácia trvala 15 minút a 30 sekúnd. Ďalej sme pracovali
len so solubilnou časťou. Vzorky sme analyzovali pomocou SDS-PAGE.
Metalo-chelátová afinitná chromatografia (IMAC) a gélová filtrácia
V prvom kroku purifikácie sme použili metalo-chelátovú afinitnú chromatografiu
s imobilizovanými Ni2+ iónmi pomocou FPLC ÄKTA Avant 25 (GE Healthcare Life
Sciences). Využili sme prítomnosť fúzovanej značky 6xHis na N-koncovej časti fúzneho
proteínu, ktorá sa afinitne viazala na kolónu. Proteín sme eluovali s tlmivým roztokom s 0,5M
imidazolom.
Druhým krokom purifikácie bola gélová filtrácia na kolóne HiPrep 16/60 s matricou
Sephacryl S-100 HR s purifikáciou proteínov na základe ich molekulovej hmotnosti. Po elúcii
proteínov sme na základe chromatografickej krivky v ďalších krokoch použili frakcie
s purifikovaným Trx-ITPL proteínom.
Ionomeničová chromatografia a dialýza
Tretím purifikačným krokom bola iónomeničová chromatografia na Anexe (kolóna
HiTrap Q HP), aby sme odstránili nízkomolekulové látky s použitím roztoku s obsahom
20mmol.dm-3 TrisHCl a 100mmol.dm-3 NaCl.
Na rekonštitúciu disulfidových mostíkov v Trx-ITPL sme uskutočnili dialýzu tohto
proteínu oproti tlmivému roztoku s obsahom 1mmol.dm-3 DTT a 15% glycerolu.
Štiepenie fúzneho proteínu ITPL enterokinázou
Na odštiepenie fúzneho partnera sme použili enzým enterokináza EKmax
(ThermoFischer). Štiepenie prebiehalo podľa protokolu dodávateľa 2 hodiny pri 37°C a na
285

zastavenie štiepnej reakcie sme použili 1mmol.dm-3 PMSF.
Výsledky a diskusia
Prvým krokom na dosiahnutie cieľa bola produkcia biomasy na ďalšie experimenty. Po
kultivácii buniek a indukovanej expresii fúzneho proteínu Trx-ITPL vo fermentore sme bunky
homogenizovali ultrazvukom. Sonikáciu sme opakovali 3x na jednu vzorku, čím sme sa snažili
získať maximálne množstvo exprimovaného Trx-ITPL (Obr. 1.).

Obr. 1. 12% SDS/PAGE analýza solubility fúzneho ITPL proteínu.
Ladder SeeBlue® Plus2 (1); vzorka peletu po sonikácii 1. kolo (4); vzorka supernatantu po
sonikácii 1. kolo (5); vzorka peletu po sonikácii 2. kolo (6); vzorka supernatantu po sonikácii 2. kolo
(7); vzorka peletu po sonikácii 3. kolo (8); vzorka supernatantu po sonikácii 3. kolo (9).

V ďalších purifikačných krokoch sme pracovali so solubilnou časťou exprimovaného
proteínu. Prvým krokom bola purifikácia metalo-chelátovou chromatografiou. Vzorky
solubilného Trx-ITPL sme naniesli na IMAC kolónu a uskutočnili sme elúciu pomocou
gradientu 0-0,5M imidazolu. Výsledok z tohto exprimentu je uvedený na Obr. 2.
Eluát z IMAC purifikácie sme naniesli na kolónu Sephacryl S-100 HR a uskutočnili
gélovú filtráciu. Proteíny sme rozdeľovali podľa ich veľkosti a následne sme vzorky ešte
purifikovali pomocou iónomeničovej chromatografie. Výsledky získané pri oboch
purifikačných krokoch sú uvedené na Obr. 3.
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Obr. 2. 12% SDS/PAGE analýza purifikácie Trx- ITPL fúzneho proteínu s IMAC chromatografiou.
Ladder SeeBlue® Plus2 (1); frakcia nezachytená na kolóne (2); premývacia frakcia (3); elúcia (4); frakcia
nezachytená na kolóne (5); premývacia frakcia (6); elúcia (7).

A)

B)

Obr. 3. 12% SDS/PAGE analýza purifikácie Trx-ITPL s gélovou filtráciou, po dialýze chromatografii
na Anexe A) Ladder SeeBlue® Plus2 (1); 1. peak (2); 2. peak (3); 3. peak (4); 4. peak (5); 5. peak (6); B)
Vzorka z dialýzy po gélovej filtrácii (1); Ladder Page ruler TM Prestained Protein (2); 1. peak (3); 2. peak (4); 3.
peak (5); 4. peak (6); 5. peak (7).

Purifikovaný Trx-ITPL proteín sme následne štiepili pomocou enterokinázy EKMax.
Stanovili sme koncentráciu proteínu metódou podľa Bradforda a navrhli sme štiepnu reakciu.
Jednotlivé štiepne reakcie trvali 1, 2 a 3 hodiny, pričom sme vzorky štiepili s rôznymi
koncentráciami EKMax. Na Obr. 4 je uvedený výsledok týchto experimentov. V dráhach 3.-5.
sme pridávali po každej hodine 1U enzýmu, v dráhach 6.-9. sme pridali enzým až pred
poslednou hodinou štiepenia.
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Obr. 4. 12% SDS/PAGE analýza štiepenia fúzneho proteínu ITPL pomocou enterokinázy. Ladder
SeeBlue® Plus2 (1); neštiepená vzorka (2); 1. hodina + 1U (3); 2. hodina + 1U (4); 3. hodina + 1U (5); 1.
hodina (6); 2. hodina (7); 3. hodina (8); 4. hodina + 1U (9).

Po štiepení Trx-ITPL sme zmes proteínov opäť naniesli na IMAC kolónu,
z nezachyteného natívneho peptidu ITPL sme odstránili nízkomolekulové látky dialýzou proti
vode a nakoniec sme získaný neuropeptid lyofilizovali. V spolupráci s Ústavom
zoológie Slovenskej akadémie vied sa analyzovala biologická aktivita pripraveného ITPL,
pričom sa potvrdila produkcia cGMP v izolovanom nervovom systéme (hrudné ganglion TG3
a abdominálne ganlion AG6) a v Inka bunkách (Obr.5.).

Obr. 5. Konfokálna fluorescenčná mikroskopia z produkcie cGMP vyvolanej
rekombinantným ITPL v izolovanom nervovom systéme (hrudné ganglion TG3 a abdominálne
ganlion AG6) a v Inka bunkách. Vzorka sa vyhodnocovala mikroskopom Leica TCS-SPE, farbenie
sa uskutočnilo s protilátkou proti cGMP s využitím fluorescenčnej na zeleno značenej sekundárnej
protilátky.

Záver
Úspešne sme exprimovali a purifikovali fúzny Trx-ITPL proteín. Optimalizáciou
purifikačných krokov sme získali solubilný proteín v dostatočnom množstve, ktorý sme
pomocou IMAC chromatografie a ďalších purifikačných krokov purifikovali pre následné
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odštiepenie fúzneho partnera Trx pomocou enterokinázy. Imunohistochemickou analýzou
pomocou farbenia s protilátkou proti cGMP a konfokálnou mikroskopiou sme overili
biologickú aktivitu rekombinantného ITPL neuropeptidu.
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Abstract
Detergent screening in optimization of membrane protein TerC isolation and purification
Even though membrane proteins take part in such important signaling pathways of cells like cell
signalling, motility, or controlled movement of nutrients and ions across membrane, structure of most of them is
still unknown. It is due to their uniqe structure containing hydrophobic parts associated with membrane.
Membrane protein TerC is one of the key proteins of tellurite resistance, which we plan to use as an internal
standard during qvantitative mass spectometry analysis of mammalian transmembrane proteins. In this work we
compared three detergents used in purification steps of heterologously produced TerC. Comparison of Western
blotts showed, that out of CHAPS, Octyl-β-D-glucopyranosid (OGP) and Nonidet P-40, usage of CHAPS during
isolation and purification steps led to best release of Terc from membrane and to its better stability.

Keywords: membrane protein; TerC; tellurite resistance; CHAPS; OGP; Nonidet P-40
Úvod a formulácia cieľa
Membránové proteíny sa podieľajú na takých bunkových procesoch, akým je napr.
bunková signalizácia. Väčšina membránových proteínov sa zúčastňuje esenciálnych procesov
bunky z čoho vyplýva, že sú často využívané ako cieľové proteíny pre rôzne liečivá [1].
Schopnosť membránových proteínov včleniť sa a pretrvávať v lipidových dvojvrstvách je
podmienená ich hydrofóbnym charakterom, ktorý predurčuje aj ich nízku solubilitu. Znížená
schopnosť solubility membránových proteínov predstavuje jeden z hlavných problémov ich
skúmania in vitro. Použitím detergentu pri purifikácii membránovýh proteínov sa dá dosiahnuť
značné zvýšenie ich solubility [2].
Detergenty sú amfipatické molekuly pozostávajúce z polárnej (hydrofilnej) časti
a nepolárneho (hydrofóbneho) chvostíka. Detergenty možno rozdeliť na základe ionogénneho
charakteru polárnej hlavičky a nepolárneho chvostíka do troch skupín, a to konkrétne na
ionogénne, neionogénne detergenty a detergenty s charakterom zwitteriónu. Ionogénne
detergenty, ako napr. SDS, sú síce veľmi efektívne, čo sa týka solubilizácie membránových
proteínov, ale takmer vždy dochádza v dôsledku ich účinku v určitom rozsahu k denaturácii
daného proteínu. Neionogénne detergenty preferenčne štiepia interakcie lipid-lipid a lipid290

proteín ako proteín:proteínové interakcie, práve preto sú považované za slabé a nedenaturujúce
detergenty. Medzi neionogénne detergenty patria aj octyl-β-D-glukopyranozid (OGP) alebo 4nonylfenyl-polyetylénglykol (Nonidet P-40). Detergenty s charakterom zwitteriónu sú
charakteristické tým, že majú vlastnosti aj ionogénnych aj neionogénnych detergentov. Do tejto
skupiny sa zaraďuje aj 3-((3-cholamidopropyl)dimetylamonio)-1-propansulfonát (CHAPS).
Spoločnou vlastnosťou detergentov je schopnosť spontánnej tvorby micelárnych
štruktúr vo vodnom prostredí. Vytvorené micely solubilizujú membránové proteíny, pričom
k ich tvorbe dochádza v momente, keď koncentrácia detergentu presiahne kritickú micelárnu
koncentráciu (critical micelle concentration (CMC)) [3]. Preto všetky roztoky použité počas
izolácie a purifikácie membránových proteínov, by mali obsahovať koncentráciu detergentu
vyššiu ako je hodnota CMC.
Výber vhodného detergentu je teda kritickým aspektom pre úspešnú izoláciu
a purifikáciu membránových proteínov. Cieľom našej práce bol výber vhodného detergentu
(CHAPS, OGP a Nonidet P-40) na purifikáciu membránového proteínu TerC. TerC je kľúčový
proteín, ktorý je súčasťou teluričitanového operónu, čím je u niektorých baktérií zodpovedný
za rezistenciu na teluričitany. Presná štruktúra tohto proteínu nie je doteraz úplne známa [4].
Cieľom úspešnej produkcie a purifikácie TerC proteínu je jeho následné využitie ako interného
štandardu na kvantitatívnu spektrofotometrickú MS analýzu cicavčích transmembránových
proteínov.
Materiál a metódy
Pri tejto práci sme pracovali s kmeňom E. coli a plazmidmi uvedenými v Tab. 1.
Tab. 1. Použitý bakteriálny kmeň a plazmidy
Kmeň E. coli

Genotyp

Zdroj

C41(DE3)

ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)

Lucigen

Plazmid

Zdroj

pJK100EK-TerC

[5]

pLK18

[6]

Kultivačné médium
Na kultiváciu sme použili médium Luria-Bertani s obsahom 1% tryptonu; 0,5% kvasničného
autolyzátu; 0,5% NaCl; doplnené o antibiotiká na základe plazmidov a glukózu.
Kultivácia vo fermentore
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Počas fermentácie sme exprimovali Trx-TerC podľa protokolu optimalizovaného v [5].
Izolácia proteínu Trx-TerC
Bunkový pelet z fermentácie sme rozsuspendovali v 30ml sonikačného roztoku (50mM
TrisHCl pH8; 0,5M NaCl; 1mM PMSF). Bunky sme následne lyzovali sonikáciou počas 11
cyklov, pričom každý cyklus pozostával z 30s sonikačného pulzu a 30s chladenia vzorky.
Sonikácia prebiehala v systéme Sonoplus HD3200 Bandelin so sondou KE 76 pri amplitúde
30-60%. Vzniknutý bakteriálny lyzát sme centrifugovali 20min pri 4°C a 9000 rpm. Po
odobratí supernatantu nasledovala ultracentrifugácia počas 1h pri 24 000 rpm (Beckman, rotor
SW28). Vo vzniknutom pelete sme získali frakciu membránových proteínov, ktorú sme
rozpúšťali v 20-30ml roztoku s obsahom 50mM TrisHCl pH; 0,5M NaCl a detergentom
s koncentráciou vyššou ako je CMC. Pelet sme rozpúšťali cez noc na trepačke pri 4°C.
Purifikácia Trx-TerC
Trx-TerC obsahujúci His-tag sme purifikovali afinitnou chromatografiou s využitím
plne automatického systému Äkta Avant 25 (GE Healthcare) a komerčne dostupných kolón
HisTrap FF (GE Healthcare) s objemom 1ml. Počas behu bola kolóna premytá roztokom
s obsahom 50mM TrisHCl pH8; 5% glycerol; 0,5M NaCl; detergent (8mM CHAPS; 1,77%
Nonidet P-40 alebo 22mM OGP). Následne bola na kolónu nanesená vzorka. Frakcia, ktorá sa
nezachytila na kolóne (flow through (FT)) bola zachytená pomocou automatického frakčného
zberača. Následne znova prebehlo premytie kolóny pomocou elučného roztoku, ktorý
obsahoval 40mM imidazol. Imidazol slúžil na elúciu zachyteného proteínu na kolóne. Elúcia
proteínu Trx-TerC prebiehala pri koncentrácii 300mM imidazolu.
Dialýza
Odobratú frakciu proteínu z elúcie sme dialyzovali pri 4°C s využitím dialyzačnej
membrány SnakeSkin Dialysis tubing, 10K MWCO 16mm dry (Thermo Scientific) v 0,5l
dialyzačného roztoku cez noc. Počas dialýzy došlo k odstráneniu malých proteínov a imidazolu
a k výmene tlmivého roztoku TrisHCl pH8 za fosfátový s pH7.
Western blot (WB)
Western blot analýzu robili podľa protokolu zo zdroja [5].
Výsledky a diskusia
Po úspešnej expresii podľa postupu zo zdroja [5], sme bakteriálnu kultúru zlyzovali
pomocou sonikácie. Počas prvotného skríningu sme pracovali s 200ml kultúrami. Následne
sme ultracentrifugáciou supernatantu získali membránovú frakciu v pelete. TerC sme získavali
z membrán solubilizáciou cez noc roztokom s obsahom detergentu. Uvoľnený proteín sme
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purifikovali afinitnou chromatografiou a dialýzou, pričom všetky purifikačné roztoky
obsahovali pre lepšiu stabilitu Trx-TerC 5% glycerolu.

Obr. 1. Izolácia a purifikácia Trx-TerC s OGP – na ľavej strane obrázku sa nachádza western blot
analýza s použitím protilátky proti His-tag, na pravej strane je WB s použitím špecifickej protilátky proti
proteínu TerC. Vzorky nasledujú po sebe – pelet, supernatant odoberané po sonikácii, po ultracentrifugácii, po
rozpúšťaní, nasledujú vzorky z afinitnej chromatografie a dialýza elúcií z afinitnej chromatografie. Už po
rozpúšťaní možno vidieť minimálne uvoľnenie Trx-TerC z membrán a po afinitnej chromatografii nie je proteín
už vôbec detegovateľný.

Na Obr. 1 sa nachádza Western blot analýza purifikácie, v ktorej sme použili ako
detergent OGP. Počas tejto purifikácie sme v kroku rozpúšťania použili OGP vo výslednej
koncentrácii 33,3mM a počas samotnej afinitnej chromatografie sme pracovali s roztokmi,
ktorých koncentrácia OGP bola 22mM. Napriek tomu, že všetky roztoky mali vyššiu
koncentráciu OGP ako je CMC (20mM), došlo len k minimálnemu rozpusteniu membrán a po
afinitnej chromatografii, ako môžeme vidieť na Obr. 1, TerC už nie je vôbec detegovateľný.
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli detergent OGP vylúčiť ako prvý.
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Obr. 2. Izolácia a purifikácia Trx-TerC s využitím CHAPS – na ľavej strane je membrána z WB premývaná
anti-His protilátkou, kde možno vidieť bend pre Trx-TerC, podobne ako napravo s anti-TerC2 protilátkou, aj
v elúcii po afinitnej chromatografii, aj po dialýze. Poradie nanesených vzoriek je zhodné s Obr. 1.

Postup použitý pri OGP sme zopakovali aj pre detergent CHAPS, ktorého CMC je 810mM. Počas solubilizácie sme preto použili roztok so 16mM koncentráciou CHAPS a počas
purifikácie s koncentráciou 8mM. Ako možno vidieť na Obr. 2, v tomto prípade možno
detegovať proteín aj vo frakcii elúcie po afinitnej chromatografii a aj následne po dialýze.

Obr. 3. Izolácia a purifikácia Trx-TerC s použitím Nonidet P-40 – organizácia vzoriek je ako na Obr. 1, na
ľavo sa nachádza membrána z WB premývaná anti-His a napravo anti-TerC2 protilátkou. TerC je detekovateľný
aj počas purifikácie aj po dialýze.

Na Obr. 3 je naopak izolácia a purifikácia s detergentom Nonidet P-40. CMC
detergentu Nonidet P-40 je 0,059 mM. V tomto prípade sme počas rozpúšťania používali 17,7
mM a počas purifikácie 1,77 mM roztok. Tak ako aj v prípade CHAPS, TerC sme detegovali
nielen po rozpúšťaní a počas afinitnej chromatografie, ale aj po dialýze.
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V dôsledku podobných výsledkov v prípade CHAPS a Nonidet P-40, rozhodli sme sa
obe izolácie a purifikácie zopakovať vo väčšom množstve z fermentácie (1L). Následne sme
určovali koncentráciu proteínu Trx-TerC vo vzorke využitím metódy podľa Bradforda,
slúžiacej na kvantitatívne stanovenie koncentrácie proteínu vo vzorke, v kombinácii
s programom GelAnalyzer. V prípade purifikácie s CHAPS bola koncentrácia Trx-TerC vo
výslednej vzorke po dialýze 4,83µg/ml a v prípade využitia Nonidet P-40 bola táto
koncentrácia ešte nižšia – 3,51µg/ml.
Záver
Na základe WB analýz a Bradfordovej metódy stanovenia koncentrácie proteínov sme
určili CHAPS ako najvhodnejší spomedzi troch vyššie spomenutých detergentov na využitie
počas izolačných a purifikačných krokov Trx-TerC. Napriek tomu, by však bolo vhodné
porovnať účinnosť solubilizácie Nonidet P-40 v prítomnosti rôznych koncentrácií solí. Taktiež
na základe WB analýz treba optimalizovať sonikačný krok, kedy ostáva väčšina Trx-TerC v
pelete.
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Abstract
Coxiella burnetii is gram-negative intracellular pathogen which causes a disease with worldwide
distribution called Q fever. The infection occurs by inhalation of microorganisms present in animal secretions or
in contaminated dust. Acute infection may be asymptomatic or accompanied with flu-like syndromes. Pulmonary
infections, endocarditis or hepatitis are common for chronicity. People working with animals or laboratory
workers are the most at risk. A vaccine is available only in Australia even despite the worldwide spread of the
disease. In the eighties of last century the chemovaccine prepared by extraction with trichloroacetic acid was
developed, at the department of Rickettsiology of Institute of Virology SAS. Distribution of the vaccine was
stopped due to necessity of another studies. The aim of this study was to prove the immunoreactivity of LPS from
TCA extract from Coxiella burnetii cells.

Keywords: Coxiella burnetii; trichloracetic acid; immunoreactivity; LPS
Introduction and Objectives
Coxiella burnetii is gram-negative, obligate intracellular bacteria and the causative
agent of world-wide zoonosis called Q fever. It replicates within the phagolysosome of living
eukaryotic cells, primarily in macrophages [1]. Bacteria infects a wide range of host, while it
does not attack only mammals, but also birds, fish, reptiles, birds and ticks [2]. Human are
generally infected by inhalation of contaminated aerosol produced by infected farm animals.
The acute form of the disease usually manifest like flu-like illness with possible complications
such as pneumonia or hepatitis. Chronic infection develops many months after acute infection
and it is associated with hepatitis or endocarditis [3].
Lipopolysaccharides consist of a hydrophobic domain known as lipid A (endotoxin)
coupled to a non-repeating core oligosaccharide and a distal polysaccharide known as
O-antigen. Lipopolysaccharide (LPS) present in cell wall of C. burnetii is different from that
of other bacteria. Virulent phase I contains two unusual sugar in its O-polysaccharide chain
(mainly in terminal positions), virenose and dihydrohydroxystreptose which are considered as
biomarkers [4].
There is just one licensed vaccine but only available in Australia, produced from phase
I whole-cell C. burnetii strain. The vaccine is appropriate for people exposed to the risk such
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as abattoir or dairy workers, veterinarians, animal handler, and laboratory personnel working
with C. burnetii. Vaccination of people with preexisting immunity can induce severe local and
occasional systemic reactions [5].
TCA extract of highly purified phase I C. burnetii Nine Mile strain was developed as a
potential vaccine in former Czechoslovakia. It was administered to people professionally
exposed to Q fever infection [6]. The vaccine contained proteins and LPS of C. burnetii [7].
The antibodies response was significant and only some systemic and local adverse reactions
were observed in previously exposed persons. Vaccine production was stopped in 2002 due to
limited knowledge about the composition of the vaccine. Our goal was to detect
immunoreactivity of LPS present in this experimental chemovaccine using human sera and
monoclonal antibody against virenose, as well to purify them for futures chemical structural
studies.
Materials and methods
Culture of C. burnetii RSA 493 in phase I.
Pure inactivated cells of Coxiella burnetii RSA 493 phase I were growing in embryonic
hen eggs previously purified by sucrose gradient in the department.
TCA extract preparation.
100 mg of pure inactivated cells of Coxiella burnetii RSA 493 phase I were spinned
down and extracted with 50 ml of 10% trichloroacetic acid. The extraction was performed at 0
°C for 45 minutes. After neutralization, the mixture was centrifuged. Supernatant was dialysed with
a 6 - 8000 MWCO cut of membrane for 3 days in milli-Q water. Then the sample was frozen at 80

followed by lyophilization.

Proteinase K treatment.

Lyophilized sample (TCA extract) was diluted in 500 µl of PBS and 50 µl of Proteinase
K was added and incubated at 56 °C overnight. Proteinase K was inactivated at 75 °C for 10
minutes.
Phenol extraction of LPS.
An equal volume (500 µl) of 90% hot phenol at 70°C was added to sample after
Proteinase K treatment followed by vigorous shaking at 65 – 70°C for 15 minutes. The sample
was cooled and centrifuged for 20 minutes at 10 000 rpm. The top water phase was separated
and the extraction was repeated two more times with milli-Q water. Extracted samples of LPS
were collected and lyophilized.
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Separation by electrophoresis.
TCA extract and LPSs samples were resuspended in Laemmli sample buffer 5X and
separated using 16% acrylamide gels followed by visualization with coloidal commassie blue.
Western blot analysis.
After SDS-PAGE separation, proteins and LPSs were transferred to 0.2

m PVDF

membrane by semidry transfer (55 mA, 1 hour). The immunoreactivity of LPS was detected
using two types of antibodies – human sera (polyclonal rabbit anti-human IgG/HRP, Dako as
secondary antibody) and monoclonal antibody against virenose (goat anti-mouse IgG HRP,
Abcam as secondary antibody). Immunoreactivity was detected by the reaction of ECL solution
with a secondary antibody labeled with peroxidase.
Results and discussion
LPS play an important role in virulence of C. burnetii due to its specific structure. After
the TCA extraction, we isolated the LPS by treatment with Proteinase K. Then to remove the
Proteinase K, a phenol extraction was necessary. The fractions of LPS were separated by 16%
SDS-PAGE gel. We compare, in the Figure 1, the whole TCA extract (lane 2), the fraction
treated with Proteinase K (lane 3), the phenol extracted sample (lane 4) and as a control the
pure LPS from phase I (lane 5) and phase II (lane 6). The image shows, that after both treatment
the profile of the LPS from TCA extraction have the same profile than the LPS control in phase
I as it was expected.

Fig. 1. Silver stained 16% SDS-PAGE gel of LPS extracted from C. burnetii
Lanes: 1. marker, 2. TCA extract, 3. TCA extract after Proteinase K treatment, 4. phenol extraction of TCA
extract after Proteinase K treatment, 5. LPS phase I, 6. LPS phase II
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The main part of the work was to prove, that the LPS from the TCA extraction conserve
the immunoreactivity. In first case Q-fever human serum as primary antibody was used. The
purified LPS from the TCA extract shows the same profile as the pure LPS in phase I. The
highest immunoreactivity appears between 15 and 10 kDa (Fig.2.).

Fig. 2. Western blot analysis using human serum
Lanes: 1. marker, 2. TCA extract, 3. TCA extract after Proteinase K treatment, 4. phenol extraction of TCA
extract after Proteinase K treatment, 5. LPS phase I, 6. LPS phase II

Then we used a monoclonal antibody against virenose to identify, if this O-antigen is
present in the chemovaccine. As it showing in the Fig. 3., apparently, virenose is present in the
LPS. Interestingly, the highest immunoreactive band appears around 12 kDa, similar to the
results in the human western blot. Additionally, two other bands were identified in the range
between 20 to 25 kDa in both, the pure LPS in phase I and the LPS from the TCA extract. The
differences in those bands, comparing with the results with the human antibody, could be
because the virenose tends to form multimers [8] as it showed in the staining with silver (Fig.
1.) and thus the human antibody may not have access to this epitopes.
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Fig. 3. Western blot analysis using monoclonal antibody against virenose
Lanes: 1. marker, 2. TCA extract, 3. TCA extract after Proteinase K treatment, 4. phenol extraction of TCA
extract after Proteinase K treatment, 5. LPS phase I, 6. LPS phase II

Conclusion
By Proteinase K treatment and phenol extraction we purified the LPS from the
chemovaccine for future determination of its chemical structure. We also validated the
immunoreactivity of this LPS compare to another fractions of LPS. Using a monoclonal
antibody against virenose it was confirmed, that LPS extracted from TCA extract contains the
O-antigen which is an important virulence factor. Overall this results, together with those
previously published by our group [9], we demonstrated, that the chemovaccine have both,
proteins and LPS with immunoreactivity, that make the chemovaccine active.
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Abstract
Molecular methods based on the amplification of 16S ribosomal RNA gene analysis are more rapid,
reliable, and reproducible and have greater sensitivity. High resolution melting (HRM) curve analysis is a simple,
low-cost, closed tube method for amplicon discrimination and easy connection with real-time polymerase chain
reaction (PCR). In this contribution, we report rapid species identification of strains belonging to the Lactobacillus
casei group using HRM-PCR. Three different DNA isolation methods were used in this work: phenol extraction,
separation using magnetic particles and commercial kit. Two sets of targeted gene fragments primers (groEL,
BSH) were tested for amplification of the 16S rRNA gene. Use of groEL primers pair successfully identify strains
belong to the Lactobacillus casei group. The variance between used extraction methods for evidence of HRM
curves was found.

Keywords: Lactobacillus casei; DNA isolation; High-Resolution Melting Analysis
Introduction and Objectives
Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei and Lactobacillus rhamnosus are three
taxonomically and phylogenetically closely related species [1]. Over the last decades, lactic
acid bacteria (LAB) gained industries special attention and consumer's particular interest, due
to the probiotic properties of several LAB species. These microorganisms are extremely
widespread in nature and are characteristic for many habitats: the gastro-intestinal tracts of
various animals such as mice, rats, pigs, chickens and humans; milk and dairy products; fish
products; fermented products and the surfaces of certain plants [2].
PCR method based on targeting specific genetic regions and the amplification of 16S
ribosomal RNA gene analysis by broad primers is the most commonly used method for the
identification and differentiation of lactic acid bacteria. Since it is rapid, simple, reliable, and
reproducible method with greater sensitivity [3]. HRM is a novel post-PCR method that allows
genotyping and fingerprinting by discriminating DNA sequence variants such as a single
nucleotide polymorphisms (SNPs) and small insertion and deletions (indels) based on the shape
of melting transitions (Tm) of real-time PCR products [4]. Target sequences are amplified by
PCR in the presence of a saturated fluorescent double-stranded DNA (dsDNA) intercalating
302

dye. The PCR amplicons are then melted by slowly increasing the temperature and, as dsDNA
converts to a single stranded DNA (ssDNA), fluorescence decreases sharply [5]. HRM curve
analysis is a simple, low-cost, sensitive, closed tube and single-step method for amplicon
discrimination and easy integration with real-time polymerase chain reaction [6].
In this study, we report rapid species identification of Lactobacillus casei group using
HRM-PCR. Three different DNA isolation methods: phenol extraction, separation using
magnetic particles and commercial kit were used. Two sets of targeted gene fragments primers
(groEL, BSH) were tested for amplification of the 16S rRNA gene. Primers set groEL targeted
small hyper-variable region identified inside the Lactobacillus groEL gene. Gene groEL codes
essential function, exhibits high sequence conservation across species [1]. Primers set BSH
targeted to the region of gene codes bile salt hydrolase [7]. In the presented method was used
collection of 6 strains (L. casei CCM 7088T, L. casei CCM 4798, L. paracasei CCM 1753T, L.
plantarum CCM 7039T, L. acidophilus CCM 4833T, L. rhamnosus CCM 1825T). Real-time
PCR and HRM profiles generated reproducible results which allow to the species recognition
in samples. However, further research with larger strains collection is required to the sensitivity
validation and robustness of this method.
Materials and methods
Bacterial strains and growth conditions
The following bacteria strains, were used as reference Lactobacillus casei CCM 4798,
Lactobacillus casei CCM 7088T, Lactobacillus paracasei CCM 4757, Lactobacillus plantarum
CCM 7039T, Lactobacillus acidophilus CCM 4833T, Lactobacillus rhamnosus CCM 1825T.
All strains were cultivated in MRS broth (HIMEDIA, Lactobacillus MRS Broth) at 37°C for
18 h.
Micro- and nanoparticles
Magnetic P(HEMA-co-GMA) and poly (L-lysine) (PLL) modified iron oxide
nanoparticles were prepared using methods published earlier [8 - 9]. Specification of magnetic
particles are shown in Tab. 1. Magnetic particles were separated using an InvitrogenTM
magnetic particle concentrator (Invitrogen Dynal AS, Oslo, Norway).
Tab. 1. Specification of magnetic microparticles.
Dn - number average particle diameter, PDI-polydispersity index (ratio of weight- to number-average
particle diameter)
Magnetic particles

Fe
(%)

Dn

-NH2

-COOH
(mM/g)

PDI
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(mM/g
)
P(HEMA-co-GMA)

10

2,2 µm

-

0,76

1.09

F79/L3-PLL

69.8

6.2 nm

0.28

-

1.37

DNA isolation
Three different DNA isolation methods were used in this work: phenol extraction [10],
separation using magnetic particles (P(HEMA-co-GMA) and PLL) and commercial kit
(UltraClean®Microbial DNA Isolation Kit, Mo Bio Laboratories, Inc.).
Cells from 1 ml culture were centrifugated and resuspended in 1.5 ml of lysis buffer
(10 mM Tris–HCl, pH 7.8, 5 mM EDTA, pH 8.0, lysozyme 5 mg/ml) for 1 hour. Crude cell
lysates were prepared using 12.5 µl of 20% SDS, 10 µl of proteinase K (1 mg/ml) and
incubation at 55°C for 3 hours.
DNA was extracted from the crude cell lysates of food products and bacterial strains
using next procedures.
a) 500 µl of crude cell lysate was used for phenol extraction [10], DNA was resuspended in 250
µl TE buffer (10mM Tris–HCl, 1mM EDTA, pH 7.8).
b) 100 µl of crude cell lysate, P(HEMA-co-GMA) (2 mg × ml−1) or PLL (0,1 mg × ml−1) , 40%
PEG 6000, 5 M NaCl ( 8% PEG 6000 and 2.0 M NaCl was final concentration) and sterile
water was mixture.
Mixtures were incubated for 15 min at laboratory temperature. The DNA captured to the
microspheres was washed by 70% ethanol and eluted to 50 µl TE buffer (10mM Tris–HCl,
1mM EDTA, pH 7.8) for 18 h at laboratory temperature
In the case of kit, DNA was extracted by the UltraClean®Microbial DNA Isolation Kit
(Mo Bio Laboratories, Inc.) according to protocol with minor modification.
Quality and quantity of extracted DNA were checked using a NanoDrop ND2000/2000c (Thermo Scientific, Wilmington, USA). Concentration of bacterial genomic DNA
was set to about 10 ng × µl−1 prior to PCR applications.
PCR conditions and HRM reaction
The hyper-variable groEL region was amplified with primers GroHRM-F (5´GTTTGATCGCGGCTATCTGA-3´) and GroHRM-R (5´-CCTTGTTGMACGATTTCTTG3´) through a PCR profile consisting of an initial denaturation time of 2 min at 95ºC followed
by an amplification for 35 cycles of denaturation (45 s at 94 ºC), annealing (45 s at 59 ºC) and
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extension steps (30 s at 72ºC); the PCR was completed with an elongation period (5 min at
72ºC) [1]. For gene codes bile salt hydrolase was used primers pair LcBSHFW (5´TAAAGGCGAGGAGTTTGTGA-3´) and LcBSHRV (5´-TCAGACTGACATAATTGCGC3´). Cycling conditions were as follows: denaturation at 95 °C for 5 min, followed by 35 cycle
repeats at 95 °C for 30 s and annealing at 58 °C for 30 s, and extension steps at 72 °C for 60 s,
the PCR was completed with an elongation period (5 min at 72 ºC) [7]. The reaction volume
was 25 µl and consisted of 12.5 µl master mix SYTO 9 qPCR (Top Bio, Prague, Czech
Republic), 1 µl of each primer (synthesized by Generi Biotech (Hradec Králové, Czech
Republic)), 9.5 µl water for PCR (Top Bio, Prague, Czech Republic) and 1 µl extracted DNA
(about 10 ng × µl−1 ). The HRM analysis was performed after PCR amplification, with an
increase of 0.1°C pers from 55 to 95 °C. Real – time PCR and HRM reaction was performed
in a LightCycler® Nano (Roche Life Science, USA).
Results and discussion
Lactic acid bacteria belong to the favourite microbes of the food industry. Exact
identification of the LAB strains at species or even at strain level is critical prior to their use in
food supplements. DNA based techniques offer a cheap and quick alternative for the
identification if isolates [11]. HRM analysis of ribosomal genes or other highly conserved
genes has been used extensively to identify microorganisms to the species level [5]. The
strategy based on melting curve analysis of the 150 bp groEL gene fragment amplified with
GROHRM primers [1] and also of the 283 bp BSH gene fragment amplified with LcBSH
primers specific for L. casei strains was used [7]. Our protocol based on a technique known as
high resolution melting analysis (HRM). Using HRM analysis for the study of food
supplements with lactic acid bacteria is much more limited. The best way for identification
lactic acid bacteria in real complex samples such as probiotic food supplements was found.
The influence of DNA extraction method suitable for HRM analysis was tested.
Presented results indicate that use of groEL primers pair successfully identify strains
belong to the Lactobacillus casei group. In the Fig. 1A are shown the melting curves which
did not allow exact identification of each species, because diverse species showed curves with
very similar shapes (it was found in case of the group 2 and 3). In the group 2 we detected L.
casei 7088T and L. plantarum 7039T and in group 3 L. casei 4798, L. paracasei 1753T, L.
acidophillus 4833T. The characteristically shaped melt profile provided the evidence to identify
strains. However not only the Tms was important for the species identification, but the shapes
of the curves were useful as well in additions of L.casei, L. paracasei and L. rhamnosus (Fig.
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1B). Some probiotic bacteria have more than one subspecies, for example L. casei. In the Fig.
1C successfull identification of two different strains of L. casei (7088T, 4798) is shown.

Fig. 1: High resolution melting analysis (HRM) of the groEL DNA fragment (Panel A-C) and the BSH
DNA fragment (Panel D). Panel A: HRM normalized curves of all used Lactobacillus strains, group 1 includes
negative control, group 2 includes L. casei 7088T, L. plantarum 7039T, group 3 includes L. casei 4798, L.
paracasei 1753T, L. acidophillus 4833T, group 4 includes L. rhamnosus 1825T. Panel B: HRM normalized
curves of group1 – L. casei 7088T, group 2 - L. casei 4798, L. paracasei 1753T, group 3 - L. rhamnosus 1825T.
Panel C: HRM normalized curves of group1 – L. casei 7088T, group 2 - L. casei 4798. Panel D: HRM curves of
temperatures shifted for different extraction methods of L. casei 4798, group 1 includes two types of magnetic
particles, kit, group 2 includes fenol extraction.

The temperatures shift in case of fenol extraction compared with alternative types of
DNA extraction was found (Fig. 1D). Presented results indicates that the using of LcBSH
primer was influenced on DNA isolation types. Each isolation methods produced DNA in
different purity. Quantity and purity was measured spectrophotometrically.
Conclusion
The HRM analysis is an efficient screening tool for discrimination of microbial
community variations among the samples. The melting curves did not allow exact identification
of each species, because diverse species showed curves with very similar shapes. We
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successfully identified strains belong to the Lactobacillus casei group such as L. casei, L.
paracasei and L. rhamnosus. In the applied LcBSH primers pair was found the variance
between used extraction methods for evidence of HRM curves.
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Abstract
EBHSV is a lagovirus of the family Caliciviridae originally that cause contagious and fatal disease
associated with necroting hepatitis. In Slovakia, EBHSV was first time identified by Frölich et al. in the year 2007,
but there is a lack of information on the current status of EBHSV. In this study, we realized an epidemiological
analysis of EBHS virus occurrence in the liver of hares from 10 hunting locations in southwestern Slovakia in the
autumn of 2016 and 2017. By the help of nested RT-PCR targeting the VP60 gene of EBHSV we identified
EBHSV in 3 out of 57 hares. Sequencing of nested PCR products confirmed the specificity and also showed no
difference from EBHSV database strains. The analysis is currently underway of the samples of 33 hares caught in
7 hunting localities in the autumn of 2017. To date, we identified EBHSV in 5 out of 7 hares (71.4%) caught in
the second locality and also one EBHSV positive hare caught in the third locality. Monitoring of EBHSV
incidence in Slovakia is eligible and even more necessary to avoid undesirable transmission of pathogens.

Keywords: EBHSV; RT-PCR; epidemiology
Introduction and Objectives

Lepus europaeus is one of the most traditional hunting species and is an inseparable
part of the natural wealth of Slovakia. Since 1975 takes place in Slovakia to a sharp decline in
its population, and so the current production hare hunting conducted at only 3.14% of the
maximum they reached in 1973. The reasons for this hare population still are not entirely clear,
but the knowledge arising from clinical and pathological examination of sick rabbits performed
in many European hunting grounds suggest that one reason may be a disease caused by, among
other pathogens, European brown hare syndrome virus (EBHSV). This virus appears to be a
very potent pathogen with the ability to greatly reduce hare populations. The outbreak of this
disease in wild hares and farmed rabbits is most often characterized by acute hepatitis, liver
necrosis, internal organ bleeding, and is accompanied by high mortality. Syndrome, necrotizing
liver of the hares and rabbits (Lepus timidus) is a serious, highly contagious disease, first
described in 1980 in Sweden [1]. It is currently common in southern, central and eastern
Europe, as well as in the UK, Denmark, Sweden, France and Germany [2,3]. The etiological
agent of the EBHS is EBHSV, included in the family Caliciviridae, the genus Lagovirus.
EBHSV genome, uncovered, single-stranded RNA with positive polarity, approximately 7 kb
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in length) was sequenced in 1996 [4]. Multiple EBHSV strains have been identified using
molecular techniques, their number is still increasing, and more than 24 viral strains are known
[5,6]. Recently, EBHSV was captured in the countries of Eastern Europe: Croatia, Poland [7]
and the Czech Republic [8].
EBHSV is currently considered a natural pathogen of hares without known evidence of
"cross-infection" between hares and rabbits. EBHSV is highly contagious for rabbits and is
transmitted primarily directly or indirectly by oral or fecal or respiratory tract. Ensuring the
underlying EBHSV infection quickly, 2 days after infection, the virus is present in all secretions
and excretions of the diseased animal. Mortality and mortality can be up to 100%, especially
in sensitive adult subjects. It is believed that infection at younger age (<3 months) leads
gradually to the formation of protective antibodies. EBHSV is not transmissible to humans.
EBHS leakage is usually observed in autumn, possibly related to the increased density of the
hare population at the end of the reproduction period, adverse climatic conditions, and the loss
of protective antibodies in the offspring. A method of harvesting that increases the movement
of humans and dogs in the natural habitat environment can also facilitate the spread of the virus
and thus contribute to the spread of infection. Diagnosis of EBHS involves the detection of
necrosis by an electron microscope (usually in the liver) [9], histopathology of samples (liver,
lung, spleen and kidney), EBHSV antibody determination in serum and other body fluids, also
molecular techniques of which at present to detect presence EBHSV using RT-PCR.
In 2007, wildlife and farmed hares investigations provided the first evidence of the
presence of EBHSV in the Slovak Republic's rabbit population [10], Of 8 hunting grounds,
135 field cattle (serum and / or liver) were tested, with 73% incidence of anti-EBHSV
antibodies and viral RNA detected using RT-PCR. During this study, 3 new isolates of the
EBHSV were identified by analysis of the partial sequence of the VP60 (encapsulated capsid
protein) gene. Recent genetic analysis of EBHSV from the rabbit population in Germany
revealed the close relationship between the German strain and one of the Slovak strain [3].
Despite the fact that Slovakia is one of the main exporters of field hares to several European
countries, information on the current status of EBHS is lacking, which supports the need to
determine the incidence of EBHSV to prevent unwanted pathogen transmission [11,12].
The aim of this work was to identify the current incidence of EBHSV in hares from selected
hunting grounds in Slovakia using a molecular method, RT-PCR targeting specific fragment
of the VP60 gene. A second objective was to prepare a recombinant plasmid that could serve
as a still missing positive control needed for RT-PCR screening method.
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Materials and methods
Study sites, animalsand samples
A total 64 European brown hares caught in 10 hunting locations in southwestern
Slovakia (Veľký Kýr, Piešťany, Lehnice, Matúškovo, Veľký Cetín, Mojmírovce, Komjatice,
Malý Cetín, Branč, Lehota) in the autumn of 2016 and in 7 hunting locations (Veľký Kýr,
Oponice, Húl, Rastislavice, Kuzmice, Veľký Cetín, Malý Cetín) in the autumn 2017,
respectively, were investigated for the presence of EBHSV in the liver. 3 cage hatcheries
(VÚŽV Nitra) served as negative controls.
Cells
Escherichia coli cells (strain JM109) were used for prepare recombinant plasmid
according to the manufacturer’s instructions (Promega).
Purification of total RNA and preparation of cDNA
Total RNA from liver samples was purified using Isolate II RNA Mini kit (Bioline)
according to the manufacturer instructions and measured using a spectrophotometer. To
remove possible contaminant DNA, RNA samples were treated with RNase free DNase I (data
not shown) (Novagen). Pure RNA samples were used to prepare cDNA using M-MLV reverse
transcriptase (Invitrogen).
Nested RT-PCR amplification
To amplify the genomic region of EBHSV corresponding to the fragment of VP60 gene
outer and nested PCR primers (5′-CCG TCC AGC ATT CGT CCT GTC AC -3′ and 5′-CAT
CAC CAG TCC TCC GCA CCA C -3′; 5′-CAG CAT TCG TCC TGT CAC AAC -3′ and 5′CGC ACC ACT GCA CTG AAC AT-3′) were used producing 262- and 246-bp-long products.
The primers were synthesized by Microsynth (Switzerland). The PCR mixture contained 50
mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8.5), 0.1 % Triton X-100, 1.5 mM MgCl2, 0.3 mM nucleotides,
0.3 mM of each primer, 1 U of GoTaq polymerase (Promega), and a template. The RT-PCR
procedure was performed in a 50-µl total volume with 35 cycles of 94 °C for 30 s, 60 °C for
30 s, and 72 °C for 30 s, followed by an extension in a thermal Labcycler (Sensquest) at 72 °C
for 5 min. For the second (nested) round, 1–2 µl of the first-round RT-PCR was used as a
template under identical conditions, except 30 cycles were used.
Construction of recombinant plasmid used as a positive control
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Positive control usable in RT-PCR or nested RT-PCR was prepared by cloning of
product of RT-PCR into vector pJET Easy (Promega), as previously described [13] and then
propagated in E. coli JM 109 competent cells according to the manufacturer’s instructions. The
construction of recombinant plasmid was verified by restriction fragment length polymorphism
analysis and both strand sequencing (BITCET, Slovakia).
Results and discussion
To detect EBHSV by nested RT-PCR in samples, we designed and tested 4 pairs of
primers specific for the VP60 packaging protein. The results showed that the conditions
selected for at least one nested RT-PCR method allow specific detection of virus in liver
samples, with false positives being avoided. By cloning the product of the first RT-PCR (264
bp) amplified from EBHSV positive template cDNA into the pJET1.2 cloning vector, we
prepared an artificial positive control (pJET/vp60) to control false negativity of the samples
(Fig 1, lane nPK and PK).
We have performed an epidemiological analysis of the occurrence of the EBHSV in the
Lepus europaneus hares in Slovakia by testing samples of 64 hares caught in 2016 and 2017 in
15 hunting localities. By the help of nested RT-PCR targeting the VP60 gene of EBHSV we
identified EBHSV in 3 out of 57 hares, but only in a single locality where the incidence
achieved 50% (Fig.1, lane nL3H) and (Fig.2, lanes L6Hk and L6Hs). The analysis is currently
underway of the samples of 33 hares caught in 7 hunting localities in the autumn of 2017. To
date, we identified EBHSV in 5 out of 7 hares (71.4%) caught in the second locality (Fig. 2,
lanes OP1-4 a OP7) and also one EBHSV positive hare caught in the third locality (data not
shown), respectively. The specificity of the EBHSV positive nested RT-PCR products was
confirmed by sequencing on both strands, and we found no mutation that would differentiate
the EBHSV in this sequence from the standard strains described in the databases.
Finally, we can conclude that the incidence of EBHSV has so far been confirmed for a
total of 8 hares achieving about 12.5% (n=64) in Slovakia in 2016 and 2017.
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Fig. 1. Detection of EBHSV in the liver of hares caught in 2016 by nested RT-PCR specific for VP60gene
Lanes: L_100+ GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, nL1H-nL3H samples of hare No1-3; nPK nested RT-PCR
on the template pJETvp60(positive control); nNK nested PCR without cDNA(negative control); PK the first RTPCR with nested primers on the template pJETvp60(positive control of nested RT-PCR); L_1kb GeneRuler 1
kb DNA Ladder

Fig. 2. Detection of EBHSV in the liver of hares caught in 2017 by nested RT-PCR specific for VP60 gene
Lanes: OP1-7 samples of hare No1-7; L3Hs and L3Hk hare No L3;L6Hs and L6Hk hare No L6; H-nL3H; PK
nested RT-PCR on the template pJETvp60 (positive control); L_100+ GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder;
NK nested RT-PCR without cDNA- negative control

Conclusion
The results showed that the monitoring of EBHSV incidence in hares is eligible and
even more necessary to avoid undesirable transmission of pathogens.
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Abstract
Fermentation characteristics and protein expression patterns in Vibrio natriegens.
The bacterium Vibrio natriegens is a Gram-negative marine bacterium. It has the fastest growth rate of
any known microorganism, with a reported doubling time of <10 min.For this feature V. natriegens could be
thefuture for a range of routine applications in molecular biology and biotechnology.

Keywords: Vibrio natriegens; production host; fast growth; protein synthesis; human growth hormon
Úvod a formulácia cieľa
Objav techník rekombinantných DNA priniesol revolúciu na poli molekulárnej
biológie. Modelovým hostiteľským organizmom pre prácu s rekombinantnými DNA bola po
dlhé roky baktéria Escherischia coli. Väčšina rutinných úloh v laboratóriu si často vyžaduje
opakovaný rast bakteriálnych kultúr a uvádza sa, že rast zaberie až 90% experimentálneho času
a práve vďaka krátkej generačnej dobe a rýchlemu rastu sa E. coli stala hlavným pracovným
nástrojom [1]. Výhodné je teda hľadanie nových rýchlo rastúcich bakteriálnych hostiteľov,
ktorí môžu mať významne lepšie vlastnosti oproti dizajnovaným kmeňom, resp. štandardne
používaným produkčným kmeňom E. coli, Corynebacterium glutamicum, Pseudomonas
putida a ďalším. Jednou z alternatív by sa v blízkej budúcnosti, hlavne na úrovni heterologickej
expresie proteínov, mala stať práve baktéria Vibrio natriegens (V. natriegens).
V. natriegens je gram-negatívna, nepatogénna, mierne halofilná baktéria izolovaná z
morského sedimentu [2]. Jej výraznou charakteristikou je nezvyčajne krátka doba delenia. Čas
zdvojnásobenia bakterialnej kultúry sa pohybuje okolo 9,8 min. pri ideálnych podmienkach,
čo je najkratšia pozorovaná generačná doba. Kolónie V. natriegens sú viditeľné už po ~ 4 hod.
na agarových platniach, kým najrýchlejšie rastúci kmeň E. coli NEB Turbo až po ~ 7 hod.[3].
Extrémne krátka doba delenia má priamu súvislosť s aktivitou proteosyntetického aparátu
bunky. Jeho silná aktivita bola indikovaná aj analýzou hladín rRNA, ktoré boli v prípade V.
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natriegens významne zvýšené. V súvislosti so zvýšenými hladinami rRNA bolo študované
množstvo ribozómov na bunku za generáciu, kde bolo zistené, že V. natriegens vyprodukuje
asi 115 000 ribozómov, čo je významne viac v porovnaní s E. coli, ktorá za generáciu
vyprodukuje len približne 70 000 ribozómov. Ďalším parametrom je zvýšené množstvo génov
pre tRNA, čo je zapríčinené okrem silnejšej promótorovej aktivity, aj väčším počtom génov
pre tRNA. V. natriegens má o 30 tRNA génov viac ako E. coli MG1655 [4].
V. natriegens je nový potencionálny hostiteľ pre biotechnologické aplikácie a
heterologickú produkciu rekombinantných proteínov. Pre konkrétnu aplikáciu je potrebné
stanovenie základných rastových parametrov a špecifík so zameraním na produkciu vo väčšom
množstve. Z tohto dôvodu bolo cieľom našej práce stanovenie základných rastových vlastností
na úrovni uhlíkového zdroja a rastového média pre divý kmeň V. natriegens a komerčný kmeň
Vmax, v porovnaní so štandardne používaným kmeňom Bl21(DE3). V druhom kroku sme sa
venovali aplikacii získaných poznatkov pre heterologickú produkciu ľudského rastového
hormónu (hGH) ako praktického príkladu využitia V. natriegens ako produkčného hostiteľa.
Materiál a metódy
Použité bakteriálne kmeňe:
E. coliBl21, genóm: B F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB–mB–) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7p07 ind1
sam7 nin5]) [malB+]K-12(λS)
Vmax™ Express (Synthetic Genomics)
V. natriegens (divý kmeň ATCC 14048)
Použité plazmidy:
pJK100EK-hGH [5]
Kultivácie v Erlenmayerových bankách: Kultivácie sme robili paralelne, v objeme 50
ml ako triplikáty, pričom sme stanovili základné uhlíkové zdroje, (glukóza, sacharóza,
glycerol, arabinóza, kontrolná vzorka). Všetky sme použili vo výslednej koncentrácii 1%.
Kultivácie prebiehali vždy pri optimálnej teplote pre V. natriegens a Vmax pri 30°C a pri
Bl21(DE3) pri 37°C. V prvom kroku sme robili analýzu na chemicky definovanom médiu,
následne aj na základnom komplexnom médiu LB3/ LB. Pri obdobných podmienkach sme
testovali vhodné kultivačné média (LB3, BHI+v2 soli, 2xYT+ v2 soli, LB-Miller, LB-Miller+
v2 soli).
Batch fermentácie: Batch fermentácie sme robili v objeme 1 l, pri optimálnej teplote v
rámci analýzy rastových vlastností.
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Fed-batch fermentácie: Pri fed-batch fermentáciach sme začínali na 700 ml chemicky
definovaného média, pričom sme použili 2 príkrmy. Prvý obsahoval 10% sacharózu a 20 mM
MgSO4 a druhý 50% sacharózu a 100 mM MgSO4. Špecifickú rýchlosť rastu (µ) sme sa snažili
držať v rozmedzí 0,1-0,2g.g-1.h-1. Špecifickú rýchlosť rastu sme vyrátali podľa vzťahu
µ=ln(mt2/mt1)/t2-t1; t= čas; m= hmotnosť alebo OD600 biomasy.
Stanovenie sušiny: V jednotlivých vybraných časových intervaloch bola odoberaná
vzorka o objeme 1 ml. Vzorka bola centrifugovaná pri20 000 x g, 3 min. Pelet bol vysušený
pri 95 °C, 24 hod. Pomocou váženia na analytických váhach bol určený hmotnostný prírastok
biomasy.
Stanovenie optickej denzity: Optická denzita bola meraná na spektrofotometri (BioRad, SmartSpecTM Plus) pri vlnovej dĺžke 600 nm.
Transformácia:

Na

transformáciu

plazmidu

pJK100EK-hGh

bol

použitý

elektrokompetentný divý kmeň V. natriegens a komerčný kmeň Vmax. Bola využitá metóda
elektroporácie, ktorá si vyžadovala optimalizáciu elektroporačných parametrov, prípravy
elektrokompetentých buniek aj následnej inkubácie, ktorá sa ukázala najefektívnejšie v LB3
médiu, pri 37°C, 1 hod. Využili sme elektroporačný prístroj (BioRAD) pri nastavení 800V, 25
µF, 200 Ω. Transformácia plazmidu do buniek E. coli BL21(DE3) prebehla pomocou metódy
teplotného šoku.
Izolácia prazmidu: Narastené kolónie na tuhej agarovej platni boli preočkované do
tekutého média a kultivované cez noc pri 37 °C. Plazmid bol izolovaný pomocou Spin
MiniPrep kitu (Qiagen).
Enzymatické štiepenie: Izolovaný vektor pJK100Ek-hGH bol pre overenie úspešnej
transformácie štiepený pomocou enzýmov PdiI a EcoRI (NEB). Štiepenie prebiehalo 1 hod. 30
min. pri teplote 37 °C.
Agarózová gélová elektroforéza: Na detekciu a overovanie výsledkov bol použitý 1%
(w/V) agarózový gél. Produkty štiepnej reakcie boli overované podľa molekulového štandardu
SM 1331 (Thermo Scientific).
Expresia: Expresia Trx-hGH prebiehala v bunkách Vmax, ktoré obsahovali plazmid
pJK100EK-hGh v rôznych typoch médií (LB3, BHI, 2xYT) pri 30°C aj 37°C. Po dosiahnutí
OD 0,5-0,8 bola expresia indukovaná pridaním IPTG do výslednej koncentrácie 1mM. Vzorky
boli odoberané v 0 hod., 2 hod., 4 hod., 6 hod., 24 hod.
Ultrazvuková homogenizácia buniek: Bakteriálnu biomasu získanú pri baničkových
kultiváciach, pri batch fermentácii alebo fed-batch fermentácii sme zhomogenizovali pomocou
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ultrazvuku v 50 mM TrisHCl, 500 mM NaCl a 1mM PMSF (inhibítor proteáz) s príslušným
nastavením amplitúdy 30%, 13 min a 15s/15s.
SDS-PAGE: Vzorky z expresie boli analyzované na polyakrylamidovom géli (nanášací
5%, separačný 12%) pri napätí 300 V a porovnávané s molekulovým štandardom PageRuler™
(Thermo Scientific).
Western blot: Prítomnosť proteínu sme detegovali pomocou primárnej protilátky mouse
anti-His-tag (Invitrogen) a sekundárnou protilátkou (Sigma) na PVDF membráne. Parametre
semi-dry blotovacieho prístroja (Biometra) sme nastavili na 10V, 220 A a 35 min. Celkový
výsledok sme detegovali chemiluminiscenčnou metódou.
Výsledky a diskusia
V prvých krokoch sme sa zamerali na optimalizáciu rastových vlastností V. natriegens
z pohľadu efektívneho a ekonomicky zaujímavého uhlíkového zdroja. Ako najvýhodnejšie
zdoje sa po analýze v minimálnom a komplexnom médiu ukázali D-glukóza a glycerol. Pričom
z pohľadu ceny, enviromentálnej záťaže a efektivity produkcie je sacharóza zaujímavejšia. V
prípade vhodných rastových médií sa ukázali ako najlepšie média 2xYT, BHI a LB3. V prípade
2xYT sme dosiahli produkciu biomasy v baničkovej kultivácii až 18,2 g/l.

Obr. 1. Analýza vhodného uhlíkového zdroja pre divý kmeň V. natriegens- Na grafe sú znázornené
kultivácie v Erlenmayerových bankách v minimálnom médiu (50 ml) pri 30°C za prítomnosti rôznych
uhlíkových zdrojov. Kontrola predstavuje kultiváciu bez prítomnosti uhlíkového zdroja

Ďalej sme sa venovali stanoveniu rastových vlastností V. natriegens aj pri fermentácii.
V prípade kultivácie v 2xYT médiu za prítomnosti 1% sacharózy pri 30°C a pH 7,2 sme
dosiahli OD= 35,06 (±0,65). Venovali sme sa tiež stanoveniu rastových vlastností na úrovni
fed-batch fermentácie v minimálnom médiu s použitím príkrmu 1 (10% sacharóza, 20 mM
MgSO4) a príkrmu 2 (50% sacharóza, 100 mM MgSO4). Špecifickú rýchlosť (u) rastu sme sa
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snažili držať na úrovni 0,1-0,2 g.g-1.h-1manuálnou úpravou príkrmu. Podarilo sa nám získať
maximálne hodnoty sušiny 60g/l.

Obr. 2. Analýza vhodného rastového média pre divý kmeň V. natiegens- Na grafe sú znázornené kultivácie
v Erlenmayerových baničkách v rôznych typoch vybraných kultivačných médií (50 ml) pri 30°C, bez
prítomnosti uhlíkového zdroja

Obr. 3. Analýza vlastností V. natriegens Vmax pri fed-batch kultivácii -Na grafe je znázornená fed-batch
fermentácia na minimálnom médiu. Na ľavej y-osi sú znázornené hodnoty sušiny (g/l) a na pravej y-osi je
znázornená špecifická rýchlosť rastu (µ), ktorá bola po celý čas fermentácie udržiavaná v intervale 0,1-0,2 g.g1 -1
.h . Modrá šípka predstavuje prvý príkrm a zelená šípka predstavuje druhý príkrm

Obr. 4. Overenie transformatov kmeňa Vmax plazmidom pJK100EK -1. Molekulový štandard SM1331;
2.Kontrolné štriepenie plazmidu pJK100EK- restrikčnými endonukleázami (štiepne produkty majú veľkosť 594
bp); 3. Štiepenie izolovanej plazmidovej DNA z kolónie 9; 4. Štiepenie izolovanej plazmidovej DNA z kolónie
4
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Elektroporáciou bol do buniek V. natriegens Vmax vložený plazmid pJK100EK-hGh.
Jeho prítomnosť bola overená štiepením (PdiI/EcoRI) a analyzovaná agarózovou
elektroforézou. Následne sme vyskúšali expresie v menšom objeme (50 ml) a v rastovo
najvýhodnejších médiach, ktoré sme vybrali z predchádzajúcich analýz.

Obr. 5. Expresia Trx-hGH (35,5 kDa), batch fermentácia, 2xYT médium, 1% sacharóza, 30°C
(A) PAGE (B) Western blot
1. Molekulový štandard (PageRuler™); 2.0 hod.; 3. 2 hod.; 4. 4 hod.; 5. 6 hod.; 6. 24 hod.; 7. pelet; 8.
supernatant

Záver
Výsledkom práce bola analýza rastových podmienok V. natriegens na úrovni
uhlíkového zdroja a rastových médií, ktorej výsledky boli použité pri demonštrácii V.
natriegens ako produkčného hostiteľa pri produkcii ľudského rastového hormónu (hGH).
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Abstract
Plant physiological adaptations to drought stress
Sorghum bicolor is one of the most cultivated cereals due to its high resistance to water deficiency.
However, sorghum cultivars vary in this attribute and therefore present suitable model systems to study
the differences in their defence mechanisms. The aim of this work was to compare a drought-resistant
(Gadambalia) and drought-sensitive (Tabat) sorghum cultivar in the synthesis of antioxidants and dehydrin
proteins. The results of this study may help to elucidate some aspects of the otherwise not well-understood
mechanisms of drought resistance.

Keywords: anthocyanins; dehydrins; drought; qPCR; sorghum
Úvod a formulácia cieľa
Cirok dvojfarebný zaujíma miesto v prvej päťke hospodársky najvýznamnejších rastlín
vďaka jeho významnej rezistencii voči vodnému deficitu, v porovnaní s inými druhmi obilnín.
Táto schopnosť v rámci zástupcov rodu cirok značne varíruje. Práve to stavia tento rastlinný
druh do pozície vhodného modelového objektu pre štúdium fyziologických vlastností
zvyšujúcich odolnosť rastlín voči nedostatku vody [1].
Z výsledkov mnohých štúdií vyplýva, že dehydratácia buniek vedie k aktivácii širokého
spektra metabolických a fyziologických odpovedí s cieľom eliminovať poškodenie buniek
vplyvom tohto stresového faktora. K takýmto odpovediam patrí napríklad akumulácia
antioxidantov a špecifických proteínov – dehydrínov (LEA II proteíny), ktorých presná funkcia
nie je doposiaľ úplne objasnená. Spoločnými vlastnosťami dehydrínov sú predovšetkým
vysoká hydrofilnosť, termostabilita a prítomnosť konzervovaných segmentov K, S a Y [2, 3,
4, 5].
V rámci nadviazania na predchádzajúci výskum na vybraných kultivaroch ciroku, je
naším cieľom určiť konkrétne fyziologické aspekty umožňujúce rastlinám efektívne čeliť
stresu z nedostatku vody.
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Materiál a metódy
Ako rastlinný materiál sme použili dva kultivary ciroku dvojfarebného (Sorghum
bicolor L. Moench), a to cv. Gadambalia (rezistentný voči suchu) a cv. Tabat (senzitívny
voči suchu). Rastliny sme pestovali v pôdnom substráte počas 25 dní v kontrolovaných
podmienkach: fotoperióda 16/8 h (svetlo/tma), teplota 23 ± 2 °C, intenzita fotosynteticky
aktívneho žiarenia (PAR) 125 µmol m-2 s-1 a relatívna vlhkosť vzduchu 55 ± 5 %. Pôdnu
vlhkosť sme pravidelne dopĺňali na presne definovanú úroveň (udávanú ako percentuálny
podiel z absolútnej vodnej kapacity pôdy, AVK) použitím Hoaglandovho živného roztoku so
štvrtinovou koncentráciou rozpustených živín. V rámci kultivácie sme pracovali s
nasledovnými variantmi:
- G 70: variant s optimálnou závlahou, ktorá tvorí 70 % AVK, kontrolný variant;
cv. Gadambalia;
- G 70 → 30: variant so zníženou závlahou po 14. dňoch (pokles zo 70 % na 30 % AVK); cv.
Gadambalia;
- G 30: variant vystavený suchu (30 % AVK); cv. Gadambalia;
- T 70: variant s optimálnou závlahou, ktorá tvorí 70 % AVK, kontrolný variant;
cv. Tabat;
- T 70 → 30: variant so zníženou závlahou po 14. dňoch (pokles zo 70 % na 30 % AVK); cv.
Tabat;
- T 30: variant vystavený suchu (30 % AVK); cv. Tabat.
Po 25 dňoch kultivácie sme z rastlín odobrali celé nadzemné časti a stanovili sme
hmotnosť suchej biomasy, respektíve obsah vody v pletivách jednotlivých variantov sušením
vzoriek, po dobu 72 h pri teplote 70 °C.
Spektrofotometrickou analýzou (6705 UV/Vis. Spectrophotometer, JENWAY) sme
stanovili koncentrácie chlorofylu a, b a karotenoidov z apikálnej časti čepele 4. asimilačného
listu [6]. Pri spektrofotometrickom stanovení koncentrácie antokyánov sme ako východiskový
materiál použili celú čepeľ 4. asimilačného listu [7].
Pre získanie kódujúcich sekvencií dehydrínov a referenčného génu sme použili
databázu National Center for Biotechnology Information (NCBI) [8]. K vybraným génom sme
pomocou softvéru Primer3web 4.1.0 [9] navrhli primery (Tab. 1.).
Na izoláciu celkovej rastlinnej RNA a odstránenie genomickej DNA sme použili
komerčnú sadu SpectrumTM Plant Total RNA Kit (Sigma-Aldrich) a postupovali sme podľa
priloženého protokolu. Pri syntéze cDNA sme použili komerčnú sadu ImProm-II Reverse
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Transcription System (Promega). Úroveň relatívnej expresie génov sme stanovili pomocou
qPCR (LightCycler® 480 Instrument II, Roche), pričom na amplifikáciu špecifických úsekov
cDNA sme použili Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific).
Získané dáta sme vyhodnotili podľa metódy Pfaffl [10].
Štatistickú analýzu výsledkov sme vyhodnotili softvérom STATGRAPHICS Centurion
XV (Statgraphics Technologies).
Tab. 1. Prehľad použitých génov a primerov.
Referenčné čísla zodpovedajú označeniu génov v databáze NCBI, F – ľavý primer, R – pravý primer.

Ref. číslo génu

Názov génu

XP_002439687

DHN1

XP_002452771

COR410

XP_002466730

HIRD11

XM_002451491.2

EIF4A

Primery (sekvencia 5‘ → 3‘)
(F) ACAGCACTAATCGTCCGTGG
(R) CGCAAGTCACACCACACAAC
(F) ATGGCAAGGAGAAGAAGGGC
(R) GAACTCAAAACGCACGCCAA
(F) AGCACAAGAAGGAGGAGCAC
(R) GCCGGTGATCTTGTCCTTGA
(F) TGGACTGGCTCACAGACAAG
(R) CAAGTGAGACCTGCTGGACA

Výsledky a diskusia
V prípade oboch testovaných kultivarov sme pozorovali tendenciu poklesu obsahu
vody v pletivách v dôsledku zníženej závlahy (Obr. 1.), pričom k rovnakým výsledkom dospel
aj kolektív autorov Tsuji et al. [11]. Z údajov vyplýva, že existuje signifikantný pokles v
obsahu vody v biomase kultivaru Tabat s rastúcou tendenciou vzhľadom na dĺžku pôsobenia
sucha. V prípade kultivaru Gadambalia neexistuje signifikantný rozdiel medzi variantmi G 70
→ 30 a G 30. Z toho možno predpokladať, že sucho síce pôsobí ako stresový faktor aj na
rezistentný kultivar Gadambalia, avšak po znížení obsahu vody v pletivách na určitú úroveň,
dĺžka pôsobenia sucha nespôsobuje signifikantný pokles obsahu vody v nadzemnej biomase.
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Obr. 1. Percentuálny podiel vody v nadzemnej biomase S. bicolor v cv. Gadambalia (G) a Tabat (T).
G/T 70 – kontrola, závlaha na úrovni 70 % AVK; G/T 70 → 30 – po 14. dňoch kultivácie závlaha znižovaná
zo 70 % na 30 % AVK; G/T 30 – sucho, závlaha na úrovni 30 % AVK. Uvádzané hodnoty sú hodnoty
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aritmetických priemerov ± smerodajné odchýlky. Rôzne písmená zobrazujú preukazné rozdiely medzi údajmi
na úrovni preukaznosti P ≤ 0,05.

Podobnú tendenciu ako v prípade poklesu obsahu vody v nadzemnej biomase vykazuje
aj klesajúca koncentrácia fotosyntetických pigmentov vzhľadom na znižujúcu sa dostupnosť
vody (Obr. 2.). V prípade kultivaru Gadambalia sucho spôsobuje pokles obsahu chlorofylov
a karotenoidov približne o 30 % v porovnaní s kontrolnými rastlinami bez ohľadu na dĺžku
pôsobenia (varianty G 70 → 30 a G 30). V kultivare Tabat sucho spôsobuje, po období rastu
v optimálnych podmienkach (variant T 70 → 30), len mierny pokles koncentrácie pigmentov
(o menej ako 14 %). Avšak v prípade dlhotrvajúceho sucha (variant T 30), možno pozorovať
pokles chlorofylov aj karotenoidov o viac ako 50 % v porovnaní s kontrolnými rastlinami.
Výrazný pokles koncentrácie pigmentov (najmä v prípade cv. Tabat) môže byť spôsobený
vplyvom reaktívnych foriem kyslíka zodpovedných za peroxidáciu lipidov, čo má za následok
rozrušovanie štruktúry chloroplastov [12].
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Obr. 2. Koncentrácia fotosyntetických pigmentov v štvrtom asimilačnom liste S. bicolor
v cv. Gadambalia (G) a Tabat (T). G/T 70 – kontrola, závlaha na úrovni 70 % AVK;
G/T 70 → 30 – po 14. dňoch kultivácie závlaha znižovaná zo 70 % na 30 % AVK; G/T 30 – sucho, závlaha
na úrovni 30 % AVK. Uvádzané hodnoty sú hodnoty aritmetických priemerov ± smerodajné odchýlky. Rôzne
písmená zobrazujú preukazné rozdiely medzi variantmi na úrovni preukaznosti P ≤ 0,05.
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Obr. 3. Koncentrácia antokyánov v štvrtom asimilačnom liste S. bicolor v cv. Gadambalia (G) a Tabat
(T). G/T 70 – kontrola, závlaha na úrovni 70 % AVK; G/T 70 → 30 – po 14. dňoch kultivácie závlaha
znižovaná zo 70 % na 30 % AVK; G/T 30 – sucho, závlaha na úrovni 30 % AVK. Uvádzané hodnoty sú
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hodnoty aritmetických priemerov ± smerodajné odchýlky. Rôzne písmená zobrazujú preukazné rozdiely medzi
variantmi na úrovni preukaznosti P ≤ 0,05.

Nami získané výsledky koncentrácie antokyánov (Obr. 3.) korelujú s výsledkami inej
štúdie [13], v ktorej preukázali, že prítomnosť antokyánov môže zmierňovať stres v dôsledku
ich antioxidačnej a osmoprotektívnej funkcie. Nakoľko sme antokyány detegovali len
v kultivare Gadambalia (rezistentný), tak je možné predpokladať, že práve ich syntéza je
jedným z dôležitých metabolických atribútov, ktoré zodpovedajú za zvýšenú toleranciu
voči suchu v porovnaní s kultivarom Tabat, kde sme antokyány nedetegovali ani v jednom
variante.
V kultivare Gadambalia bola tendencia expresie dehydrínov vplyvom sucha prevažne
rastúca, alebo štatisticky zhodná pri porovnaní variantov G 70 → 30 a G 30 s kontrolným
variantom (Obr. 4.). V kultivare Tabat mala expresia génov klesajúcu tendenciu, s výnimkou
variantu T 70 → 30 v géne DHN1. Tendenciu nárastu expresie dehydrínov v kultivare
Gadambalia si vysvetľujeme tým, že zvýšená akumulácia dehydrínov vedie k zvýšeniu
odolnosti rastlín voči suchu ako uvádza aj odborná literatúra [14]. Kultivar Tabat má
prirodzene vyššie expresie dehydrínov v kontrolnom variante (T 70) v porovnaní s kultivarom
Gadambalia (G 70), avšak vplyvom stresu dochádza k výraznému poklesu expresie
jednotlivých dehydrínov (opačná situácia ako v kultivare Gadambalia), z čoho vyplýva
neschopnosť syntézy ďalších proteínov, a tým výraznejšia citlivosť na stres zo sucha.
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Obr. 4. Relatívna expresia vybraných génov pre dehydríny po 25. dňoch kultivácie v štvrtom
asimilačnom liste S. bicolor v cv. Gadambalia (G) a Tabat (T). Expresia génov je štandardizovaná podľa
expresie génov vo variante G 70. G/T 70 – kontrola, závlaha na úrovni 70 % AVK; G/T 70 → 30 – po 14. dňoch
kultivácie závlaha znižovaná zo 70 % na 30 % AVK; G/T 30 – sucho, závlaha na úrovni 30 % AVK. Uvádzané
hodnoty sú hodnoty aritmetických priemerov ± smerodajné odchýlky. Štatistické údaje sú vyjadrené
individuálne pre každý gén a kultivar. Rôzne písmená zobrazujú preukazné rozdiely medzi údajmi na úrovni
preukaznosti P ≤ 0,05.
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Záver
Cieľom tejto práce bolo študovať konkrétne mechanizmy, ktoré rastlinám ciroku
dvojfarebného umožňujú efektívne čeliť vodnému deficitu. Vychádzajúc z našich výsledkov,
porovnávaných s inými štúdiami, sa domnievame, že sú to práve zvýšená expresia génov pre
dehydríny spolu so syntézou antokyánov v kultivare Gadambalia, ktoré môžu výrazne vplývať
na potlačenie negatívneho dopadu sucha na rastliny.
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Abstract
The impact of daylight saving time on sleep in sensitive people
Uninterrupted and sufficiently long sleep is an important aspect for the proper functioning of the entire
body. During the year, we are all exposed twice to the time transition of one hour forward and backward. Little is
known about how these changes affect our organism. This internal and social discrepancy can cause health
problems and may disrupt normal functioning of body in sensitive persons. Our study investigates the association
between spring daylight saving time (DST) and sleep quality. We used an actigraphy of 16 people, which declare
problems with DST to examine the sleep parameters before and after the DST to see if there are changes during
the sleep period. We found significant differences between sleep before and after a DST in two sleep parameters
- mean score in active period and average wake movement, indicating the assumption that daylight saving time
causes sleep disturbance and impairment of quality. No significant results were found in other parameters.

Keywords: daylight savings time; actigraphy; sensitive individuals; sleep quality
Úvod a formulácia cieľa
Endogénne cirkadiánne hodiny regulujú 24 – hodinové rytmy telesných dejov
a správania, aby optimálne prispôsobili organizmus opakujúcim sa zmenám životného
prostredia. Cirkadiánny systém stavovcov je multioscilátorový, hierarchicky organizovaný
systém, v ktorom centrálny oscilátor synchronizuje behaviorálne, fyziologické a génové rytmy
v periférnych

tkanivách.

U

cicavcov

sa

hlavný

cirkadiánny

oscilátor

nachádza

v suprachiazmatických jadrách hypotalamu. Epidemiologické štúdie ukazujú, že narušenie
tejto vnútornej synchronizácie sa spája s nepriaznivými dôsledkami na zdravie [1].
Podmienkou toho, aby organizmus správne fungoval je dostatok spánku počas noci.
Spánok je komplexný dej, ktorý sa cyklicky strieda s bdelosťou a je základom pre duševné
i telesné zdravie [2]. Je nevyhnutný na optimálne fungovanie biologických procesov počnúc
imunitným systémom až po správnu hormonálnu rovnováhu, pre emocionálne a psychické
zdravie, pre učenie a pamäť a v neposlednom rade je dôležitou podmienkou pre priebeh
antioxidačných procesov v mozgu [3]. Začiatok spánku sa udáva v určitých intervaloch počas
denného 24 – hodinového cyklu a je synchronizovaný environmentálnymi podmienkami –
striedaním svetla a tmy. Počas spánku dochádza k zníženej kontrole fyzickej a svalovej aktivity
a k regenerácii energetických zásob [4]. Nedostatok primeraného spánku alebo jeho
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nedostatočná kvalita môže byť základom psychických a fyzických zdravotných problémov
a prispieť k neskoršiemu vývoju srdcovo-cievnych porúch, obezity, vysokému krvnému tlaku
či k cukrovke [5].
Počas života sa vyskytuje viacero situácií, ktoré obmedzujú alebo iným spôsobom
upravujú náš spánok. Jednou z nich je časový posun. Pri prechode na letný čas – štandardne
koncom marca sa čas posunie o 1 hod dopredu, takže sa noc skráti, pri prechode na zimný čas
- koncom októbra sa noc o 1 hodinu predĺži, čas sa posunie o 1 hodinu späť [5]. Potreba zmeny
času vznikla v snahe čo najdlhšieho využitia prirodzeného slnečného svetla počas dlhej letnej
fotoperiódy a šetrenia umelými svetelnými zdrojmi a bola skúmaná hlavne z hľadiska
ekonomických výhod pre spoločnosť [6]. Rovnako ako pri cestovaní do destinácii v inom
časovom pásme, aj pri hodinovom posune času nastáva dočasný nesúlad medzi endogénnymi
cirkadiánnymi hodinami a sociálnymi hodinami. Adaptácia je horšia práve na jar, keď sa
hodina spánku stráca a dochádza ku predbiehaniu fázy ako na jeseň, keď hodinu spánku
získavame a dochádza ku oneskorovaniu fázy. Adaptácia na tento posun môže u citlivých
jedincov trvať aj viac ako týždeň [7].
Aj keď zmena času 2x ročne prebieha vo viac ako 70 krajinách a zasahuje až 1,6 bilióna
populácie, výskumu jej vplyvu na zdravie, psychickú a pracovnú pohodu sa venuje málo
výskumov [7]. Skupina európskych vedcov hodnotila súhrnným spôsobom iné vedecké práce,
aby poukázala na výskumy vedúce k zisteniam vzťahu časového posunu a k zvýšenému riziku
infarktu myokardu. Štúdia uvádza možnú asociáciu medzi časovým posunom a miernym
zvýšením incidencie infarktu myokardu hlavne počas jarného posunu času bez rozdielov medzi
pohlaviami. Z analýzy vyplýva, že väčšina týchto prípadov sa udiala najmä pri zmene zimného
času na letný a iba jedna štúdia poukazovala na zvýšený výskyt infarktov aj počas jesenného
časového posunu. Zvýšené riziko infarktu myokardu by mohlo byť spojené s miernou
spánkovou depriváciou počas jarnej zmeny času [8].
Cieľom experimentu je zistiť, či existujú štatisticky významné rozdiely v kvalite spánku
pred časovým posunom a po časovom posune u ľudí, ktorí uvádzajú, že časový posun je pre
nich nepríjemná zmena.
Materiál a metódy
Vyhodnotili a spracovali sme 16 záznamov jedincov (10 žien a 6 mužov), ktorí
uvádzali, že problematicky reagujú na zmeny vplyvom časového posunu. Skúmaní probandi
boli oslovení formou mailovej výzvy. Zber dát prebiehal v rokoch 2014, 2015, 2017 vždy počas
posunu na letný čas. S ohľadom na prístrojové vybavenie sa v každom roku mohlo výskumu
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zúčastniť maximálne 6 probandov. Účastníci pozorovania dopredu vedeli podmienky
experimentu a svoj súhlas potvrdili dobrovoľným podpísaním informovaného súhlasu.
Skúmania sa zúčastnili jedinci oboch pohlaví (12 žien a 6 mužov). Priemerný vek zúčastnených
osôb bol 53 rokov, pričom 69% skúmaných osôb bolo starších ako 50 rokov.
Experiment prebiehal v domácich podmienkach 3 až 6 dní pred časovým posunom a 3
až šesť dní po posune času. Zamerali sme sa na analýzu spánku počas pracovných dní, keď je
režim zaspávania a vstávania pravidelnejší v porovnaní s víkendovými dňami. Aktivita
probandov bola snímaná pomocou akcelerometra v tvare klasických náramkových hodiniek,
ktorý boli probandi povinní nosiť na nedominantnej ruke – Actiwatch (CamNtech, Cambridge,
UK). Actiwatch nebráni probandovi, ktorý ho nosí vykonávať svoje každodenné povinnosti
a zvyklosti. Stiahnuté údaje z Actiwatchov boli následne analyzované pomocou softvéru
Actiwatch Activity&Sleep Analysis7, ktorý nám vyhodnotil 25 parametrov popisujúcich
aktivitu počas spánku. Štatisticky sme skupiny pred a po časovom posune porovnávali
párovým T-testom alebo v prípade nerovnakého počtu dát v skupinách studentovým T-testom
(napr. porovnanie medzi pohlaviami).
Výsledky a diskusia
Porovnaním získaných dát v celej skúmanej skupine týždeň pred a po časovom posune
sme zistili signifikantné rozdiely na hladine významnosti p < 0,05 v dvoch spánkových
parametroch, a to v priemernej hodnote aktivity v pohyblivých periódach a v priemernej
pohyblivosti počas bdelých fáz spánku. Ostatné spánkové parametre neboli signifikantne
odlišné medzi skúmanými skupinami (tab. 1). Nezistili sme signifikantné rozdiely v závislosti
od pohlavia ani v závislosti od veku, preto výsledky pre celú skupinu uvádzame jednotne.
Preukázané signifikantné rozdiely v niektorých spánkových parametroch svedčia o zvýšenej
pohybovej aktivite v spánku po časovom posune. Autori Lahti a kol. [9] sledovali rovnakou
metodikou 10 probandov počas 10 dní vrátane časového posunu počas dvoch po sebe idúcich
rokov a zistili, že časový posun mení proces spánku a redukuje spánkovú efektívnosť. Tento
výsledok sme v našich meraniach štatisticky významne nepotvrdili, 30% probandov (5 zo 16)
malo zhoršenú efektivitu spánku po časovom posune priemerne o 4%. Môže to odrážať aj
variabilitu v rámci nášho súboru, čomu nasvedčuje napr. aj veľký numerický rozdiel v celkovej
aktivite počas spánku – 6565±645 pred časovým posunom v porovnaní s 7533±829 po posune
času. V článku [9] autori porovnávajú dáta pred a po časovom posune vrátane víkendu, čo je
faktor, ktorý kvalitu spánku môže ovplyvniť, a preto sme ho my z našich dát vylúčili
a porovnávame iba pracovné dni. Hypertenzné SHR potkany mali vyšší počet renálnych
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makrofágov v porovnaní s W potkanmi po dvoch (F1,26)=52,36; p<0,001; Obr. 4A), aj po
piatich týždňoch (F(1,32)=153,03; p<0,001; Obr. 4B). Expozícia ALAN zvýšila počet
makrofágov v kôre obličiek, pričom post hoc analýza ukázala, že tento efekt bol významný iba
u SHR potkanov (interakcia kmeň a ALAN pre 2.týždeň: F(1,26) = 2,88; p=0,102 a pre 5. týždeň:
F(1,32)=9,19; p<0,01).
Tab. 1. Hodnotenie spánkových záznamov pred a po časovom posune.
Spánkové parametre uvádzame ako priemer ± SEM pre n=16.
Pred časovým
posunom

Po časovom posune

Párový Ttest

priemer

SEM

priemer

SEM

P

Celková dĺžka nočného odpočinku (h)

7:16

0:10

7:24

0:06

0,28

Predpokladaná dĺžka spánku (h)

7:07

0:10

7:16

0:06

0,30

Skutočná dĺžka spánku (h)

6:17

0:11

6:22

0:07

0,49

Skutočná dĺžka spánku (%)

87,74

0,92

87,18

0,98

0,41

Skutočná dĺžka bdenia (h)

0:50

0:03

0:54

0:04

0,35

Skutočná dĺžka bdenia (%)

11,62

0,89

11,91

0,99

0,67

Efektivita spánku

85,86

1,05

85,44

1,02

0,53

Dĺžka zaspávania (h)

0:05

0:01

0:05

0:00

0,98

Epizódy spánku

23,22

1,67

22,94

1,55

0,76

Epizódy bdenia

23,05

1,69

22,90

1,55

0,88

Priemerná dĺžka epizód spánku (h)

0:18

0:01

0:18

0:01

0,91

Priemerná dĺžka epizód bdenia (h)

0:02

0:00

0:02

0:00

0,10

Počet imobilných minút

370,90

10,87

375,11

8,01

0,60

Čas strávený v imobilite (%)

86,29

0,89

85,34

1,31

0,28

Počet pohyblivých minút

57,06

3,86

61,21

5,39

0,25

Čas strávený v pohybe (%)

13,03

0,83

13,74

1,32

0,43

Množstvo imobilných fáz

36,29

2,08

35,31

2,30

0,51

Priemerná dĺžka imobility

10,46

0,67

11,18

0,87

0,18

5,86

0,75

5,88

0,84

0,98

Imobilita počas spánku kratšia ako 1 min.
Imobilita počas spánku kratšia ako 1 min. (%)
Celková aktivita počas spánku
Priemerné množstvo záznamov aktivity v spánku
Priemerná hodnota aktivity v pohyblivých
periódach
Fragmentačný index
Priemerná pohyblivosť počas bdelých fáz spánku

14,96

1,32

14,64

1,48

0,72

6564,53

645

7532,62

829

0,10

15,08

1,51

16,67

1,84

0,17

114,29

9,45

128,57

11,31

0,03

28,36

2,01

28,78

2,41

0,74

310,23

24,22

345,25

30,79

0,04

Porovnali sme aj jednotlivé dni po časovom posune ku kontrole, za ktorú sme
považovali priemerné hodnoty spánkových parametrov počas pracovných dní pred posunom
času. Počas prvej noci po časovom posune, čiže v noci z nedele na pondelok boli signifikantné
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rozdiely v parametri priemerná pohyblivosť počas bdelých fáz spánku (p < 0,05). Tento
parameter sa už tretiu noc po časovom posune vrátil na hodnoty pred posunom (tab. 2).
Zaujímavé sú nesignifikantné rozdiely v parametri priemerná hodnota aktivity v pohyblivých
periódach, ktoré pri porovnávaní celej skupiny signifikantne rozdielne sú. Počas všetkých dní
po časovom posune je tento parameter numericky výrazne zvýšený, avšak nie signifikantne
(tab. 2). Fragmentácia spánku (fragmentačný infex) prvú a tretiu noc po časovom posune bola
výraznejšie zvýšená, avšak nie signifikantne. Fínska štúdia [9] hodnotila parametre spánku
ovplyvnené časovým posunom [9] aj počas jednotlivých dní, ale autori porovnávali jednu
rovnakú noc pred a po časovom posune, konkrétne z pondelka na utorok. Takéto porovnanie
v našich dátach nie je možné, keďže nie všetci probandi boli v pokuse 6 dní pred časovým
posunom. Títo autori uvádzajú zníženú efektivitu spánku a zvýšené pohyblivé fázy spánku.
Tento parameter korešponduje s našimi výsledkami.
Tab. 2. Porovnanie vybraných spánkových parametrov počas 1., 2. a 3. noci po časovom posune.
Spánkové parametre uvádzame ako priemer ± SEM pre n=16. * - p < 0,05
Pred časovým
1. noc
2. noc
3. noc
posunom
priemer ± SEM priemer ± SEM priemer ± SEM priemer ± SEM
Celková dĺžka nočného odpočinku (h)

7:16 ± 0:10

7:31 ± 0:11

7:06 ± 0:12

7:25 ± 0:11

Efektivita spánku

85.86 ± 1.05

84.77 ± 2.21

86.79 ± 0.97

85.59 ± 1.03

Celková aktivita počas spánku

6564 ± 645

9844 ± 2760

6105 ± 69

7384 ± 799

Priemerné množstvo záznamov aktivity v spánku

15.08 ± 1.51

22.03 ± 5.86

14.47 ± 1.47

16.79 ± 1.67

Priemerná hodnota aktivity v pohyblivých periódach

114.29 ±9.45

133.97 ± 14.54

125.91 ± 12.57

127.34 ± 15.86

28.36 ± 2.01

33.54 ± 4.89

Fragmentačný index
Priemerná pohyblivosť počas bdelých fáz spánku

310.23 ± 24.22 374.04 ± 35.56 *

25.28 ± 2.87

30.63 ± 2.52

340.94 ± 31.84

312.56 ± 30.55

Záver
Porovnávanie parametrov spánku pred a po časovom posune preukázalo signifikantné
rozdiely pohyblivosti počas nočného odpočinku medzi skupinami. Po časovom posune
dochádzalo postupne k ustáleniu sa a návratu k podobným hodnotám ako počas kontrolnej
fázy. Je zaujímavé, že sme aj u takej malej skupiny probandov dokázali zachytiť rozdiely
indukujúce zhoršený nočný odpočinok v dôsledku jarného časového posunu. Zhoršený spánok
môže viesť ku poruchám koncentrácie a pracovnej výkonnosti počas pracovných dní po
časovom posune. To či má posun času naozaj vážny dopad na zdravie by bolo potrebné skúmať
aj z iného hľadiska ako z hľadiska spánku.
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Abstract
Changes of hepatic lipid metabolism control after dim light at night exposure in rats
Relationship between artificial light at night (ALAN) and development of metabolic diseases has been
indicated. Changes in gene expression of transcriptional factors peroxisome proliferator-activated receptors
(PPARs) by ALAN exposure could influence lipid metabolism. The aim of our study was to examine impact of
ALAN on control of hepatic lipid metabolism in Wistar rats. Control groups were kept under light:dark cycle
12L:12D and experimental groups were exposed to ALAN (1-2 lux) for 2 and 5 weeks. Significantly reduced
leptin levels were detected in both experimental groups. Up-regulated expression of PPARα was observed in rats
exposed to ALAN after two but not five weeks of experiment. Expression of gene encoding enzyme fatty acid
synthase was increased in experimental groups in both weeks. No changes in PPARγ expression after ALAN
exposure throughout the whole experiment were observed. Our study demonstrated changes in lipid metabolism
caused by ALAN on hormonal and transcriptional levels and further analyses are needed to reveal their impact on
metabolic health.

Keywords: lipid metabolism; artificial light at night; liver
Úvod a formulácia cieľa
Ľudskou činnosťou sa neustále zvyšuje miera svetelnej kontaminácie po celom svete.
Pričom tento nový environmentálny fenomén môže byť rizikový z hľadiska vzniku
civilizačných ochorení [1,2,3]. Nie je zrejmé, či sa ľudia a živočíchy dokážu tomuto faktoru
prispôsobiť, keďže počas evolúcie s ním neboli konfrontovaní.
Z hľadiska mechanizmov vzniku metabolických chorôb hrá významnú úlohu hormón
leptín, ktorý je prednostne produkovaný v bielom tukovom tkanive. Je zapojený do kontroly
príjmu potravy pôsobením na anorexigénne neuróny v nucleus arcuatus hypotalamu, čím
dochádza k inhibícii príjmu potravy [4]. Okrem centrálnych účinkov však môže pôsobiť na
viaceré periférne orgány, vrátane pečene [5]. Narušenie jeho syntézy by preto mohlo spôsobiť
zmeny v príjme potravy a lipidovom metabolizme.
Na kontrole metabolizmu lipidov v cieľových orgánoch sa podieľajú aj jadrové
receptory aktivované proliferátormi peroxizómov (peroxisome proliferator-activated receptors
- PPAR). Sú to transkripčné faktory, ktoré spolu s jadrovými receptormi kyseliny 9-cis
retinovej (RXR) tvoria heterodiméry viažuce sa na príslušné responzívne elementy v DNA.
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U cicavcov sú známe tri formy, PPARα, PPARβ/δ a PPARγ, ktoré sa líšia tkanivovou
distribúciou a funkciami. PPARα je bohato zastúpený v pečeni, kde sa podieľa na regulácii
expresie génov zapojených do β-oxidácie mastných kyselín, syntézy ketolátok, ale aj de novo
lipogenézy [6]. Tento proces je veľmi dôležitý z hľadiska metabolickej adaptácie počas
hladovania [7]. Druhým významným transkripčným faktorom z tejto skupiny je PPARγ, ktorý
je zastúpený najmä v tukovom tkanive, kde pôsobí na inzulínovú postreceptorovú dráhu, čím
zvyšuje senzitivitu buniek na jeho pôsobenie. Okrem tukového tkaniva je prítomný aj v pečeni,
kde prispieva k homeostáze lipidov. Jeho zvýšenú expresiu je možné zaznamenať pri steatóze
pečene, čo je patologický stav, pri ktorom dochádza k akumulácii triacylglycerolov do
pečeňových buniek. PPARγ zvyšuje transkripciu glykoproteínu CD36 (translokáza mastných
kyselín), ktorý vychytáva mastné kyseliny do hepatocytov [8].
Cieľom nášho experimentu bolo analyzovať účinok nízkych intenzít umelého
osvetlenia v noci na reguláciu lipidového metabolizmu v pečeni potkanov. Okrem celkových
triacylglycerolov (TAG), voľných mastných kyselín (VMK) a cholesterolu (CHOL), sme
kvantifikovali aj cirkulujúce koncentrácie leptínu (LEP), a v pečeni sme stanovili génovú
expresiu PPARα, PPARγ a syntázy mastných kyselín (Fasn).
Materiál a metódy
Potkany kmeňa Wistar (n=33, vek: 17 týždňov) použité v experimente pochádzali
z chovnej stanice Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá. Zvieratá
boli umiestnené po dobu jedného týždňa v povinnej karanténe po dovoze do experimentálneho
zariadenia PriFUK. Následne počas jedného mesiaca prebiehala adaptácia potkanov na
štandardné podmienky s regulovaným svetelným režimom svetlo (L):tma (D) 12:12, pričom
intenzita osvetlenia počas svetlej fázy sa pohybovala v rozsahu 100 – 150 lx a počas tmavej
fázy 0 lx. Zvieratá experimentálnych skupín boli počas tmavej fázy vystavené tlmenému
osvetlenie (DL) s intenzitou 1-2 lx. Spektrofotometrom CL-500A (Konica Minolta, Japonsko)
bola stanovená hodnota teploty chromatickosti svetla, ktorá bola 3 000 K. Potkany boli držané
v skupinách po troch alebo štyroch jedincoch. Priemerná teplota vzduchu dosahovala 21,5 ±
1,3°C a relatívna vlhkosť 55 – 65%. Zvieratá mali neobmedzený prístup k potrave pre hlodavce
a vode. Experiment bol schválený Etickou komisiou PriFUK a Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou Slovenskej republiky.
Potkany boli vo veku 17 týždňov rozdelené do štyroch skupín. Kontrolné skupiny
zvierat boli chované v podmienkach štandardného svetelného režimu L:D 12:12h po dobu
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dvoch a piatich týždňov, kým experimentálne zvieratá boli exponované počas rovnakej doby
tlmenému osvetleniu v noci (L:DL 12:12h).
Po dvoch a piatich týždňoch experimentu boli zvieratá dekapitované po izofluránovej
anestéze. Odobratú krv sme centrifugovali (2 500 ot/min, 10 min, +4°C) a odtiahnutá plazma
bola skladovaná pri -20°C. Tkanivo pečene využité na analýzy génovej expresie bolo zmrazené
v tekutom dusík a uchované pri teplote -80°C.
Diagnostickými kitmi BIO-LA-TEST (Erba Lachema, Česká republika) sme v plazme
stanovili hladiny cholesterolu a triacylglycerolov. Koncentrácii voľných mastných kyselín
v plazme sme merali kolorimetricky a komerčným kitom (Cell Biolabs, Inc., USA). Hladiny
leptínu boli stanovené ELISA kitom (BioVendor, a.s., Česká republika).
Celkovú RNA sme izolovali z pečene na základe guanidín tiokyanát-fenolchloroformovej extrakcie s TRI reagentom (Molecular Research Center, Inc., USA). Na
homogenizáciu sme použili homogenizátor FastPrep-24 (M.P. Biomedicals, USA).
Komplementárnu DNA sme získali prepisom RNA použitím kitu Maxima cDNA synthesis
(Thermo Fischer Scientific Inc., USA) a postupovali sme podľa návodu výrobcu. Nariedená
cDNA bola amplifikovaná pomocou kitu Maxima SYBR Green (Thermo Fischer Scientific
Inc., USA) v cykléri (Bio-Rad Laboratories, USA) a s využitím nasledovných sekvencií
primerov: PPARα (NM_013196.1), sense 5’-GACTAGCAACAATCCGCCTT-3’, antisense
5’-GAAGAATCGGACCTCTGCCT-3’,

PPARγ

(NM_001145367.1),

sense

5’-

TCCAAGAATACCAAAGTGCGA-3’, antisense 5’-CCATGAGGGAGTTTGAAGGC-3’,
Fasn

(NM_017332.1),

sense

5’-GAGTCTGTCTCCCGCTTGAC-3’,

TTGCCTTGCTCACCTTCGAG-3’.
referenčného

génu

β-aktín

Expresia

génov

(NM_031144.3) so

bola

antisense

normalizovaná

sekvenciami

5’-

použitím

primerov: sense 5’-

GATCAAGATCATTGCTCCTCCTG-3’, antisense 5’-AGGGTGTAAAACGCAGCTCA-3’.
Primery boli navrhnuté pomocou Primer-BLAST a ich špecificita bola overená gélovou
elektroforézou.
Normálne rozloženie dát sme overili Kolmogorov-Smirnovovým testom. Hladiny
leptínu a metabolitov v plazme, ako aj expresiu génov sme analyzovali dvojfaktorovou
analýzou rozptylu (faktory: ALAN a týždeň). Rozdiely medzi skupinami pri významnej
interakcii faktorov sme hodnotili pomocou Fischerových LSD post hoc testov. Štatistické
analýzy boli uskutočnené pomocou softvéru STATISTICA 7 (Statsoft Inc., USA).
Výsledky a diskusia
V plazmatických hladinách triacylglycerolov, voľných mastných kyselín a leptínu
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(Obr.1) neboli odlišnosti medzi druhým a piatim týždňom (TAG: F1,28=0,12, p=0,74; VMK:
F1,28=0,64, p=0,43; LEP: F1,29=0,01, p=0,92). Na druhej strane, koncentrácie cholesterolu boli
vyššie u zvierat po piatich oproti dvom týždňom experimentu (F1,29=34,19, p<0,001).
Expozícia potkanov ALAN neovplyvnila hladiny triacylglycerolov a voľných mastných
kyselín (TAG: F1,28=0,23, p=0,63; VMK: F1,28=0,00, p=0,99). Expozícia tlmenému osvetleniu
v noci znížila koncentrácie leptínu (F1,29=4,19, p<0,05; Obr.1) a vykazovala trend znížených
hladín cholesterolu v plazme (F1,29=3,16, p=0,09). Leptín je okrem jeho primárnej funkcie v
regulácii príjmu potravy [8] pravdepodobne zapojený aj do kontroly génovej expresie PPARα
a Fasn. U primárnych hepatocytov inkubovaných s leptínom došlo k potlačeniu Fasn expresie
[9]. Podobný negatívny vzťah bol pozorovaný aj u leptín deficientných ob/ob myší, u ktorých
boli zvýšené hladiny mRNA Fasn aj PPARα [10]. Na druhej strane centrálne podávaný leptín
zvýšil expresiu PPARα a znížil Fasn [11].

Obr. 1. Hladiny leptínu v plazme Wistar potkanov po 2 a 5 týždňoch experimentu, zvieratá boli vystavené
svetelnému režimu L:D 12:12 (kontrolná skupina – CTRL) alebo L:DL 12:12 (experimentálna skupina –
ALAN). Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. Čísla v stĺpcoch znázorňujú počet jedincov na skupinu.

Expresia PPARα ani Fasn (PPARα: F1,29=1,19, p=0,28; Fasn: F1,29=0,36, p=0,55) sa
nemenila medzi druhým a piatym týždňom experimentu, ale pri analýze PPARα sme
zaznamenali interakciu faktorov ALAN a týždeň (F1,29=4,88, p<0,05; Obr.2). Expozícia
tlmenému osvetleniu v noci zvýšila expresiu PPARα po 2 týždňoch (post hoc, p<0,01), ale nie
po 5 týždňoch (post hoc, p=0,41) experimentu. Potkany exponované ALAN mali v porovnaní
s kontrolou zvýšenú expresiu Fasn v obidvoch týždňoch (F1,29=4,65, p<0,05). Jedným
z hlavných ligandov PPARα sú mastné kyseliny uvoľňované z tukového tkaniva, avšak nie
z cirkulácie. Pravdepodobne k aktivácii PPARα dochádza po naviazaní de novo
nasyntetizovaných mastných kyselín na receptor. U myší s vypnutým Fasn génom v pečeni
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došlo k narušeniu PPARα expresie. Avšak mechanizmus aktivácie pomocou takto
syntetizovaných mastných kyselín nie je presne známy [12]. Vplyv ALAN po dvoch týždňoch
experimentu na expresiu PPARα by mohol byť vysvetlený akútnym účinkom, zatiaľ čo
v piatom týždni mohlo dôjsť k aktivácii kompenzačných mechanizmov organizmu, a preto
neboli pozorované rozdiely medzi skupinami.

Obr. 2. Relatívna expresia a) PPARα a b) FASN v pečeni Wistar potkanov po 2 a 5 týždňoch experimentu,
zvieratá boli vystavené svetelnému režimu L:D 12:12 (kontrolná skupina – CTRL) alebo L:DL 12:12
(experimentálna skupina – ALAN). Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. Čísla v stĺpcoch znázorňujú počet
jedincov na skupinu. * p<0,05, ** p<0,01

Expresia PPARγ u kontrolných ani experimentálnych zvierat sa nezmenila medzi
druhým a piatym týždňom experimentu (F1,29=0,08, p=0,78). Na rozdiel od PPARα sme
nepozorovali signifikantné zmeny v expresii PPARγ u skupín vystavených tlmenému
osvetleniu počas tmavej fázy (F1,29=0,55, p=0,46; Obr.3). Expresia PPARγ je dominantnejšia
v tukovom tkanive a z toho dôvodu nemusel byť vplyv ALAN taký výrazný na jeho expresiu
v pečeni.

Obr. 3. Relatívna expresia PPARγ v pečeni Wistar potkanov po 2 a 5 týždňoch experimentu,
zvieratá boli vystavené svetelnému režimu L:D 12:12 (kontrolná skupina – CTRL) alebo L:DL 12:12
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(experimentálna skupina – ALAN). Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. Čísla v stĺpcoch
znázorňujú počet jedincov na skupinu.

Záver
Celonočná expozícia potkanov nízkej intenzite osvetlenia (1-2 lx) významne znížila
hladiny leptínu a zvýšila expresiu PPARα a Fasn v pečeni. Naše výsledky naznačujú narušenie
regulácie lipidového metabolizmu, a teda aj riziko nízkych intenzít osvetlenia v noci pre
metabolické zdravie. Znížená hladina leptínu môže poukazovať na jeho znížený anorexigény
účinok, čo v dlhodobom horizonte môže viesť k zvýšenému príjmu potravy a obezite, hoci pri
študovanej dĺžke expozície sme nezaznamenali zmeny v plazmatických koncentráciách
triacylglycerolov, voľných mastných kyselín a ani zmeny v hmotnosti potkanov. Okrem
centrálnych účinkov, leptín môže priamo ovplyvňovať metabolizmus lipidov v pečeni.
Vzostup expresie PPARα a Fasn v pečeni pripomína stav, aký sa vyskytuje pri hladovke a jeho
adaptačný význam pri expozícii ALAN nie je jasný. Predpokladáme, že dlhodobá expozícia
ALAN, spojená prípadne s aditívnymi rizikovými behaviorálnymi a environmentánymi
faktormi, sa môže prejaviť zvýšenou depozíciou tuku s následnými negatívnymi dôsledkami
na zdravie.
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Abstract
Validation of sequence variants generated by massively parallel sequencing.
Due to the decreasing cost of DNA sequencing, genome-scale sequencing has become available for many
applications. The method has improved over time, but recommendations about the verification of multi-parallel
sequencing (MPS) results by another method are still discordant. We decided to compare simultaneous MPS and
Sanger sequencing results in two different cohorts. Original data were generated and analysed by different
sequencing platforms and bioinformatic pipelines. But we reanalysed data by another unified pipeline. Together
we identified 27 various variants and validated 37 positions in 20 patients. There were several false-positive
variants identified by our original approach which were ignored using the unified approach. We also missed a few
true-positive ones. In line with previous studies we found that MPS results are as accurate as Sanger based assays,
at least while they are of high quality. This support previous notions that in such cases additional validation is not
necessary. There are also special cases, which could be ambiguous and should be independently validated.

Keywords: massively parallel sequencing; Sanger sequencing; variants; validation
Úvod a formulácia cieľa
Cena DNA sekvenovania za posledné roky výrazne klesla [1] a zároveň zdokonalenie
tejto metódy počas uplynulých rokov umožnili, že sa celo-exómové a dokonca aj celogenómové sekvenovanie relatívne rýchlo presunulo z oblasti výskumu, a to nie len do klinickej
praxe, ale aj k širokej verejnosti vo forme priamej služby zákazníkom [2]. Okrem samotnej
metódy aj bioinformatické nástroje a postupy využívané na identifikáciu variantných pozícií
prešli viacerými zmenami [1]. Napriek všetkým zdokonaleniam, v súčasnosti existujú rozsiahle
diskusie týkajúce sa potreby overovania výsledkov generovaných masívne paralelným
sekvenovaním (MPS) inou nezávislou metódou [3]. Otázka overovania MPS výsledkov je
zvlášť významná v oblasti klinickej starostlivosti o pacientov, kedy sa snažíme zabezpečiť
správnu zdravotnú starostlivosť, ale aj v prípade, že sa jedná o klinicky relevantné zistenia,
ktoré spoločnosť ACMG odporúča aktívne vyšetrovať popri každej primárne vyžiadanej
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genetickej analýze a relevantné výsledky reportovať ošetrujúcemu lekárovi [4]. Na túto tému
bolo publikovaných mnoho štúdií, ktoré na jednej strane podporujú potrebu overovania
výsledkov MPS [3], ale na strane druhej sú skupiny tvrdiace, že nie je potrebné overovať
výsledky MPS a dokonca, že overovanie výsledkov predstavuje časovú a predovšetkým
finančnú záťaž [5]. Avšak všetky sa zhodujú na tom, že každé pracovisko vykonávajúce takéto
analýzy musí validovať svoje metódy a procesy, ktoré využíva a musí mať jasne definovaný
pracovný postup [6], pretože nie len MPS technológie, ale aj bioinformatické nástroje sa
neustále vyvíjajú a rýchlo menia.
Touto malou validačnou štúdiou sme sa snažili charakterizovať problémy a typické
zdroje chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť počas hodnotenia sekvenčných variantov, a na základe
výsledkov si vybrať pre nás najoptimálnejší protokol k potrebe overovania MPS výsledkov v
budúcich aplikáciách.
Materiál a metódy
V našej práci sme paralelne hodnotili MPS výsledky a výsledky Sangerovho
sekvenovania 37 variantných pozícií nachádzajúcich sa v 14 génoch spolu u 20 pacientov.
Genomická DNA bola izolovaná z periférnych leukocytov pomocou PuregeneTM DNA
Purification Kit (Qiagen). Pred DNA testovaním bol od každého pacienta získaný informovaný
súhlas konzistentný s Helsinskou deklaráciou. MPS dáta boli generované troma rôznymi
platformami s prislúchajúcimi kitmi, podľa protokolov odporúčaných predajcom: 1)
IonTorrent PGM (Life Technologies)- Ion 316 Chip a custom HaloPlex Target Enrichment
System (Agilent Technologies) navrhnutý prostredníctvom SureDesign software pre gény
MBNL1 a CLCN1; 2) platforma MiSeq (Illumina)- TruSightOne Sequencing Panel Oligos
(Illumina) pre varianty v génoch PKP2, BRCA1, BRCA2, CSF2RB, MYH7, MSH6, MLH1,
KAT6B, EXOSC3 a SIGMAR1; 3) platforma NextSeq (Illumina)- TruSight Exome library
preparation kit (Illumina Inc.) pre varianty v génoch NOTCH3 a MYH7.
Vygenerované sekvencie boli mapované k referenčnému genómu GRCh37/hg19 a
nasledoval proces volania variantov: 1) pre platformu IonTorrent pomocou the Torrent Suite
Software v.3.2 (Life Technologies), pričom na anotáciu a filtrovanie sme použili anotačný
nástroj SureCall (Agilent Technologies) alebo GeneTalk (GeneTalk GmbH); 2) pre Illumina
platformu sme použili Burrows-Wheeler Aligner (BWA) a na volanie variantov Genome
Analysis Toolkit (GATK; Broad Institute), na anotáciu a filtrovanie variantov sme použili
anotačný nástroj GeneTalk (GeneTalk GmbH) a/alebo Ingenuity Variant Analysis (Qiagen).
Varianty boli zároveň vizuálne kontrolované v programe Integrative Genomics Viewer (IGV;
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Broad Institute) a v ChromasPro v1.6 (Technelysium Pty Ltd) v prípade Sangerovho
sekvenovania.
V ďalšom kroku boli dáta, generované párovým čítaním na platforme Illumina,
reanalyzované uniformným bioinformatickým prístupom. Boli mapované na referenčný genóm
GRCh38/hg20 a na proces volania variantov sme použili GATK a Vardict. Následne sme
štatisticky spracovali kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele týkajúce sa spoľahlivosti volania
variantov.
Výsledky a diskusia
V samotnej práci sme využívali VCF (variant calling file) a BAM (binary aligment
mapping) súbory. Aby sme predišli strate potenciálne relevantných variantov, kvôli nízkej
sekvenčnej kvalite, varianty sme overovali bez ohľadu na hĺbku pokrytia jednotlivých pozícií
a taktiež bez ohľadu na špecifické ukazovatele kvality. Vzhľadom na to sa v našom validačnom
súbore nachádzali a boli hodnotené aj nejednoznačné varianty s nízkou kvalitou genotypu
a pokrytia.
V prvom hodnotiacom súbore sa nachádzali potenciálne klinicky významné, patogénne
alebo pravdepodobne patogénne varianty, identifikované doteraz na našom pracovisku v rámci
klinických prípadov, nachádzajúce sa v génoch BRCA1, BRCA2, CLCN1, CSF2RB, EXOSC3,
KAT6B, MLH1, MSH6, MYH7, NOTCH3, PKP2, SIGMAR1, ku ktorým sme doplnili
Sangerove testovanie, aby sme overili prítomnosť genotypu v danej pozícii. Druhý súbor
pozostával z MPS výsledkov a zároveň aj z výsledkov Sangerovho sekvenovania, a to 9
exónov génu MBNL1 u 47 pacientov a 27 exónov génu CFTR jedného pacienta.
Pri hodnotení MPS výsledkov a výsledkov Sangerovho sekvenovania druhého súboru
sme v 450 lokusoch, nenašli žiadne diskrepancie. V oboch súboroch dokopy, sme však u 20
pacientov identifikovali 27 rôznych variantov, ktoré boli vhodné na následné overovanie.
Z týchto variantov bolo 22 typu jednonukleotidových (SNV; single nucleotide variant) a 5 bolo
typu inzercií/delécií (indel). Vzhľadom na to, že niektoré varianty sa nachádzali u viacerých
pacientov, a že niektorí pacienti mali viacero variantov, sme celkovo overovali 37 variantných
pozícií. Jeden z overovaných variantov bol aj patogénny variant v géne KAT6B, ktorý bol
nedávno reportovaný z trio analýzy, v rámci ktorej bol identifikovaný u pacientky a nebol
prítomný u jej rodičov, čo podporilo de novo pôvod tohto variantu [7]. Celkovo zo súboru
overovaných variantov sme potvrdili prítomnosť 29, pričom zvyšných 8 bolo vyhodnotených
ako falošne pozitívne varianty, a to aj po druhom opakovaní Sangerovho sekvenovania.
Vzhľadom na to, že dáta, ktoré sme použili pre našu validačnú štúdiu, pochádzajú
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z aplikovaného klinického výskumu a boli zbierané počas niekoľkých rokov genetického
testovania a to rôznymi skupinami, ktoré využívali rôzne metódy a analýzy, zistili sme, že nie
je možné vypracovať štatistické hodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov,
pretože všetky boli ovplyvnené bioinformatickým postupom, ktorým boli spracovávané. Preto
sme sa rozhodli všetky dáta, ktoré boli generované párovým čítaním na platforme Illumina
reanalyzovať s použitím základného FASTQ súboru, pričom sme zvolili nový bioinformatický
postup s uniformnými podmienkami. Okrem postupu bolo dôležitou zmenou aj mapovanie na
novšiu verziu referenčného genómu GRCh38, namiesto verzie GRCh37, ktorá bola použitá
v pôvodnom postupe. Z takto reanalyzovaných 31 variantných pozícií, bolo 20 volaných
správne a zároveň, všetkých 8 predtým identifikovaných falošne pozitívnych variantov, bolo
efektívne odfiltrovaných. Na druhú stranu použitím nového bioinformatického postupu sme do
nášho súboru zaviedli tri falošne negatívne varianty (obr.1).

Obr. 1. Sumarizácia výsledkov validačnej štúdie. Vľavo sú výsledky analyzované pôvodným
bioinformatickým postupom, mapované na referenčný genóm hg19, vpravo sú výsledky generované
uniformným postupom a mapované na hg20. Šedá farba označuje potvrdené varianty, kým žltá falošne
pozitívne, typické pre pôvodný postup. Tieto varianty boli efektívne odfiltrované novým postupom, ktorý však
zároveň zvýšil počet falošne negatívnych variantov-červená farba.

Príčinou môže byť fakt, že počas procesu sekvenovania vznikajú rôzne sekvenčné
chyby, či už kvôli poškodenému DNA vstupnému materiálu [8], alebo pri samotnom mapovaní
a volaní jednotlivých báz [9]. Preto sa pre proces volania variantov nastavujú špecifické hranice
kritérií [10], ako napríklad hodnota hĺbky pokrytia, či alelická rovnováha, ktoré pokiaľ sú
dostatočne vysoké, zabezpečia 100% senzitivitu a špecificitu, a to nie len pre SNV, ale tiež pre
varianty s rôznym počtom kópií (CNVs; copy number variants) [11]. Pre dáta, ktoré však
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nemajú dostatočne vysoké hodnoty, je potrebný viac sofistikovaný postup, prípadne ďalšie
prídavné aplikácie, ktoré zaručia správne volanie variantov a stanovenie genotypu jednotlivých
pozícií [9]. Z našich výsledkov ďalej vyplýva, že nie len špecializované parametre ako skóre
kvality genotypu, ale tiež celkový počet čítaní, celkový počet čítaní pre alternatívnu alelu
a frekvencia čítaní alternatívnej alely, závisia na použitom postupe a s ním súvisiacich
zmenách. Vo všeobecnosti preto spoľahlivosť volania variantov závisí od zvolenej stringencie
jednotlivých kritérií [12], a teda čím prísnejšie kritériá zvolíme, zvyšujeme aj správnosť
volania variantov, avšak zároveň zvyšujeme aj počet falošne negatívnych variantov, čím
v konečnom dôsledku znižujeme senzitivitu diagnostického testu a ovplyvňujeme tým dopad
na zdravie pacienta. Naopak pri nízkej stringencii kritérií máme vo výsledku viac falošne
pozitívnych variantov a menej falošne negatívnych, čo vedie buď k množstvu nesprávne
stanovených diagnóz, alebo k väčšiemu počtu overovacích analýz (obr.2).

Obr. 2. Spoľahlivosť volania variantov. Závisí od toho ako prísne sú zvolené kritériá pre volanie variantov.
Čím sú prísnejšie, tým je menej falošne pozitívnych a viac falošne negatívnych variantov a naopak. Od toho
následne závisí či máme viac nestanovených diagnóz, alebo viac nesprávne stanovených diagnóz.

Naše výsledky sú v súlade s týmto tvrdením a poukazujú na to, že nastaviť tieto kritériá
nie je celkom jednoduché a rozhodovanie by nemalo závisieť od preferencií konkrétneho
pracoviska, ale do úvahy by sa mal brať kontext a účel analýz. V súvislosti s potrebou
overovania MPS výsledkov napríklad Sangerovým sekvenovaním je dôležité spomenúť, že
hoci sa táto metóda považuje za zlatý štandard v DNA sekvenovaní, existujú štúdie
poukazujúce na jej nedostatky, kvôli ktorým by sa nemala považovať za dokonalú [13] a na
druhej strane existujú štúdie tvrdiace, že výsledky MPS sú prinajmenšom tak spoľahlivé ako
výsledky Sangerovho sekvenovania a mohli by sa využívať ako samostatný test bez potreby
overovania [14, 15]. Tým by sa tieto analýzy stali finančne ale aj časovo nenáročné, aspoň
v prípade vysoko kvalitných výsledkov. Na druhej strane však existujú prípady, ktoré
pojednávajú o technologicky nejednoznačných, ale z klinického hľadiska významných
patologických variantoch, ktoré by nemali byť podceňované a ich reálna prítomnosť by mala
byť overovaná [4].
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Záver
V predloženej práci sme sa snažili overiť spoľahlivosť doteraz získaných MPS
výsledkov na našom pracovisku a tým poukázať na problematiku overovania výsledkov MPS.
Na základe výsledkov našej validačnej štúdie sme toho názoru, že v prípade vysoko kvalitných
výsledkov nie je potrebné robiť dodatočné validačné analýzy, ale v prípade, že ide o výsledky
s nízkou kvalitou, alebo sa jedná o nejaké podozrenie, zdôrazňujeme potrebu overovania, ako
aj reanalýz v prípade dostupnosti nových bioinformatických nástrojov, či referenčných
genómov. Význam kladieme aj vizuálnej kontrole variantov, ktorá častokrát pomôže
identifikovať potenciálne relevantné varianty, a tým pomôže k správne stanovenej diagnóze.
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Abstract
Sleep across the seasons- the duration and quality of sleep and levels of 6-sulphatoxymelatonin in first
morning urine according to age
The duration of sunlight is changing during the year. Since light is the main zeitgeber of human circadian
system, we wanted to know if changes in natural photoperiod and the modern lifestyle in the city may have
influence on sleep and production of hormone melatonin. In our study participated 26 volunteers of various age
groups: children less than 11 years old (n=6), group of 14-17 years old teenagers (n=9), group of adults older than
20 years (n=5) and group of adults older than 30 years (n=6). They were monitored in each season of the year for
one week. In that time, they used the accelerometric monitor of day and night activity (Actiwatch) and took three
samples of their first morning urine. We analysed the duration of assumed sleep of each season and fragmentation
of sleep. The levels of 6-sulphatoxymelatonin - a metabolite of hormone melatonin was analysed by RIA. We
did not find any differences in this parameters between the seasons in any of the age groups. However, we found
a significant difference in levels of 6-sulphatoxymelatonin between the age groups.

Keywords: circadian rhythm; sleep; 6-sulphatoxymelatonin; seasonal rhythms
Úvod a formulácia cieľa
Ľudský organizmus podlieha tzv. cirkadiánnym rytmom - denným rytmom, ktorými sa
synchronizuje na svetelný cyklus striedania dňa a noci. Takýto rytmus vykazuje aj hormón
melatonín, ktorého produkcia pravidelne stúpa na začiatku tmavej fázy dňa a klesá na začiatku
svetlej fázy dňa [1]. Melatonín sa vylučuje do krvi, metabolizuje sa a jeho hlavný metabolit 6sulfatoxymelatonín

nachádzajúci

sa v rannom

moči

odráža množstvo

melatonínu

vyprodukovaného počas noci [2]. Množstvo melatonínu v krvi človeka vykazuje veľkú
individuálnu variabilitu a počas života klesá. Najvyššie hladiny melatonínu dosahujú deti okolo
1-3 rokov života. U detí a dospievajúcich je toto klesanie nepriamo úmerné so zvyšujúcou sa
váhou a celkovou plochou tela [3].
Prirodzené svetelné podmienky prostredia sa počas roka menia, čo má vplyv aj na
cirkadiánny systém organizmu. Svetlo vo večerných hodinách dokáže rytmy oneskorovať,
vďaka skorému rannému svetlu môžu rytmy svoj cyklus predbiehať. Takto môže byť v lete
pôsobenie melatonínu na organizmus počas noci skrátené oproti zimnému obdobiu aj o dve
hodiny [4].
Počas ontogenézy človeka sa mení aj citlivosť cirkadiánneho systému na svetelný
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podnet. Deti vo veku 9 - 10 rokov môže svetlo v kritickom čase počas noci pôsobiť viac ako
na dospelých ľudí. [5].
V dnešnej dobe sú však ľudia okrem prirodzeného svetla celoročne ovplyvňovaní aj
umelým svetlom a elektronikou, častokrát do neskorých nočných hodín, čo má vplyv na dĺžku
spánku aj produkciu melatonínu [6-8].
Cieľom nášho experimentu bolo pozorovať zmeny v dĺžke a kvalite spánku u ľudí
rôznych vekových skupín počas všetkých ročných období a taktiež stanoviť a porovnať hladiny
6-sulfatoxymelatonínu v ich prvom rannom moči v závislosti od ročného obdobia.
Materiál a metódy
Nášho výskumu s zúčastnilo 26 dobrovoľníkov, ktorí vopred podpísali informovaný
súhlas, v ktorom boli informovaní o cieli a priebehu výskumu. U neplnoletých dobrovoľníkov
informovaný súhlas podpísali ich rodičia, alebo zákonní zástupcovia. Dobrovoľníci boli
rozdelení do štyroch skupín podľa veku: deti do 11 rokov (n=6, 2 dievčatá a 4 chlapci),
dospievajúci vo veku 14-17 rokov (n=9, 4 dievčatá a 5 chlapcov), dospelí nad 20 rokov (n=5,
3 ženy a 2 muži) a dospelí nad 30 rokov (n=6, 3 ženy a 3 muži). Výskum prebiehal počas 4
ročných období v čase od marca 2017 do januára 2018 (Tab. 1.). V Tab. 1 je zhrnutá aj
priemerná dĺžka svetlej časti dňa v danom ročnom období. Pri jarnej a jesennej zmene času
boli merania nasledujúci jeden až dva týždne pozastavené, aby sa dobrovoľníci stihli zmene
prispôsobiť. Denný režim dobrovoľníkov nebol nijako ovplyvňovaný, ani usmerňovaný, ale
probandi nesmeli cestovať do iných časových pásiem a v prípade ochorenia alebo iných
prekážok bolo meranie posunuté.
Tab. 1. Priebeh experimentu počas roka a priemerná dĺžka svetlej fázy dňa

Merani
e

Trvanie merania

jar
leto
jeseň
zima

31.3.2017- 12.5.2017
9.6.2017- 28.7.2017
14.9.2017- 28.10.2017
24.11.2017-27.1.2018

Priemerná
dĺžka
na konci fotoperiódy
(h:mm)
20:19
14:09
20:32
15:47
17:34
11:30
16:38
9:10

Východ slnka (h:mm)

Západ slnka (h:mm)

na začiatku

na konci

na začiatku

6:18
4:37
6:16
7:02

5:01
5:09
7:21
7:15

19:18
20:49
19:03
15:59

Dobrovoľníci si viedli v každom ročnom období denník, v ktorom zaznamenávali časy
zaspávania a vstávania, odberu moču a dĺžku expozície dennému svetlu rovnako ako aj akým
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svetelným podmienkam boli vystavení 1 hod pred spánkom. Aktivita a denný režim bol
monitorovaný pomocou prístroja Actiwatch (CamNtech, Cambridge, UK), ktorý dobrovoľníci
nosili počas každého týždňa, kedy boli vo výskume. Vzorky prvého ranného moču odoberali
počas každého merania tri po sebe idúce pracovné dni. Moč bol následne uskladnený v
mrazničke až kým nebol laboratórne spracovaný.
V moči boli stanovované hladiny 6-sulfatoxymelatonínu (aMT6s) rádioimunoanalýzou
(RIA) využitím komerčného kitu (Stockgrand LTD., Guildford, Surrey, UK). Vzorky sme
analyzovali v 6 meraniach (intraesej koeficient - 12,4%, interesej koeficient 21,5%, 19%, 30%
pre nízku, strednú a vysokú vzorku kvality eseje). Pre maximálne eliminovanie chyby medzi
esejami sme vzorky od jedného dobrovoľníka merali vždy v jednej eseji. Získané hodnoty sme
potom normalizovali na hladiny kreatinínu v moči. Merali sme ho enzymatickou metódou
pomocou komerčného kitu (Erba Lachema, ČR) v 13 meraniach (intraesej koeficient- 10,1%,
interesej koeficient - 28,9%). Výsledky sú uvádzané ako ng aMT6s v mg kreatinínu v moči.
Záznamy o spánku z aktigrafie sme analyzovali softvérom Activity&Sleep Analysis7.
Zo získaných aktigrafických dát sme vybrali parametre predpokladanej dĺžky spánku (rozdiel
medzi koncom a začiatkom spánku) a fragmentačný index (súčet percent pohyblivých minút
a percent času strávenom v imobilite), ktorý sa udáva ako indikátor nepokojného spánku.
V štatistickej analýze sme využívali iba dáta namerané počas nocí, po ktorých nasledoval
pracovný deň (noc z nedele na pondelok až po noc zo štvrtka na piatok).
Počas experimentu sa nie všetci dobrovoľníci zúčastnili všetkých meraní z rôznych
osobných, alebo metodických dôvodov. Jeden dobrovoľník zo skupina 20+ rokov musel byť
z vyhodnocovania vylúčený pre nedostatočné množstvo nazbieraných dát.
Dáta boli štatisticky vyhodnotené využitím ANOVA analýzy a to buď jednofaktorovej
ANOVY alebo ANOVY s opakovaním. Ak boli analyzované dáta neparametrické, využili sme
Kruskal-Wallisov test.
Výsledky a diskusia
V hladinách nameraného aMT6s/kreatinín sme v prvom rannom moči nenašli
signifikantné rozdiely medzi ročnými obdobiami ani u jednej z porovnávaných skupín (Obr.1).
Publikovaná štúdia od iných autorov zistila rozdiely medzi letným a zimným obdobím v
nástupe alebo poklese melatonínu, a teda dĺžkou jeho produkcie počas noci [4]. Porovnávali
hladiny melatonínu v slinách u 15 školopovinných detí počas letného a zimného obdobia. Naše
výsledky by tak hovorili o tom, že napriek prípadnému posunu, celkové množstvo
vyprodukovaného melatonínu počas noci je v priebehu roka stabilné.
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Obr. 1. Hladiny 6-sulfatoxymelatonínu/kreatinín (aMT6s/kreatinín) v prvom rannom moči v priebehu
roka u štyroch vekových skupín. Stĺpce grafu predstavujú priemer ± SEM. Modrý stĺpec grafu (vek do 11
rokov) – n=6, oranžový stĺpec grafu (14 – 17 rokov) – n=9, sivý stĺpec grafu (medzi 20 – 30 rokov) – n=4, žltý
stĺpec grafu (viac ako 30 rokov) n=6.

Signifikantné rozdiely sme našli v množstve aMT6s/kreatinín v prvom rannom moči
medzi vekovými skupinami (p < 0,001). U najmladšej skupiny to bolo priemerne 109,11 ng/mg
kreatinínu, u skupiny 14 - 17 rokov 62,71 ng/mg kreatinínu, u skupiny 20+ rokov 43,32 ng/mg
kreatinínu a u skupiny 30+ rokov 34,36 ng/mg kreatinínu (Obr.2). Post-hoc testom sme
potvrdili rozdiely medzi najmladšou skupinou detí v porovnaní so všetkými ostatnými
vekovými skupinami a u skupiny 14-17 ročných teenagerov v porovnaní so skupinou staršou
ako 30 rokov (p < 0,05).

Obr. 2. Hladiny 6-sulfatoxymelatonínu (aMT6s/kreatinín) v prvom rannom moči u štyroch vekových
skupín. Stĺpce grafu predstavujú priemer ± SEM. U vekovej skupiny do 11 rokov n=6, u skupiny 14 - 17 rokov
n= 9, u skupiny 20+ rokov n= 4 a u skupiny 30+ rokov n=6. Stĺpce s rôznym abecedným označením sú
signifikantne odlišné.
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Griefahn et al. [9] vo svojej štúdií opisovali podobný výsledok, pričom svojich
subjektov pozorovali od veku 3 do 18 rokov. V hladinách 6-sulfatoxymelatonínu v ich moči
zbieranom počas 24 hodín našli veľké inter-individuálne rozdiely, ale sekrécia melatonínu
u jednotlivcov zostala počas rokov konštantná. Usúdili tak, že pokles melatonínu s vekom
súvisí s rastom organizmu.
Dĺžka spánku sa počas roka menila len u skupiny detí do 11 rokov, ktorí spali na jar
signifikantne dlhšie než v zime. U ostatných vekových skupín sa dĺžka spánku medzi ročnými
obdobiami významne nemenila (Obr.3). Figueiro a Rea [10] sledovali okrem iných parametrov
aj dĺžku spánku u 12 detí vo veku 13-14 rokov pomocou dotazníka. Zistili, že na jar tieto deti
spali kratší čas, než v zime. To vysvetlili ako dôsledok predĺženia svetlej fázy dňa, čo viedlo
k oneskoreniu cirkadiánnych rytmov a neskoršiemu času zaspávania, čo pri pevnom školskom
rozvrhu malo za následok kratšie trvanie ich spánku. Naše výsledky sa môžu odlišovať pre inú
použitú metódu merania, ktorá je presnejšia ako dotazníková metóda, ale aj pre inú vekovú
kategóriu, či denný režim dobrovoľníkov.
Štatistická analýza dát fragmentačného indexu neukázala signifikantné rozdiely medzi
ročnými obdobiami ani u jednej zo sledovaných vekových skupín (P = 0,099). Porovnanie
medzi vekovými skupinami ukázalo, že fragmentácia spánku bola najvyššia v skupine detí do
11 rokov a dospelých starších ako 30 rokov. Najmenej prerušovaný spánok mala skupina vo
veku 20 až 30 rokov.

Obr. 3. Predpokladaná dĺžka spánku u štyroch vekových skupín počas roka. Stĺpce grafu predstavujú
priemer ± SEM. U vekovej skupiny do 11 rokov n=6, u skupiny 14 - 17 rokov n= 9, u skupiny 20+ rokov n= 4 a
u skupiny 30+ rokov n=6. Stĺpce s rôznym abecedným označením sú signifikantne odlišné.

348

Záver
V našej štúdií sme ukázali, že spánok a množstvo 6-sulfytoxymelatonínu v prvom
rannom moči sa v priebehu roka u nami sledovaných vekových skupín štatisticky významne
nemení. Rozdiely sme potvrdili v množstve 6-sulfatoxymelatonínu v prvom rannom moči
medzi vekovými skupinami, kde jeho hladiny s pribúdajúcim vekom signifikantne klesali.
Porovnanie kvality spánku s ohľadom na ročné obdobie ukázalo rozdiely v dĺžke spánku u detí
do 11 rokov, ktoré spali v zimnom období preukázateľne kratšie ako na jar. Limitujúcim
faktorom nášho sledovania je veľkosť experimentálnych skupín. Náš experiment prebiehal
v prirodzených domácich podmienkach, so zachovaním bežného denného režimu pre dané
ročné obdobie. Chceli sme tým zachytiť možné odlišnosti v závislosti od moderného životného
štýlu, krátkej expozície ľudí na prirodzenom dennom svetle a predĺženej nočnej expozície
v súvislosti s umelým osvetlením a používaním elektronických zariadení.
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Abstract
Influence of prenatal and perinatal treatment of endocrine disruptors on gene expression of sorted
neuropeptides in hypothalamus of rat
Although the obesity epidemic is largely fueled by poor nutrition and lack of exercise, certain chemicals
may have a role in its etiology. A substantial body of evidence suggests that a subclass of endocrine-disrupting
chemicals (EDS), which interfere with endocrine signalling, can disrupt hormonally regulated metabolic
processes, especially if exposure occurs during early development. EDS may affect gene expression and the
biosynthesis of key enzymes and neuropeptides in hypothalamus, that are essential for controlling energy
homeostasis. We are focused on the effect of endocrine disruptors on the gene expression of orexigenic;
neuropeptide Y, agouti-related peptide, prepro-orexine and anorexigenic neuropeptides; thyrotropin and cocaine
and amphetamine regulated transcript. We assume that rats exposed of EDS will have higher levels of orexigenic
neuropeptides. During the experiment we monitored food and water consumption, as well as changes in the weight
parameters. We assume that rats under the influence of EDS will have higher food and water consumption and
higher body weight.

Keywords: endocrine disruptors; hypothalamus; obesity; neuropeptides
Úvod a formulácia cieľa
Endokrinné disruptory sú chemické látky, bežne sa nachádzajúce sa v produktoch
osobnej spotreby. Vystavenie EDS v ranných štádiách života môže narušiť endokrinný systém,
čo môže mať za následok rôzne ochorenia vrátane vývinových, reprodukčných a
neurologických problémov. Nedávne štúdie preukázali, že obezita môže byť jedným z
negatívnych dôsledkov vystavenia EDS počas kritických fáz vývinu EDS môžu byť prenesené
z gravidnej matky na vyvíjajúci sa plod cez placentu a materské mlieko. Gravídne matky a
novorodenci sú najzraniteľnejšou časťou populácie [1]. EDS pôsobia ako obezogény.
Obezogény sú definované ako chemikálie, ktoré neprimerane menia lipidovú homeostázu na
podporu adipogenézy, diferenciáciu adipocytov ako aj akumuláciu lipidov, ale aj mechanizmy
zapojené do regulácie telesnej hmotnosti. EDS napodobňujú alebo narúšajú účinky hormónov
vrátane estrogénov, androgénov, hormónov štítnej žľazy, ale aj hormónov v hypotalame [2].
Hypotalamus prostredníctvom regulačných orexigénnych neuropeptidov: prepro-orexín (proORX), neuropeptid Y (NPY), agouti príbuzný peptid (AgRP) alebo anorexigénnych
neuropeptidov kokaínom a amfetamínom regulovnaný transkript (CART) a tyreotropín
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uvoľňujúci hormón (TRH) sa podieľa na regulácii príjmu potravy. Dotyčné peptidy sú tvorené
v centrálnej zóne hypotalamu. Predovšetkým v nucleus arcuatus (ARC), laterálnom
hypotalamickom jadre (LHA) a paraventrikulárnom jadre (PVN), ale CART je tvorený aj
v hipokampe, kde sa podieľa na regulácii krátkodobej pamäte a vzorcov správania súvisiacich
s príjmom potravy [3]. Najmä ARC prostredníctvom svojich spojení s inými hypotalamickými
oblasťami ako aj extra-hypotalamickými oblasťami mozgu reguluje fyziologické procesy,
ktoré riadia príjem potravy a tým aj telesnú hmotnosť [4]. EDS pôsobia prostredníctvom
viazania sa na androgénové a estrogénové receptory. V kritickej perióde života môžu
„obezogény“ pôsobiť na zmenu expresie génov, zmenu v organizácii tkaniva, alebo inej
biologickej organizácie, čo môže viesť k náchylnosti k obezite v dospelosti. Niektoré
experimentálne štúdie, však naopak preukázali, že EDS výrazne neovplyvňujú spotrebu
potravy a môžu spôsobiť zníženie telesnej hmotnosť [5].
Cieľom našej práce bolo zhodnotiť vplyv podávania ftalátov matke, počas gravidity a
laktácie, na príjem potravy a vody a expresiu vybraných neuropeptidov v mozgu jej potomstva
v dospelosti. Hodnotenie motivácie k príjmu potravy prebiehalo pomocou monitoringu
spotreby potravy a krmiva a priebežným vážením zvierat. Expresia vybraných orexigénnych
a anorexigénnych neuropeptidov vo vybraných oblastiach mozgu prebiehali pomocou metódy
in situ hybridizácie.
Materiál a metódy
V experimente boli použité potkany kmeňa Wistar (Ústav experimentálnej
farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá Voda, SK CH 24016). Potkany mali priemernú
hmotnosť 215 g. Rodičovská generácia pozostávala zo samíc (n=12) a samcov (n=6). Následne
boli zvieratá rozdelené do dvoch skupín K – kontrolnej a Ft – skupine podrobenej vplyvu
endokrinných disruptorov (ftalátom). Zvieratá boli chované v svetelnom režime L12:D12 – (od
7:00 svetlá fáza a od 19:00 tmavá fáza) v prostredí so stabilnou teplotou (21±1 °C) a vlhkosťou
(55±10 %). Všetky metodické prístupy boli pripomienkované a odsúhlasené Poradným
výborom pre dobré životné podmienky zvierat a Etickou komisiou PRIF UK v Bratislave a
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky. Počas celého experimentu
boli zvieratám monitorované aj zmeny hmotnostných parametrov. Od 15. dňa gravidity sme
zvieratám v kontrolnej skupine (n=6) aplikovali arašidový olej, orálne na piškóte v dávke 500
µl/zviera a zvieratám vo ftalátovej skupine (n=6) sme aplikovali roztok troch druhov ftalátov;
Di-(2-etylhexylftalát) (DEHP), dibutyl ftalát (DBP) a di-izononyl ftalát (DINP), rozpustených
v arašidovom oleji na piškóte, v dávke 4,5 mg/kg pre každý druh ftalátu. Tri dni pred pôrodom
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boli samice rozdelené do samostatných klietok. Podávanie ftalátov bolo ukončené na štvrtý deň
po pôrode. Počty mláďat boli v prvých dňoch po narodení (post partum) optimalizované na 8
jedincov na klietku (4 samice a 4 samce). Samce a samice z F1 generácie boli z každého vrhu
rozdelené (PND 21) do samostatných klietok v počte 3 až 4 jedince na jednu klietku.
Zvieratá boli kŕmené štandardným granulovaným krmivom (MP-OŠ-06-Peter Miško,
Komenského 2661/11, Snina). Zvieratám bol povolený ľubovoľný prístup ku krmivu a vode
(adlibitum). Počas celého experimentu bol zvieratám monitorovaný príjem potravy a vody
a zároveň aj zmeny hmotnostných parametrov. Vo veku cca 16-17 týždňov boli zvieratá z F1
generácie humánne usmrtené v celkovej izofluránovej anestézii (AbbVie s. r. o., Slovenská
republika) a dekapitované. Následne boli odobraté mozgy (n=50). Mozgy boli po odobratí
zaliate vo fixačnom médiu (CRYOMOUNT, Histolab AB, Švédsko) a zmrazené na suchom
ľade. Koronálne rezy (14µm) boli vyhotovené na kryostate (Microm HM 520, Walldorf,
Germany). Vzorky boli uložené pri teplote - 80 ͦ C až do realizácie in situ hybridizácie s [S35α
dATP] značenými cDNA próbami. Za využitia tejto molekulárnej metódy sme vo vopred
zvolených oblastiach mozgu (hypotalame a hipokampe) stanovili expresiu vybraných druhov
neuropeptidov (NPY, AgRP, CART, TRH a pro-ORX) [6]. Štatistické hodnotenie výsledkov
sme realizovali v programe STATISTICA 7.0 (Stat Soft Inc.). Spotrebu vody a potravy sme
u matiek hodnotili pomocou metódy jednocestnej ANOVA s opakovaním, u potomstva
pomocou metódy dvojcestnej ANOVA s opakovaním a génovú expresiu pomocou metódy
dvojcestnej ANOVA. V prípade signifikantných rozdielov (p<0,05) sme použili Tukey HSD
post hoc analýzu.
Výsledky a diskusia
Spotreba vody, potravy a zmeny hmotnostných parametrov
Spotreba potravy a vody gravidnými matkami kontinuálne rástla, avšak signifikantný
rozdiel medzi kontrolnou skupinou a experimentálnou skupinou sme nezaznamenali ani u vody
(F1,11=1,0853, p=0,319) ani u potravy (F1,11=0,3055, p=0,591). Taktiež spotreba vody a potravy
potomstvom nevykazovala odchýlku od očakávaní. V spotrebe vody potomstvom sme zistili
signifikantný rozdiel vo väzbe faktoru spotreby vody a skupiny (F21,441=1,939, p=0,007937),
ktorá naznačuje nižšiu spotrebu vody u K zvierat, ako u Ft skupiny, ale tento rozdiel sa objavuje
len pri poslednom meraní spotreby. Hmotnosti gravidných samíc vykazovali významnú väzbu
medzi dobou váženia a skupinou v posledných dvoch dňoch gravidity (F22,242=2,113,
p=0,00331). Hmotnosť potomstva do odstavu nebola signifikantne rozdielna, avšak u samíc sa
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objavuje významná väzba medzi skupinou a naberaním na hmotnosti (F19,209=2,0708,
p=0,0069), ktorá naznačuje pomalší nárast hmotnosti u zvierat vystavených pôsobeniu ftalátov.
Zmeny hmotnosti zvierat v dospelosti pokračovali v trende nastolenom v skorších fázach
ontogenézy.

Pozorovali

sme

signifikantný

pokles

hmotnosti

v Ft

skupiny

(F1,92=8,51,p=0,0044).
Génová expresia mRNA vybraných neuropeptidov
Primárna štruktúra v ktorej sa exprimuje pro-ORX je LHA. V tejto štruktúre sme
namerali významne vyššiu optickú denzitu signálu u Ft skupiny v porovnaní s K skupinou
(F1,14=11,2527, p=0,004727). Na štatistické vyhodnotenie sme použili dvojfaktorovú analýzu
rozptylu ANOVA.
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mRNA pro-ORX v LHA
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**

mean OD - Bkg (a.u.)
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0
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Obr. 1. A: Hybridizačný signál prepro-orexínu (pro-ORX) v laterálnej hypotalamickej oblasti (LHA)
v mozgu potkana z kontrolnej skupiny (K) B: Hybridizačný signál pro-ORX v mozgu potkana z experimentélnej
skupiny (Ft). C: Génová expresia mRNA pro-ORX v LHA u samíc (Kf) (n=6) a samcov (Km) (n=3)
z kontrolnej skupiny a samíc (Ff) (n=6) a samcov (Fm) (n=3) z experimentálnej skupiny. Hodnoty sú udávané
ako priemer SEM ±. Znamienko ** znázorňuje signifikantnosť rozdielov (*p<0,01).

Génovú expresiu CART sme hodnotili aj v hipokampe v štruktúre gyrus dentatus.
V tejto štruktúre sme zistili tendenciu k signifikantnému rozdielu medzi kontrolnou
a experimentálnou skupinou (F1,15=3,3155, p=0,08863). Na štatistické vyhodnotenie sme
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použili dvojfaktorovú analýzu rozptylu ANOVA. Avšak po zanedbaní faktoru pohlavia a
hodnotení samíc samostatne pomocou Študentovho t-testu (t=2,163, p=0,045 resp. t=2,28,
p=0,046) sa hraničná signifikancia k nárastu u Ft potkanov potvrdzuje.
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Obr. 2. A: Hybridizačný signál kokaínom a amfetamínom regulovaného transkriptu (CART) v gyrus
dentatus (GD) v hipokampe u potkana z kontrolnej (K) skupiny. B: Hybridizačný signál CART v gyrus dentatus
u potkana z experimentálnej skupiny (F). C: Obrázok Nissloveho farbenia gyrus dentatus. D: Génová expresia
mRNA CART v gyrus dentatus u samíc (Kf) (n=7) a samcov (Km) (n=3) z kontrolnej skupiny a samíc (Ff)
(n=5) a samcov (Fm) (n=4) z experimentálnej skupiny. E: Porovnanie samíc. Hodnoty sú udávané ako priemer
SEM ±. Znamienko * znázorňuje signifikantnosť rozdielov (*p<0,05).
Tab. 1. Štatistické vyhodnotenie génovej expresie mRNA neuropeptidov v jednotlivých štruktúrach.
ARC
AgRP
F(1,12)

F(1,25)

0.1460
p

CART
F(1,24)

0.1267
p

0.7090

LHA

NPY

F(1,14)

0.7806
p

0.7268

pro-ORX
11.2527
p

0.3857

PVN
CART

F(1,23)

F(1,13)

1.5643
p

0.0047

TRH

0.2236

CART
F(1,35)

0.9600
p

SON
CART

F(1,15)

2.1126
p

0.3450

GD
CART

p
0.1550

F(1,34)

3.3155

0.5452
p

0.0886

0.4653

ARC-nucleus arcuatus, LHA-laterálna hypotalamická oblasť, PVN-paraventrikulárne hypotalamické jadro, GD dentate gyrus, SON-supraoptické hypotalamické jadro, AgRP-aguti príbuzný peptid, NPY-neuropeptid Y, CARTkokaínom a amfetamínom regulovaný transkript, pro-ORX-prepro orexín, TRH tyreotropín uvoľňujúci hormón.
Výsledky boli vyhodnotené s využitím dvojfaktorovej analýzy rozptylu ANOVA. Za signifikatné boli považované
rozdiely (*p<0,01) a (*p<0,05).

Génová expresia ostatných neuropeptidov meraná v hypotalame nebola signifikantne
zmenená u Ft skupiny potkanov oproti K skupine (Tab. 1). Výsledky nášho experimentu
poukazujú na zvýšenie orexigénneho peptidu pro-ORX v LHA u zvierat vystavených zmesi
troch študovaných ftalátov. Taktiež experimentálna skupina zvierat mala zmenenú tvorbu
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anorexigénneho peptidu CART, avšak v hipokampe a nie v hypotalame, v porovnaní
s kontrolnou skupinou. Rozdiely v hmotnostiach experimentálnych zvierat poukazujú na
pomalšie priberanie na váhe, ktoré je výraznejšie u samíc ovplyvnených ftalátmi, ako
u samcov. Merania hladín testosterónu v plazme preukázali signifikantne znížené hladiny
u oboch pohlaví ftalátmi ovplyvnených zvierat v porovnaní s K skupinou (Dzirbíková, 2018;
nepublikované). Toto naznačuje možný mechanizmus, ktorým k zmenám génovej expresie
v mozgu ftalátmi ovplyvnených potkanov, dochádza. Štúdie zaoberajúce sa spojitosťou medzi
obezitou a ftalátmi majú nejednoznačné výsledky od pozitívnych až k úplne negatívnym. Tieto
rozporuplné výsledky môžu byť spôsobené rozdielom v dĺžke trvania experimentu, vekom
použitých zvierat, množstvom použitých EDS na jednotku hmotnosti, ale aj rozdielom v druhu
potravy, ktorú zvieratá prijímajú počas experimentu [6]. Častým argumentom v štúdiách tohto
typuje aj rôzne endokrinné prostredie u samcov a samíc, hlavne čo sa týka pohlavných
hormónov.
Záver
Záverom konštatujeme, že výsledky nášho experimentu dokazujú spojitosť medzi
vplyvom ftalátov a reguláciou energetického metabolizmu, ktorá sa prejavila v rozdieloch
v hmotnosti experimentálnych zvierat. Pozorovali sme tiež zmeny v hladinách mRNA
neuropeptidov pro-ORX a CART v mozgu ftalátmi ovplyvnených potkanov, čo naznačuje
signalizačnú nerovnováhu vo vyšetrovaných neuronálnych štruktúrach.
Poďakovanie
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Genotoxický efekt nízkoteplotnej plazmy generovanej v rôznych zmesiach
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Abstract
Genotoxic effect of low-temperature plasma generated in various oxygen and nitrogen mixtures
Low-temperature plasma becomes an important subject of studies in the biological fields in the recent
years. Some scientific teams are focused on the study of decontamination and disinfection effects of plasma on
the fruits or seeds. The results of these studies suggest that plasma treatment has a positive impact on the
germination and surface sterilisation of various seeds. But there are just a few works aimed at the DNA damage
caused by plasma treatment. In our experiments, the DNA damage and germination ability of pea seeds after lowtemperature plasma treatment, using various mixtures of oxygen and nitrogen for plasma generation, were
observed. Results of these experiments suggest that plasma generated in pure nitrogen or pure oxygen has more
negative effect on the DNA of pea seeds than plasma generated in the mixtures of these gases.

Keywords: low-temperature plasma; pea; DNA damage; comet assay; oxygen; nitrogen
Úvod a formulácia cieľa
Plazma je štvrté skupenstvo definované ako navonok kvázineutrálny ionizovaný plyn,
ktorý pozostáva z časticv neustálej interakcii. Medzi tieto častice patria elektróny, fotóny,
negatívne a pozitívne nabité ióny, voľné radikály, excitované aj neexcitované molekuly.
Nízkoteplotná plazma (NTP) sa bežne získava pri atmosférickom tlaku a vyznačuje sa tým, že
elektróny dosahujú vysoké teploty a vstupujú do plazmochemických reakcií, ale ťažké častice,
ako sú ióny a neutrálne častice, majú nízku teplotu a nespôsobujú teda poškodenie materiálu, s
ktorým sú v kontakte [1].
Technológie, ktoré využívajúplazmu, boli úspešne aplikované pri povrchovej úprave
rozličných prírodných materiálov. Práve tieto metódy môžu v poľnohospodárstve účinne
nahradiť tradičné ošetrenie semien chemickými látkami, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie
a životné prostredie. Niektoré práce preukázali, že ovplyvnenie semien plazmou stimuluje ich
klíčenie a vedie k potlačeniu bakteriálnych a plesňových patogénov rastlín [2]. Výsledky iných
prác preukázali schopnosť NTP indukovať oxidačný stres v rastlinných bunkách. Je známe, že
mnohé stresory takisto vyvolávajú oxidačný stres v rastlinách najmä stimuláciou tvorby
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reaktívnych foriem kyslíka, ktoré môžu poškodiť DNA [3 – 5].
V našej práci sme porovnali potenciálny genetoxický účinok plazmy generovanej
v rôznych zmesiach kyslíka a dusíka pomocou kométového testu na klíčencoch hrachu siateho.
Okrem toho sme pozorovali klíčivosť semien ošetrených plazmou v týchto zmesiach plynov.
Materiál a metódy
Na opracovanie semien hrachu siateho NTP sme v našich experimentoch použili
odrodu Prophet. Plazma bola generovaná zovzduchu alebozmesí kyslíka a dusíka pri
atmosférickom tlaku s využitím difúzneho koplanárneho povrchového barierového výboja
(Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge,DCSBD) [6]. Opracovanie semien NTP bolo
realizované na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave, pričom semená boli
NTP ošetrené rôznymi expozičnými časmi (60, 180, 300 s). Na experiment boli použité korene
3-dňových klíčencov.
Alkalická jednobunková gélová elektroforéza (Comet assay, CA) je metóda,
ktorou zisťujeme poškodenie DNA v eukaryotických bunkách. Bunky s poškodenou DNA
vykazujú zvýšenú migráciu chromozomálnej DNA z jadra, ktorá sa počas elektroforézy
pohybuje smerom k anóde. Hlavnými výhodami tejto metódy sú relatívne jednoduchá aplikácia
na rôzne typy tkanív alebo pletív, detekcia rozličných typov poškodení a získavanie dát na
úrovni jedinej bunky [7]. 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 [8]. Na
štatistickú analýzu výsledkov sme použili Studentov t-test.
Výsledky a diskusia
V našich experimentoch sme sledovali, aký vplyv majú rôzne zmesi kyslíka a dusíka,
použité ako pracovný plyn pri generovaní NTP, na poškodenie DNA v koreňoch hrachu
pomocou metódy kométového testu. Pri expozičnom čase 60 s sme zaznamenali klesajúcu
hladinu poškodenia DNA s rastúcim množstvom kyslíka v pracovnom plyne (Obr. 1). Po
ošetrení semien hrachu plazmou, ktorá však bola generovaná v kyslíku, poškodenie opäť
stúplo. Pri všetkých zmesiach plynov sme zaznamenali štatisticky signifikantnýnárast
v poškodení DNA oproti negatívnej kontrole (semená neošetrené NTP). Navyše, poškodenie
DNA v klíčencoch, ktorých semená boli ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu (na úrovni
negatívnej kontroly), bolo nižšie ako poškodenie DNA, ktoré sme pozorovali pri syntetickom
vzduchu (20 % O2, 80 % N2). Tieto výsledky naznačujú, že vzdušná vlhkosť a prítomnosť
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vzácnych plynov alebo oxidu uhličitého v pracovnom plyne môže mať vplyv na poškodenie
DNA v koreňoch hrachu.

Obr. 1. Grafické znázornenie vplyvu NTP generovanej v rôznych zmesiach kyslíka a dusíka na
poškodenie DNA hrachu siateho po ošetrení 60 s.
NK – negatívna kontrola, vzduch – semená ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu. Signifikantné rozdiely v
poškodení každej vzorky v porovnaní s negatívnou kontrolou sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu:
p0,05≤  ;٭p**≤0,01; p0,001≤ ٭٭٭.

Obr. 2. Grafické znázornenie vplyvu NTP generovanej v rôznych zmesiach kyslíka a dusíka na
poškodenie DNA hrachu siateho po ošetrení 180 s.
NK – negatívna kontrola, vzduch – semená ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu. Signifikantné rozdiely v
poškodení každej vzorky v porovnaní s negatívnou kontrolou sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu:
p**≤0,01; p0,001≤ ٭٭٭.

Podobné výsledky sme zaznamenali aj pri expozičnom čase 180 s (Obr. 2) a 300 s (Obr.
3). Poškodenie DNA v klíčencoch hrachu bolo mierne zvýšené pri všetkých vzorkách
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a rozdiely v poškodení DNA sa pri jednotlivých zmesiach zmiernili. Pri týchto expozičných
časoch sme však nemohli zmerať hladinu poškodenia DNA v klíčencoch hrachu, ak sme pri
ošetrení semien použili čistý dusík. Takto ošetrené semená vôbec nevyklíčili a následne boli
napadnuté bližšie nešpecifikovanými patógenmi (Obr. 4).

Obr. 3. Grafické znázornenie vplyvu NTP generovanej v rôznych zmesiach kyslíka a dusíka na
poškodenie DNA hrachu siateho po ošetrení 300 s.
NK – negatívna kontrola, vzduch – semená ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu. Signifikantné rozdiely v
poškodení každej vzorky v porovnaní s negatívnou kontrolou sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu:
p0,001≤ ٭٭٭.

Obr. 4. Petriho misky so semenami a klíčencami hrachu po ošetrení NTP generovanej v rôznych zmesiach
kyslíka a dusíka.

Záver
Našimi experimentmi sme dokázali, že pracovný plyn použitý pri generovaní plazmy
je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvní výsledné poškodenie DNA. Okrem toho, že so
zvyšujúcim sa množstvom dusíka v pracovnom plyne rastie poškodenie DNA (okrem prípadu,
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keď sme použili 100 % O2, pri ktorom poškodenie DNA opäť stúplo), pri čistom dusíku semená
vôbec neklíčia. Nakoľko má NTP potenciál využitia

v medicíne, farmácii aj

poľnohospodárstve, je dôležité poznať jej vplyv na DNA rozličných eukaryotov. Poznanie
súvislostí a interakcií medzi plazmou a semenami môže viesť k nájdeniu správnych podmienok
ošetrenia. Práve vhodné podmienky ošetrenia sú zodpovedné za účinnú dekontamináciu
povrchu semien a navyše správnym ošetrením semien je možné zvýšiť ich klíčivosť
a produkciu vybraných kultúrnych rastlín.
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The Cd2+ tolerance motive of poplar callus is modified by the presence of Si
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Abstract
The toxicity of heavy metals constitutes possible threat to the environment, animals and people.
Plants have evolved several stress-coping mechanisms that help them to sustain higher concentration of toxic
elements in the soil. However, the exact tolerance patterns are not yet fully explained. White poplar belongs to
the family Salicaceae which has good heavy metal tolerance ability, high biomass and is considered as a good
phytoremediation tool. In the present study we have determined the Cd2+ tolerance motive of poplar callus cells
by recording its growth dynamics, Cd2+ accumulation and activity of selected antioxidant enzymes (SOD, GPOX).
We have also established how the supplementation with Si modifies the tolerance pattern. The results suggest that
the pre-treatment of poplar cells with Cd2+ might positively influence the tolerance potential of poplar for
phytoremediation use. In addition, Si alleviates negative effects of Cd2+ and changes the activity of antioxidant
enzymes.

Keywords: antioxidant enzymes; cadmium; heavy metals; poplar calli; silicon; tolerance
Introduction and Objectives
The Salicaceae family with its genera Salix and Populus has been recognised as a family
of high phytoremediation potential. Many studies have been oriented on the identification of
species/clones that are able to sustain high concentrations of toxic metals in the soil [1, 2].
However, there is no much information about specific tolerance mechanisms that function on
the poplar/willow cellular level. Although, trees such as the poplars seem to be sturdier than
herbs, the changes occurring on the cellular level might be very similar. Generally, plants
exposed to higher concentration of heavy metals sequestrate metal ions into the vacuole or bind
them into the cell walls [3]. The strategy of many heavy metal tolerant plant ecotypes involves
mainly avoidance mechanisms but also enhanced activity of antioxidant enzymes [4].
The concentration of heavy metals in the environment is exponentially increasing in the
last decades. One of the most studied toxic elements is cadmium, which occurs in the soil,
atmosphere, watercourses and in river sediments, and is highly dangerous in its cationic form
Cd2+. The increased Cd2+ concentration in the soil originates from different sources such as
mining and heavy industry. The problem of Cd2+ contamination is an international problem and
affects many areas in Slovakia (Žiar nad Hronom, Žilina, Krompachy, Strážske, Nitra river
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basin) [5, 6]. Furthermore, the toxicity of Cd2+ might negatively influence the yield of
agricultural crops and might get into the animal feed or human food. After the ingestion of
Cd2+, it can cause impairment of respiratory, digestive and excretory system, kidney failure and
bone demineralization [7]. Poplar and willow trees are recognised as good Cd2+ accumulators
(having high phytoremediation potential) because of their high biomass and relatively rapid
growth rate [8].
The objective of the present study was to observe and determine the Cd2+ tolerance
pattern of poplar callus cells. We have also established how the presence of higher Si (silicon)
concertation in the cultivation medium affects the growth rate of the calli. The aim was to
assess the differences in the Cd2+ and Si accumulation, differences in the activity of selected
antioxidant enzymes and to compare growth dynamics of the plant material in various growth
conditions.
Materials and methods
All experiments were performed with poplar callus prepared from leaves of white
poplar (Populus alba L. pyramidallis). Plant material was cultivated on Diaz-Colon [9] agar
medium (modified MS medium) for 63 days in three subcultures (one subculture corresponds
to 21 days) in controlled conditions (temperature 24 °C, 60% humidity, 16 h photoperiode,
light intensity 45 - 60 E m-2 s-1). The calli were cultivated in following variants:
1.

control (C) – basic medium,

2.

cadmium (Cd) – basic medium + 10 µM Cd,

3.

silicon (Si) – basic medium + 2.5 mM Si,

4.

cadmium/silicon combination (Cd+Si ) – basic medium + 10 µM Cd and 2.5 mM Si.

The cadmium was added to the medium in the form of Cd(NO3)2.4H2O and silicon in the form
of Na2O(SiO2)x · XH2O. The weight of the inoculum at the beginning of each subculture was
1.0 – 1.5 g. We have built a growth dynamics curve [10] by recording the fresh weight (FW)
of the calli every 7 days during the 1st and the 3rd subculture.
The plant material (gathered from the 21st day of the 1st and of the 3rd subculture) was
dried in the desiccator for 72 hours at a temperature 40 °C. The content of Cd2+ and Si was
detected in the dry callus material at the Institute of Laboratory Research of Geomaterials of
the Comenius University in Bratislava by flame atomic absorption spectrometry (AAS).
For the enzymatic assays, plant material was frozen in liquid nitrogen at the end of the
1st and the 3rd subculture. The samples were then homogenized to dust, dissolved in Naphosphate EDTA buffer, centrifuged at 7000 g (5 min) and at 10 000 g (20 min) at 4 °C.
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Samples were preserved in a freezer at -70 °C. The concentration of proteins was determined
using Bradford [11] colorimetric assay. Activities of antioxidant enzymes were determined
spectrophotometrically as changes in absorbance of the reagents. SOD (superoxide-dismutase)
activity was determined according to the methodology by Madamanchi et al. [12]. GPOX
(guaiacol peroxidase) activity was determined according to the methodology by Frič & Fuchs
[13].
Data were analysed using analysis of variance (ANOVA) and LSD test (least significant
difference) at P < 0.05 with the software Statistica.
Results and discussion
The poplar callus growth dynamics differed between the 1st and the 3rd subculture. In
the first 14 days of the 1st subculture (Fig. 1) the plant material cultivated in the presence of
Cd2+ (Cd) was growing comparably to the control (C). However, after these two weeks the
growth rate of the callus rapidly decreased. It has been indicated that Cd2+ in moderate
concentrations can have stimulating effect on plant biomass production [14] and that the
negative effects on the plants might be delayed. The growth rate of the poplar callus cultivated
on the medium with sole supplementation of Si was similar to control. Silicon has been studied
for its beneficial effects on callus morphology and biomass [15]. The callus treated with both,
Cd2+ and Si (Cd+Si) showed a linear growth between the 7th and the 21st day of the cultivation.
At the end of the cultivation the growth rate was by 30% higher than in the sole Cd2+ treated
callus.
The growth dynamics of the 3rd subculture (Fig. 2) showed that Cd2+ treated callus was
growing similarly to the control during the whole cultivation. This result suggested that longer
exposure to Cd2+ increases the tolerance potential of poplar callus cells. Similarly, Cd2+
hyperaccumulator Thlaspi caerulescens reacted mildly to the Cd2+ stress after a long-term
exposure [16]. During the 3rd subculture, growth rate of solely Si treated calli was the most
linear, while the Cd+Si treatment showed slight increase in the biomass production.
The analysis of Cd2+ and Si concentrations (Tab. 1) showed that the Si presence in the
medium statistically decreases the concentration of Cd2+ in poplar callus. On the other hand,
the total content of Cd2+ in the Cd and Cd+Si treatments was almost identical (approximately
380 µg/per callus). Furthermore, the concentration of Cd2+ was slightly elevated in the 3rd
subculture which might suggest that the daughter cells of Cd2+ pre-treated cells developed a
higher tolerance to Cd2+. Supplementation of Si alleviated negative effects of Cd2+ and its
uptake into the poplar cells [17] and into Zea mays L. [18].
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Fig. 1. The growth dynamics of poplar calli during the 1st subculture. Treatments: control (C); Cd (10 µM
Cd2+); Si (2.5 mM Si); Cd+Si (10 µM Cd2+ and 2.5 mM Si)

Fig. 2. The growth dynamics of poplar calli during the 3rd subculture. Treatments: control (C); Cd (10 µM
Cd2+); Si (5 mM Si); Cd+Si (10 µM Cd2+ and 2.5 mM Si)
Tab. 1. The Cd2+and Si concentrations in the 1st and the 3rd subculture – the concentrations are
expressed as mg kg-1 dry weight of calli cells ± standard error. Different letters denote statistically

significant differences in the concentrations of elements between the treatments at P < 0.05
st

1 subculture
Treatments ↓
C
Cd
Si
Cd+Si

Cd
0
55.25 ± 1.05 b
0
51.15 ± 0.65 a

Si
0
0
1695 ± 14.4 B
1455 ± 35 A

rd

3 subculture
Cd
0
64.2 ± 0.4 d
0
61.9 ± 0.95 c

Si
0
0
1680 ± 34.6 B
1485 ± 95 A

The activity of antioxidant enzymes such as GPOX and SOD were recorded (Fig. 3).
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The GPOX activity was the highest in cells exposed to Cd2+ and in the 3rd subculture a moderate
decrease in its activity has been determined. On the other hand, the highest SOD activity has
been detected in the Cd+Si treatment, where the activity rapidly increased in the 3rd subculture.
The levels of antioxidant enzymes in the cells fluctuate during the stress, due to the fact that
the concentration of ROS (reactive oxygen species) and their forms variate as well [19]. SOD
activity is considered as the first response against oxidative stress [20]. Supplementation of the
medium with Si enhanced SOD activity, while the presence of Cd2+ showed no increase. We
have estimated the activity of SOD after 21 days of the cultivation, which is probably already
after its activity peak. Moreover, poplar as Cd2+-tolerant plant probably reacts to the Cd2+ stress
less abruptly as other plant species and activates other ROS scavenging systems.

Fig. 3. The relative activity of GPOX and SOD at the end of the 1st and the 3rd subculture ±
standard error. Treatments: control (C); Cd (10 µM Cd2+); Cd+Si (10 µM Cd2+ and 2.5 mM Si). Different
letters denote statistically significant differences in the activities of antioxidant enzymes between various
treatments and subcultures at P < 0.05

Conclusion
White poplar is a Cd2+ tolerant plant and its tolerance pattern is closely affected by the
length of Cd2+ exposure. It is possible, that longer exposures to Cd2+ induce the tolerance
mechanisms, which might explain that the growth rate of the calli cells is not gravely affected
by Cd2+ presence in the medium in the 3rd subculture. Furthermore, the ability to accumulate
higher amounts of Cd2+ after longer exposure also endorses this theory. Silicon
supplementation alleviates negative effects of Cd2+ on poplar plants and enhances the tolerance
by increasing activity of antioxidant enzymes.
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Vzťah expresie apolipoproteínu C3, oxytocínového receptora
a ukazovateľov metabolizmu lipidov a glukózy v tukovom tkanive počas
chronického stresu
Viktória Lóry, Katarína Kršková, Lucia Balážová, Daniela Ježová, Štefan Zórad
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Abstract
The relationship of local apolipoprotein C3, oxytocin receptor and markers of lipid and glucose
metabolism in adipose tissue during chronic stress
The liver-derived apolipoprotein C3 (ApoC3) inhibits lipoprotein lipase (LPL) activity leading to
impaired lipolysis. Little is known about adipose tissue ApoC3 function. The aim of our study was to determine
the relation between the expression of ApoC3 and markers of lipid and glucose metabolism. Since plasma oxytocin
is elevated in stress, we measured the mRNA expression of oxytocin (Oxtr) and vasopressin (Avpr1a) receptors.
Stressed animals displayed decreased body weight and adiposity due to enhanced lipid mobilisation. The protein
content of adipose triglyceride lipase, and hormone sensitive lipase phosphorylation was elevated by stress in
adipose tissue. ApoC3 and Avpr1a mRNA levels were elevated. Oxtr expression and signalling was reduced by
stress, which negatively correlated with ApoC3 expression. Our results show that dysregulated ApoC3 expression
by stress might be related to lower Oxtr expression and signalling in epididymal fat. Overexpression of adipose
ApoC3 has no impact on LPL expression or activity.

Keywords: oxytocin, adipose tissue, lipid metabolism, apolipoprotein C3, stress
Úvod a formulácia cieľa
Úloha apolipoproteínu C3 (ApoC3) pochádzajúceho z pečene je relatívne dobre známa;
inhibuje aktivitu lipoproteín lipázy (LPL) čím potláča lipolýzu a vychytávanie voľných
mastných kyselín [1]. Málo sa však vie o úlohe ApoC3 v tukovom tkanive na úrovni mRNA
a proteínu. Študovali sme preto vzťah medzi expresiou ApoC3 a ukazovateľmi adipogenézy
(proteín viažúci mastné kyseliny 4 - Fabp4, receptor aktivovaný proliferátorom peroxizómov
γ - Pparγ, transkripčný faktor "Forkhead box protein O1" - Foxo1), metabolizmu glukózy
(glukózový transportér 4 - Glut4) a metabolizmu lipidov (LPL, perilipín), leptínu, lipolytických
enzýmov (lipáza tukových triacylglycerolov - ATGL, hormón senzitívna lipáza - HSL,
fosforylovaná HSL), ako aj aktivitu LPL. Stres spôsobuje zníženie množstva tukového tkaniva
hlavne v dôsledku zvýšenej lipolýzy vyvolanej glukokortikoidmi a katecholamínmi [2-3], čo
platí aj pre model imobilizačného stresu na potkanoch kmeňa Wistar. Bolo dokázané, že
vplyvom stresu dochádza k signifikantnému zvýšeniu hladín oxytocínu v plazme [4]. Z toho
dôvodu sme merali aj expresiu oxytocínového (Oxtr) a vazopresínového receptora (Avpr1a),
ako aj signálnu transdukciu Oxtr formou defosforylácie eukaryotického elongačnoho faktora 2
(eEF2) v tukovom tkanive.
367

Cieľom našej práce bolo preukázať vplyv chronického stresu na expresiu ApoC3 ako
aj ApoC2, a na ich vzájomný pomer. Predpokladáme, že existuje súvis v lokálnej expresii
ApoC3 a lipolytických enzýmov LPL, ATGL a HSL v epididymálnom tukovom tkanive.
Oxytocín patrí medzi významné stresové hormóny, čo nás viedlo aj k snahe objasniť vzťah
oxytocínovej signalizácie a ApoC3 v tukovom tkanive.
Materiál a metódy
Samce potkanov kmeňa Wistar (AnLab s.r.o., Praha, ČR) (vek: 7 týždňov, hmotnosť:
150–175 g) boli chované v podmienkach so svetelným režimom 12h svetlo: 12h tma (začiatok
svetlej fázy o 6:00), s prístupom k štandardnému krmivu a vode ad libitum. Potkany sa nechali
aklimatizovať 7 dní pred testovaním. Následne boli imobilizované vždy o 10:00 denne na 120
minút počas 14 dní. Zvieratá boli odstavené od potravy poslednú noc pred dekapitáciou.
Odobraté boli vzorky epididymálneho tukového tkaniva na ďalšie analýzy v rannej fáze 24h
cyklu. Zásady starostlivosti o laboratórne zvieratá a všetky postupy schválil Odbor ochrany
zdravia zvierat Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Etická
komisia SAV.
Stanovenie expresie génov: Na izoláciu RNA bol použitý RNeasy Universal Plus Mini
Kit (Qiagen, Valencia, CA), a reverzná transkripcia bola vykonaná pomocou Maxima First
Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL). Génová expresia bola
stanovená s použitím SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, CA)
na termocykléri ABI 7900HT FastReal-Time PCR System (AppliedBiosystems, Carlsbad,
CA). Po počiatočnej denaturácii pri 95°C/10 min. nasledovalo 35 cyklov v nasledovnom
tepelnom režime: denaturácia: 95°C/15 s, anelácia: 60°C/30 s, polymerizácia: 72°C/30 s. Na
konci každej polymerizačnej fázy bolo odčítané emitované fluorescenčné žiarenie.
Špecifickosť produktov bola hodnotená analýzou krivky topenia na konci každej qPCR
reakcie. Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29
(Rps29).
Tab. 1. Sekvencia primerov použitých v real-time PCR
Gén
ApoC2
ApoC3
aP2

Fw
Rv
Fw
Rv
Fw

Sekvencia primerov
5'-CGCCGGAGAACTATACCAGAAG-3'
5'-TGCCAGCGTACGTGGTCAT-3'
5'-CAAGACGGTCCAGGATGC-3'
5'-CGGCTCAAGAGTTGGTGTT-3'
5'-AGCGTAGAAGGGGACTTGGT-3'

Čísla sekv.
#2867635
#2867636
#9619F09
#9619G09
#137314
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(FABP4) Rv
Avpr1a Fw

Foxo1

Glut4
Leptín
Lpl
Oxtr
Perilipín
Pparγ

Rps29

Rv
Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv
Fw
Rv

5'-ATGGTGGTCGACTTTCCATC-3'
5'-TCATTCTCCAGATGTGGTCAGTCT3'
5'-CAACGCCGTGATTGTGATG-3'
5'-GGCGGAGAAGAGGCTCAG-3'
5'-GGACAGATTGTGGCGAATTGAAT3'
5'-TTTCCAGTATGTTGCGGATG-3'
5'-TCAGTCATTCTCATCTGGCC-3'
5'-TCCAGGATGACACCAAAACC-3'
5'-GAAGGCAAGCTGGTGAGGAT-3'
5'-TGGACGGTGACAGGAATGTATG-3'
5'-GGCCCGATACAACCAGTCTACT-3'
5'-TTCTTCTGCTGCTCGCTCGT-3'
5'-TCATCGTGAAGATGGCTGAGA-3'
5'-ACACACCGTGCAGCACTC-3'
5'-CGATGTCTTGGAATCGCTC-3'
5'-AGGATTCATGACCAGGGAGTT-3'
5'-AGCAAACTCAAACTTAGGCTCCAT3'
5'-GCTGAACATGTGCCGACACT-3'
5'-GGTCGCTTAGTCCAACTTAATGAA3'

#137313
SY130533959-048
SY130533039-006
#9647A02
#9647B02
#208845
#208846
#9643F05
#9643G05
#9634F02
#9634G02
#299004
#299005
#318697
#318698
#9622C02
#9622D02
#2867637
#2867638

Western blot: Pri homogenizácii tkanív, izolácii proteínov a western blot analýze sme
postupovali podľa [5] s použitím primárnej protilátky voči ApoC3, ATGL, fosforylovanej a
celkovej HSL, fosforylovaného a celkového eEF2, a β-aktínu (Cell Signaling Technology,
Danvers, MA). β-aktín bol použitý na normalizáciu dát. Následne bola membrána inkubovaná
s fluorescenčne značenou sekundárnou protilátkou (Cell Signaling Technology, Danvers, MA)
1h/RT v tme. Fluorescenčné žiarenie bolo detekované pomocou Odyssey Infrared Imaging
System (LI-COR Biosciences). Dáta boli analyzované softvérom Odyssey IR imaging system
2.0.
Meranie enzymatickej aktivity: Vzorky boli homogenizované v pufri 250 mM
sacharóza, 10 mM Tris, pH 7,4. Homogenát bol scentrifugovaný pri 1 000 x g/10 min/4°C.
Následnou centrifugáciou supernatantu (16 000 x g/15 min/4°C) bola oddelená membránová
frakcia (pelet). Proteíny boli kvantifikované pomocou BCA Protein Assay Kit. Enzymatická
aktivita LPL bola stanovená pomocou Lipoprotein Lipase Activity Assay Kit (abcam,
Cambridge, UK) podľa návodu výrobcu. Fluorescencia bola meraná pri vlnových dĺžkach 482
nm (excitácia) a 515 nm (emisia) v päťminútových intervaloch pri 37°C pomocou fluorometra
SynergyTM H4 Hybrid Reader (Biotek, Vermont, USA).
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Štatistické vyhodnotenie: Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru
(SEM). Na zistenie rozdielov medzi dvoma skupinami bol použitý Studentov t-test a na analýzu
korelácií Pearsonov korelačný test pomocou softvéru SigmaStat 3.5. Za hladinu štatistickej
významnosti bola považovaná *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
Výsledky a diskusia
Potkany vplyvom stresu vykazujú zníženú telesnú hmotnosť a kumulatívny prírastok
telesnej hmotnosti počas 2 týždňov spolu so súčasným poklesom indexu adipozity, ktorý
možno pripísať zníženej expanzii epididymálneho tukového tkaniva kvôli nižšiemu
energetickému príjmu a tiež zvýšenej mobilizácii lipidov (Tab.2).
Tab. 2. Charakteristika experimentálnych zvierat
Kontrola

Stres

Hmotnosť tela (g)

351.6 ± 7.7

298.0 ± 8.0***

Kumulatívny prírastok hmotnosti

87.7 ± 2.8

32.9 ± 5.5***

Kumulatívny príjem potravy (g)

405.6 ± 12.0

317.0 ± 13.4***

Kumulatívny príjem vody (ml)

263.9 ± 9.2

265.1 ± 10.3

Plazmatická glukóza (mmol/l)

6.47 ± 0.13

6.03 ± 0.06

Plazmatický inzulín (ng/ml)

0.70 ± 0.12

0.50 ± 0.06

Triglyceridy (mmol/l)

0.62 ± 0.05

0.62 ± 0.06

Cholesterol (mmol/l)

1.64 ± 0.08

1.56 ± 0.06

0.808 ± 0.042

0.614 ± 0.049**

(g)

Index adipozity epi. tukového tk.
(%)

Expresia génov súvisiacich s adipogenézou (Fabp4, Pparγ, Foxo1), metabolizmom
glukózy (Glut4), spracovaním lipidov (Lpl, perilipín) a leptínu, ako aj aktivita LPL nebola
zmenená vplyvom stresu (Tab.3).
Tab. 3. Expresia génov súvisiacich s metabolizmom tukov a glukózy
Kontola

Stres

Perilipín mRNA (relatívne hodnoty)

1.39 ± 0.32

0.69 ± 0.20

Leptín mRNA (relatívne hodnoty)

1.20 ± 0.14

1.06 ± 0.24

Fabp4 mRNA (relatívne hodnoty)

0.87 ± 0.09

0.94 ± 0.19
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Glut4 mRNA (relatívne hodnoty)

0.90 ± 0.11

0.70 ± 0.16

Pparγ mRNA (relatívne hodnoty)

0.86 ± 0.04

0.92 ± 0.20

Foxo1 (relatívne hodnoty)

0.76 ± 0.07

0.85 ± 0.11

Lpl mRNA (relatívne hodnoty)

1.14 ± 0.14

1.05 ± 0.25

LPL aktivita (U/ml/mg proteínov)

4275 ± 633

3043 ± 255

Génová expresia ApoC3 v súlade s jeho hladinou na úrovni proteínov bola signifikantne
zvýšená u potkanov vystavených stresu v porovnaní s kontrolami. Podobne, aj expresia ApoC2
bola signifikantne zvýšená vplyvom stresu, čím sa posunul pomer ApoC2/ApoC3 v prospech
ApoC2 (Obr. 1).

Obr. 1. Expresia apolipoproteínu C2 (ApoC2) a apolipoproteínu C3 (ApoC3) na úrovni mRNA a
proteínov, a ich vzájomný pomer v epididymálnom tukovom tkanive. Dáta boli normalizované vzhľadom
na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29) (mRNA), alebo β-aktínu (proteín), ktorých expresie sa
nemenili vplyvom stresu. Výsledky, uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) boli analyzované
pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej významnosti *p < 0,05; **p < 0,01; ***p<0,001.

Zistili sme významné zvýšenie obsahu ATGL, HSL a fosforylovaného HSL (na
seríne660; pHSL) na úrovni proteínov u potkanov vystaveným stresu. Pomer pHSL / HSL
vykazoval silnú tendenciu (p = 0,056) k zvýšeniu (Obr. 2).
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Obr. 2. Expresia lipázy tukových triacylglycerolov (ATGL), hormón senzitívnej lipázy (HSL),
fosforylovanej HSL (pHSL) na úrovni proteínov v epididymálnom tukovom tkanive. Dáta boli
normalizované vzhľadom na expresiu β-aktínu, ktorého expresia sa nemenila vplyvom stresu. Výsledky,
uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina
štatistickej významnosti *p < 0,05; **p < 0,01; ***p<0,001.

Potkany vystavené stresu mali signifikantne znížené hladiny mRNA Oxtr a
signifikantne zvýšené hladiny mRNA vazopresínového receptora (Avpr1a). Medzi expresiou
génu Oxtr a expresiou ApoC3 bola signifikantná negatívna korelácia na úrovni mRNA aj
proteínu. Signálna transdukcia oxytocínového receptora zahŕňa defosforyláciu eukaryotického
elongačného faktora 2 (eEF2). Potkany vystavené stresu vykazovali signifikantne zvýšený
pomer peEF2 / eEF2, čo znamená, že je potlačená signalizácia Oxtr (Obr. 3).

Obr. 3. Expresia oxytocínového receptora (Oxtr) a vazopresínového receptora (Avpr1a), korelácia
expresie Oxtr a ApoC3, a defosforylácia eukaryotického elongačnoho faktora 2 (eEF2) v epididymálnom
tukovom tkanive. Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29)
(mRNA), ktorého expresia sa nemenila vplyvom stresu. Výsledky, uvedené ako priemer ± stredná chyba
priemeru (SEM) boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej významnosti *p < 0,05;
**p < 0,01; ***p<0,001.

Záver
Naše výsledky poukazujú na to, že expresia ApoC3 na úrovni mRNA aj proteínov je
dysregulovaná vystavením opakovanému stresu. Tieto zmeny môžu súvisieť, aspoň čiastočne,
s redukciou

expresie oxytocínového receptora a intracelulárnou

signalizáciou

v

epididymálnom tukovom tkanive vplyvom stresu. Okrem toho sme poskytli dôkaz, že
nadmerná expresia ApoC3 vyvolaná stresom nemá vplyv na expresiu a aktivitu lipoproteínovej
lipázy v epididymálnom tukovom tkanive. Na druhej strane expresie lipolytických enzýmov
ATGL, HSL a pHSL boli zvýšené na úrovni proteínov, ktoré v strese sprevádzali zmeny v
expresii ApoC3 resp. zvýšený pomer ApoC2/ApoC3.
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Abstract
Effect of non-thermal plasma on human spermatozoa
Non-thermal plasma has become an attractive subject of biomedical studies mainly due to its ability to
influence various biological functions. Beside its well-known inhibition effects on microorganisms, other possible
applications are arising in the field of dermathology or cancer research. Before any clinical usage of non-thermal
plasma, it is necessary to discover the mechanisms of its interaction with cells, tissues or whole organisms. Hence,
we performed our study on human spermatozoa which are highly differentiated and unique cells. Selected analyses
of viability indicated that non-thermal plasma has a dose-dependent detrimental effect on sperm motility possibly
caused by oxidative damage of a sperm cell membrane.

Keywords: non-thermal plasma; sperm; motility; ROS; membrane integrity; MTT assay
Úvod a formulácia cieľa
Plazma je fenomén, ktorý priťahuje pozornosť výskumníkov, ale aj širšej verejnosti pre
svoje zaujímavé vlastnosti. V prirodzenej forme ju môžeme pozorovať v podobe hviezd,
bleskov či polárnej žiary, no vieme ju generovať aj umelo, dodaním energie do plynnej fázy.
Plazma je ionizovaný plyn a zodpovedá štvrtému skupenstvu hmoty. Typickou vlastnosťou
plazmy je kvázineutralita, teda stav, kedy je plazma v skutočnosti elektricky vodivá, no suma
nábojov jej zložiek je rovná nule. V plazme sú zastúpené predovšetkým reaktívne formy
kyslíka a dusíka (RONS), ďalej nabité častice, excitované a neutrálne atómy a molekuly,
viditeľné svetlo, UV žiarenie či teplo [1]. Z biologického hľadiska je zaujímavá hlavne
nízkoteplotná plazma, u ktorej je energia prenášaná elektrónmi na úkor ostatných častíc.
V dôsledku termodynamickej nerovnováhy je teplota tohto typu plazmy dostatočne nízka
a vhodná pre ošetrenie živých materiálov. Vplyv na klíčivosť semien poľnohospodársky
významných plodín, dekontaminácia povrchov, hojenie a dezinfekcia rán, bielenie zubov či
dokonca potenciál pri liečbe rakoviny – to je len časť zo širokého spektra účinkov a možností
použitia nízkoteplotnej plazmy [2]. Pre úspešné zavedenie a využívanie plazmy vo viacerých
odvetviach je potrebné preskúmať jej účinky, aby sa zaistila bezpečnosť a umožnilo využitie
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len tých efektov plazmy, ktoré v danej situácii naozaj požadujeme. Aktuálnou snahou vedcov
je preto popísať interakciu plazmy s bunkami, tkanivami a celými organizmami na
molekulárnej úrovni.
Zložitá charakterizácia plazmy a komplexnosť biologických cieľov túto úlohu značne
komplikujú [1 – 2].
Spermie sú vysoko diferencované bunky dokonale prispôsobené na prenos genetického
materiálu do oocytu. Ich unikátne morfologické a funkčné vlastnosti predstavujú zaujímavý
model pre štúdium vplyvu rôznych potenciálne škodlivých agensov. Cieľom tejto práce je
vyhodnotiť pôsobenie nízkoteplotnej plazmy na parametre prežívania ľudských spermií.
Materiál a metódy
Účinok nízkoteplotnej plazmy na spermie sme analyzovali na vzorkách ejakulátov
humánneho pôvodu na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Experimentu sa
zúčastnilo 24 dobrovoľných darcov, u ktorých nebola zaznamenaná porucha plodnosti ani iné
prekážky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky meraní. Pri práci s ejakulátmi boli dodržané
platné zásady a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie [3].
Fyziologickým roztokom nariedené ejakuláty v 6-jamkových kultivačných platniach
sme ovplyvnili nízkoteplotnou plazmou, ktorá bola generovaná zo vzduchu pri atmosférickom
tlaku pomocou prístroja RPS40, ktorý vytvára difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj.
Vzdialenosť zdroja plazmy od ošetrenej vzorky bola nastavená na 2 cm, pričom expozičné
dávky dosahovali hodnoty 0, 15, 30, 60 a 90 s (Obr. 1).

Obr. 1. Ovplyvnenie ejakulátov nízkoteplotnou plazmou generovanou prístrojom RPS40

Vybrané analýzy prežívania spermií sme realizovali ihneď po ošetrení plazmou (v čase
0 h) a následne 2 hodiny od počiatočného ovplyvnenia.
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Pomocou CASA systému (CASA, Version 14.0 TOX IVOS II.; Hamilton-Thorne
Biosciences, Beverly, MA, USA) sme merali pohyblivosť (motilitu) spermií, základný
kvalitatívny parameter v andrologickom výskume [4].
Mitochondriálnu aktivitu spermií sme vyhodnotili na základe MTT-testu, ktorý spočíva
v redukcii žltého solubilného MTT substrátu na modro-fialové, vo vodnom roztoku
nerozpustné kryštály formazánu, enzymatickou aktivitou sukcinátdehydrogenázového
komplexu dýchacieho reťazca funkčných mitochondrií [5]. Množstvo vzniknutého formazánu
v konkrétnej skupine sme určili spektrofotometricky (Multiskan FC microplate photometer;
Thermo Fisher Scientific Inc.).
Celkové množstvo ROS vo vzorkách nariedených ejakulátov sme stanovili meraním
intenzity svetelného signálu, ktorý vznikal pri oxidačnej reakcii luminolu s ROS časticami [6].
Signál bol vyhodnotený na kombinovanom spektro-fluoro-luminometri (Glomax Multi+;
Promega Corporation, Madison, WI, USA).
Membránovú integritu spermií sme určili pomocou kitu Annexin-V-FLUOS [7], ktorý
využíva fluorescenčné farbenie na odlíšenie 3 kategórií buniek. Bunky v ranom štádiu
apoptózy sú annexín pozitívne/propídium jodid negatívne. Bunky v nekróze, resp. v neskorom
štádiu apoptózy, sú annexín pozitívne/propídium jodid pozitívne. Zvyšné bunky (annexín
negatívne/propídium jodid negatívne) majú neporušenú cytoplazmatickú membránu.
Fluorescenčný signál sme hodnotili na kombinovanom spektro-fluoro-luminometri (Glomax
Multi+; Promega Corporation, Madison, WI, USA).
Výsledky a diskusia
Zaznamenali sme zníženú pohyblivosť spermií ovplyvnených nízkoteplotnou plazmou
v porovnaní s neovplyvnenou kontrolou. Údaje na Obr. 2 zobrazujú minimálny a štatisticky
nevýznamný pokles pohyblivosti spôsobený dávkami 15 a 30 s v porovnaní s kontrolou v čase
0 a 2 h od ovplyvnenia. Preukazný (P < 0,05) pokles pohyblivosti spermií voči kontrole sme
zaznamenali v skupine s dávkou žiarenia 60 s pri meraniach v čase 0 a tiež 2 h od ovplyvnenia.
Dávka 90 s spôsobila vysoko signifikantný (P < 0,001) pokles pohyblivosti spermií
v porovnaní s kontrolou bezprostredne po ovplyvnení a tiež po 2 h od momentu ovplyvnenia.
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Obr. 2. Motilita spermií v čase 0 a 2 h od ovplyvnenia nízkoteplotnou plazmou
Percentuálne zastúpenie pohyblivých spermií v skupinách ovplyvnených nízkoteplotnou plazmou (NTP)
v porovnaní s pohyblivosťou spermií v neovplyvnenej kontrole (K). Dávky plazmy (15 - 90 s) (* P < 0,05;
*** P < 0,001).

Bezprostredne po ovplyvnení plazmou (0 h) sme pri dávkach 15 až 60 s zaznamenali
zvýšenie mitochondriálnej aktivity spermií danej experimentálnej skupiny v porovnaní
s neovplyvnenou kontrolou (Obr. 3). Pri maximálnom čase ovplyvnenia (90 s) mitochondriálna
aktivita spermií klesla v porovnaní s kontrolou. Po 2 h od ovplyvnenia sa v príslušných
skupinách zvýraznil rastúci/klesajúci trend mitochondriálnej aktivity s výnimkou skupiny
ovplyvnenej dávkou 60 s, kde sa trend obrátil. Namerané údaje boli štatistickou analýzou
vyhodnotené ako štatisticky nevýznamné.

Obr. 3. MTT test v čase 0 a 2 h od ovplyvnenia nízkoteplotnou plazmou
Percentuálne vyjadrenie mitochondriálnej aktivity spermií vyplývajúce z rozdielov hodnôt absorbancie
nameranej pri 570 nm a 620 nm po ovplyvnení nízkoteplotnou plazmou (NTP) v porovnaní s neovplyvnenou
kontrolou (K), ktorej aktivita bola určená ako 100 %. Dávky plazmy (15 - 90 s).

Množstvo ROS po ovplyvnení plazmou narastá v závislosti od zvyšujúcej sa dávky
(Obr. 4). Nižšie dávky plazmy (15 a 30 s) spôsobili štatisticky nevýznamný nárast ROS
v experimentálnych skupinách 0 a 2 h od ovplyvnenia v porovnaní s kontrolou. Vyššie dávky
(30 a 60 s) boli zodpovedné za signifikantný nárast množstva ROS v porovnaní s kontrolou.
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Obr. 4. Stanovenie množstva ROS v čase 0 a 2 h od ovplyvnenia nízkoteplotnou plazmou
Množstvo ROS v skupinách ovplyvnených nízkoteplotnou plazmou (NTP) v porovnaní s neovplyvnenou
kontrolou (K) vyjadrené v relatívnych svetelných jednotkách za sekundu na milión spermií (RLU/s/106 spermií).
Dávky plazmy (15 - 90 s) (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001).

S narastajúcou dávkou plazmy sa znižoval počet spermií s celistvou membránou.
Úmerne tomuto poklesu stúpal podiel buniek s apoptickými, resp. nekrotickými zmenami
bunkovej membrány (Obr. 5). Signifikantný pokles membránovej integrity spermií sa prejavil
hneď po ovplyvnení od dávky plazmy vyššej ako 15 s. Po 2 h od ovplyvnenia bol pokles
integrity membrány významný už aj pri najnižšej dávke plazmy.

Obr. 5. Membránová integrita spermií v čase 0 a 2 h od ovplyvnenia nízkoteplotnou plazmou
Membránová integrita spermií vyjadrená prostredníctvom fluorescenčného farbenia po ovplyvnení
nízkoteplotnou plazmou (NTP) v porovnaní s neovplyvnenou kontrolou (K). Fluorescenčný signál Annexín+
(červený stĺpec) vykazujú všetky bunky s poškodenou membránou. Fluorescenčný signál Propídium jodid+ (žltý
stĺpec) vykazujú len bunky nekrotické alebo bunky v neskorom štádiu apoptózy. Bunky s neporušenou
membránou (modrý stĺpec) nevykazujú ani Annexín+ signál a ani Propídium jodid+ signál. Dávky plazmy
(15 - 90 s) (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001).

Motilita je základný parameter andrologického výskumu, podľa ktorého môžeme ľahko
a rýchlo identifikovať funkčnosť spermie [3]. Znížená motilita je v experimentoch často
asociovaná s poškodením mitochondrií, ktoré predstavujú významný zdroj ATP pre pohyb
bičíka [8]. V našich analýzach nízkoteplotná plazma nespôsobila výrazne zníženie
mitochondriálnej aktivity. Poškodenie cytoplazmatickej membrány je ďalšie z možných
vysvetlení poklesu pohyblivosti spermií [9]. To zároveň korešponduje s výsledkami našich
experimentov o membránovej integrite, ktorá sa znižovala so vzrastajúcou dávkou plazmy.
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Účinok nízkoteplotnej plazmy na eukaryotické bunky je pravdepodobne sprostredkovaný
hlavne RONS časticami [2]. Ich zvýšený výskyt sme pozorovali na vzorkách ovplyvnených
ejakulátov, v ktorých tak mohol pôsobiť oxidačný stres. Zároveň je zrejmé, že oxidačný stres
je jednou z hlavných príčin poškodenia spermie a súvis medzi nadmerným množstvom RONS,
peroxidáciou membránových lipidov a zníženou motilitou spermií je taktiež preukázaný [10].
Záver
Na základe výsledkov experimentov predpokladáme, že nízkoteplotná plazma ako
významný zdroj RONS znižuje motilitu spermií primárne v dôsledku oxidačného poškodenia
cytoplazmatickej membrány. Nemôžeme však vylúčiť, že na zníženej motilite spermií sa
podieľajú aj iné aspekty, ako napríklad poškodenie mitochondrií alebo priame poškodenie
štruktúry bičíka nadmerným množstvom RONS, či ovplyvnenie bunkových zásob ATP.
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Abstract
Vibrio natriegens as an alternative and effective expression system
The aim of this work was a study of usage of a sea, non-pathogenic, gram negative bacteria Vibrio
natriegens as a new effective expression system. We have chosen this bacteria due to its rapid life cycle which is
two to four times faster than in a widely used bacteria Escherichia coli. Another positive characteristics is its large
amount of ribosomal RNA, that could affect effective translation and therefore, production of recombinant
proteins. Due to these properties V. natriegens has a potential as alternative and effective expressed strain for
pharmaceutical and biotechnological industry. In pilot experiments with V. natriegens we performed a serie of
transformational experiments which represent the initial phase of work with bacteria as a host cell for planned
expressions of recombinant proteins.

Keywords: Vibrio natriegens; rapid growth; biotechnology; electroporation; transformation
Úvod a formulácia cieľa
V. natriegens je nepatogénna, gram negatívna baktéria, ktorá bola izolovaná zo slaných
brakických vôd [1]. Uvedená baktéria s jej rýchlosťou životného cyklu (tzv. „doubling
time“<10 min), bola vyhodnotená ako najrýchlejší rastúci známymi mikroorganizmus [2].
Rýchlosť rastu V. natriegens pri teplote 37 ºC a v kompletnom médiu je až 1,4-2,2 krát
rýchlejšia ako u E. coli a v minimálnom médiu doplnenom glukózou, je rast rýchlejší až 1,63,9 krát [3]. Okrem toho táto baktéria je charakteristická tiež vysokým obsahom ribozomálnej
RNA (rRNA) a práve jej vysoký obsah je jedným z dôležitých faktorov jej rýchleho životného
cyklu [4]. Uvedené vlastnosti mikroorganizmu ho predurčujú na využitie ako expresný systém
v biotechnologickom a farmaceutickom priemysle, a to hlavne kvôli tomu, aby sa zefektívnila
produkcia rekombinantných proteínov. Pri klonovaní, kde sa vyžaduje opakovaný rast
bakteriálnych kultúr, je až 90% času experimentu viazaného na rast kultúry. Preto príprava a
zavedenie bakteriálneho kmeňa s rýchlejším bunkovým cyklom do biotechnologických
procesov by významne znížilo časové nároky rozsiahleho spektra experimentov. Základným
cieľov tejto práce bola optimalizácia transformácie divého kmeňa V. natriegens, s rôznymi
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typmi klonovacích a expresných plazmidov pomocou elektroporácie podľa Weinstocka [5].
Materiál a metódy
Pri práci sme používali divý kmeň V. natriegens wt, z ktorého sme pripravili
elektrokompetentné bunky a uskutočňovali sme transformáciu elektroporáciou podľa
Weinstocka [5]. Bunky V. natriegens wt sme inkubovali cez noc v 10ml média BHI+v2
(zloženie média: 37 g/L Brain Hart Infusion Broth 15g/L agar, prídavné soli v2 = 204 mM
NaCl; 4,2 mM KCl; 23,14 mM MgCl2) pri 30ºC. Bunkami z nočnej kultúry sme inokulovali
čerstvé médium v pomere 1:100 a bunky nechali vyrásť do OD600=0,5pri 37ºC. Následne sme
kultúru rozdelili po 50 ml do štyroch centrifugačných skúmaviek a inkubovali 15 minút na
ľade. Centrifugáciou pri 6500 rpm a 4°C sme získali pelet. Supernatant sme opatrne odstránili
a bunky sme rozsuspendovali v 5-10 ml elektroporačného tlmivého roztoku (7mM fosfát
draselný pH=7, 680 mM sacharóza). Následne sme objem doplnili do 50 ml elektroporačným
tlmivým roztokom. Zmes v skúmavke sme premiešali niekoľko-násobným prevrátením. Obsah
skúmavky sme centrifugovali 15 min pri 6750 rpm a pri 4ºC. Supernatant sme odobrali pipetou
a bunky sme ešte dvakrát premyli elektroporačným tlmivým roztokom. Po poslednom premytí
sme bunky resuspendovali vo zvyškovom elektroporačnom tlmivom roztoku a objem sme
nastavili do výslednej koncentrácie buniek zodpovedajúcej OD600=16. Bunky sme rozdelili na
alikvóty do vychladených mikroskúmaviek po 50 µla uskladnili pri -80ºC.
Po príprave elektrokompetentných buniek sme uskutočnili elektroporáciu nasledovne:
zmrazené bunky na -80ºC sme nechali rozmraziť na ľade a následne sme pridali k alikvóte
buniek plazmidovú DNA (vo vychladenej 1,5ml skúmavke). Zmes sme prepipetovali do
vychladenej elektroporačnej kyvety s priemerom 0,1 cm. Kyvetu s bunkami sme umiestnili do
elektroporátora (BioRad) s nastavenými parametrami 800 V a 200Ω. Hneď po elektroporácii
sme bunky resuspendovali v 500 µlBHI+v2 s 680mM sacharózou. Bunky sme preniesli do
skúmavky a inkubovali sme 1-2 hod pri 30-37ºC. Po uvedenej regenerácii sme bunky rozotreli
na agarové Petriho misky s obsahom antibiotika podľa typu použitého plazmidu a nechali na
miskách inkubovať pri 37ºC cez noc.
Na overenie transformácie V. natriegens wt sme v prvej sérii experimentov používali
plazmidové vektory, ktoré ako selekčný marker obsahovali gén pre kanamycínovú rezistenciu.
Použili sme nasledovné plazmidové vektory: pKL1Km , pGP1-2 a pET29. Tieto plazmidy sme
zvolili pre ich malú veľkosť, dostupnosť a vysokú efektivitu transformácie u E. coli. Ďalším
použitým

vektorom

bol

expresný

plazmid

pJexpress404-AfKatG,

ktorý

obsahuje

rekombinantný gén pre termostabilnú katalázu [9] a súčasne gén pre ampicilínovú rezistenciu
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(„Tab. 1“.)
Tab. 1. Použité plazmidové vektory.
Vektor

Rezistencia

Promótor

pKL1Km

Kanamycín

Odvodený od vektora pKL1 [6]

pGP1-2

Kanamycín

Indukovateľný λ pL [7]

pET-29

Kanamycín

Indukovateľný T7 [8]

pJexpress404-AfkatG

Ampicilín

Indukovateľný T5 [9]

Na izoláciu plazmidovej DNA z transformantov sme používali dva typy kitov:
QIAprepSpinMiniprepKit (Qiagen), ktorý sa bežne používa na rýchle overenie selektovaných
klonov a CompactPrepPlasmidMidiKit (Qiagen), ktorý poskytuje vyšší výťažok a vyššiu
čistotu izolovanej DNA, ale jeho nevýhodou je zdĺhavejší postup.
Výsledky a diskusia
Transformáciu baktérie V. natriegens wt sme uskutočnili podľa vyššie uvedeného
protokolu. Na obrázkoch 1 až 4 sú uvedené výsledky elektroforézy plazmidových DNA
izolovaných zo získaných transformantov.

Obr. 1. 1% agarózová elektroforéza plazmidovej DNA z V. natriegens wt a E. coliDH5α po elektroporácii
s plazmidom pKL1Km
1 – pKL1Km izolovaný z E. coli DH5α - kontrola (6 µL); 2-4 – pKL1Km izolovaný z nočnej kultúry
transformovaného V. natriegens wt (3µL); 5 - pKL1Km z nočnej kultúry transformovanej E. coli DH5α
(kontrola), (3 µL ); 6-9 – miniprep pKL1Km z kolónií V. natriegens wt (15 µL); 10 – miniprep pKL1Km
z kolónie E. coli DH5α (15 µL)
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Obr. 2. 1% agarózová elektroforéza plazmidovej DNA z V. natriegens wt po elektroporácii
s plazmidom pET29
1 – pET29a, izolovaný z E. coli DH5α (1 µL); 2 – pET29a izolovaný z nočnej kultúry transformovaného V.
natriegens wt (3 µL)

Obr. 3. 1% agarózová elektroforéza plazmidovej DNA z V. natriegens wt po elektroporácii s plazmidom
pGP1-2
1 – pGP1-2, izolovaný z E. coli DH5α (1 µL); 2-3 – pGP1-2, izolovaný z nočnej kultúry transformovaného V.
natriegens wt (3 a 5 µL)

Obr. 4. 1% agarózová elektroforéza plazmidovej DNA z V. natriegens wt po elektroporácii s plazmidom
pJexpress404-AfKatG
1 - pJexpress404-AfKatG izolovaný z E. coli DH5α (1 µL); 2 - pJexpress404-AfKatG z V. natriegens wt po
elektroporácii, miniprep klon 6 (1 µL); 3 – pJexpress404-AfKatG z V. natriegens wt po elektroporácii, miniprep
klon 6 (3 µL); 4 – pJexpress404-AfKatG z V. natriegens wt po elektroporácii, miniprep klon 7 (1 µL); 5 pJexpress404-AfKatG z V. natriegens wt po elektroporácii, miniprep klon 7 (3 µL)
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Pretože v práci sme zamerali na využitie nového bakteriálneho druhu ako potenciálneho
producenta rekombinantných proteínov, pri úvodných transformačných pokusoch sme riešili
viaceré nastolené prekážky. Zistili sme, že transformácia divého kmeňa V. natriegens wt
prebiehala s veľmi nízkou účinnosťou. Predpokladaným dôvodom tohto výsledku je, že sa
jedná o divý typ baktérie, bez akýchkoľvek genetických zásahov zjednodušujúcich uvedené
manipulácie, ako je to bežné u E. coli. Pravdepodobne preto vo väčšine experimentov bunky
V. natriegens wt neboli schopné prijať cudzorodú DNA kvôli svojej prirodzenej schopnosti
brániť prieniku cudzorodej DNA do cytoplazmy baktérie, a to najmä kvôli vysokému obsahu
nukleázy Dns v periplazmatickom priestore [5], ktorú možno považovať za analóg nukleázy
EndA u E. coli.
Zistili sme tiež, že ďalšou výzvou je prirodzená rezistencia V. natriegens wt k vysokým
koncentráciám kanamycínu (až 100 µg/ml). Tento fakt sme sa čiastočne snažili eliminovať
rastom bakteriálnych kultúr pri nižšej teplote (30° C) než je optimálna teplota rastu (37° C).
I keď sa použitie kanamycínu ako selekčného markeru preukázalo ako nespoľahlivé. Pri
elektroforéze sme nakoniec dokázali úspešnosť transformácie a prítomnosť štyroch rôznych
rekombinantných vektorov v bunkách V. natriegens wt (pKL1Km- Obr.1, pJexpress404AfkatG -Obr. 2, pET29 - Obr. 3, a pGP1-2 - Obr. 4). Získanie klonov - pozitívnych
transformantov, však bolo veľmi prácne, nakoľko sme na miskách s kanamycínom získavali
prevažne falošne pozitívne transformanty. Ďalšie prekážky, ktoré bude treba prekonať v
ďalších experimentoch, sú nízke výťažky plazmidovej DNA z V. natriegens wt ako aj
stabilita/segregácia plazmidovej DNA v populácii pripravených transformantov (a to najmä
v prípade plazmidov s kanamycínovou rezistenciou, nakoľko kanamycín nepredstavuje pre V.
natriegens wt dostatočný selekčný tlak pre udržanie plazmidu).
Záver
Baktéria V. natriegens wt predstavuje zaujímavú alternatívu ku expresnému systému
založenému na E. coli. Nielenže sa jedná o nepatogénnu, a v laboratórnych podmienkach
ľahko kultivovateľnú baktériu, ale jej rýchly životný cyklus a potenciálna vysoká úroveň
expresie proteínov na bunku [5] môžu zvyšovať efektivitu produkcie rekombinantných
proteínov i z hľadiska ekonomického benefitu. Na dosiahnutie tohto cieľa bude však potrebné
aplikovať techniky v súčasnosti úspešne využívané u optimálne geneticky upravených kmeňov
E. coli na V. natriegens. Na základe výsledkov z pilotných experimentov sa v ďalšej práci
zameriame hlavne na genetické úpravy V. natriegens wt pomocou systému CRISPR/Cas9.
Finálnym cieľom bude vytvorenie komplexného expresného systému zloženého z kmeňa
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s účinnou transformáciou a stabilitou plazmidovej DNA, ako aj z originálnych vektorov
odvodených z plazmidu pKL1.
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Abstract
Influencing of Cronobacter biofilm formation by bacteriophages
Cronobacter genus belongs to the Enterobacteriaceae family and currently includes seven species.
Cronobacter is gram-negative, facultatively anaerobic opportunistic pathogen responsible for serious infections
of newborns, elderly and immunodeficient individuals. Cronobacter spp. are able to form biofilm, thus creating a
natural physical barrier against environmental stress and to host immune mechanisms, which greatly complicates
their elimination. In this study, we focused on optimizing the methods for the biofilm quantification using
collection strains and clinical isolates and determined the antibiofilm properties of bacteriophages. Following
optimized protocol we identified seven Cronobacter strains as strong biofilm producers, three Cronobacter strains
as moderate biofilm producers, one Cronobacter strain as weak biofilm producer and successfully suppressed
biofilm formation on selected Cronobacter strains by using phage cocktail.

Keywords: Cronobacter; biofilm; phage cocktail
Úvod a formulácia cieľa
Cronobacter je bakteriálny rod, patriaci do čeľade Enterobacteriaceae. V súčasnosti
obsahuje sedem druhov [1]. Baktérie tohto rodu sa považujú za oportunistické patogény, ktoré
môžu spôsobiť u novorodencov závažné život ohrozujúce stavy ako nekrotizujúca
enterokolitída, sepsa a meningitída [2]. Okrem detí sa infekcie spôsobené kmeňmi Cronobacter
vyskytujú aj u dospelých, zväčša starých a imunodeficientných pacientov [3,4].
Zástupcovia rodu Cronobacter sú všadeprítomné organizmy [5]. Prirodzený rezervoár
a ekológia kmeňov Cronobacter spp. v prírode dosiaľ nie je známa, ale predpokladá sa
asociácia s rastlinami [6,7]. Cronobacter spp. sú schopné tvoriť biofilm, čím si vytvárajú
prirodzenú fyzickú bariéru voči stresorom z prostredia ako aj voči mechanizmom imunitného
systému hostiteľa [8,9]. Rozvinutý biofilm je problém eliminovať práve kvôli vysokej
tolerancii na zvýšenú teplotu, čistiace prostriedky a dezinfekčné činidlá. Táto skutočnosť
predstavuje značné zdravotné riziko, pretože biofilmové baktérie sú schopné perzistovať
v prostredí, a to aj v extrémnych podmienkach. Takéto rezervoáry potom môžu slúžiť na ďalšie
šírenie sa do jedla alebo prostredia [10].
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Zvýšená rezistencia biofilmu je komplexný proces ktorý zahŕňa pomalý rast v bohatej
extracelulárnej matrix s vysokou bunkovou hustotou a dosiaľ nepreskúmanými efluxnými
systémami [11]. Medzi rozhodujúce faktory prispievajúce k tvorbe biofilmu sa považuje
dostupnosť živín, pH okolitého prostredia a povaha abiotického povrchu, na ktoré sú baktérie
prisadnuté [12]. Dosiaľ bola dokázaná schopnosť Cronobacter spp. tvoriť biofilm na širokej
škále často využívaných materiálov ako silikón, latex, polykarbonát, ušľachtilá oceľ, sklo a
polyvinylchlorid [13,14,15].
Cieľom predkladanej práce bolo optimalizovať metódu stanovenia tvorby biofilmu
a stanoviť efektivitu bakteriofágov ako činidiel inhibujúcich tvorbu biofilmu u kmeňov
Cronobacter.
Materiál a metódy
Optimalizácia tvorby biofilmu kmeňov Cronobacter
V práci sme použili zbierkové kmene Cronobacter a kmene izolované od pacientov
v predchádzajúcom období (Tab. 1) [16,17].
Na optimalizáciu rastu a tvorby biofilmu sme použili nutrične bohaté LB médium,
sušenú dojčenskú výživu a AB minimálne médium [18] s 1% glukózou, laktózou alebo
maltózou. Nočné kultúry sme pripravili kultiváciou v tekutom LB médiu pri 37°C. Produkciu
biofilmu sme testovali v 96-jamkovej mikrotitračnej platničke s dnom v tvare „U“ pomocou
modifikovaného protokolu [19]. Zmiešali sme 198 µl média a 2 µl bunkovej kultúry nariedenej
na OD600=2. Platničku sme inkubovali stacionárne vo vlhkom prostredí počas 24 hodín pri
teplote 37°C. Po inkubácii sme zmerali OD pri 600 nm, potom sme platničku vyprázdnili a 3krát premyli 150 µl PBS pufrom. Po odstránení PBS sme biofilm fixovali 20 minút v 150 µl
metanolu. Metanol sme vyliali, platničku sme vysušili pri laboratórnej teplote a farbili 15 minút
pridaním 150 µl 1% roztoku kryštálovej violete. Platničku sme premyli slabým prúdom vody
až do úplného vymytia neinkorporovaného farbiva. Biofilm sme rozpúštali 15 minút v 96%
etanole a následne zmerali OD600 na spektrometri Varioskan Flash (Thermo Scientific).
Stanovili sme hodnotu ODc [19], ktorá zodpovedá súčtu priemernej hodnoty OD600 kontroly
média bez buniek a trojitej štandardnej odchýlky. Kmene, pri ktorých sme namerali hodnoty
absorbancie vyššie ako ODc, sme označili za producentov biofilmu.

Tab. 1. Zoznam kmeňov Cronobacter použitých v práci
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Kmeň
LMG23823
LMG23826
ATCC29544
161007/29
290708/07
NTU701
KMB-203
KMB-204
KMB-211
KMB-544

Druh
C. dublinensis
C. malonaticus
C. sakazakii
C. malonaticus
C. turicensis
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. malonaticus
C. sakazakii

Sérotyp
Cdub O:1
Cmal O:2
Csak O:1
Cmal O:3
neurčený
Csak O:2
Csak O:1
Csak O:2
Cmal O:2
Csak O:2

Sekvenčný typ
106
7
8
462
5
4
8
513
7
513

Biofilm
Silný producent
Silný producent
Stredný producent
Silný producent
Silný producent
Slabý producent
Stredný producent
Silný producent
Silný producent
Silný producent

Ovplyvnenie tvorby biofilmu kmeňov Cronobacter pomocou bakteriofágov
Do mikrotitračnej platničky sme pridali 180 µl AB média s 1% maltózou, 10 µl nočnej
bakteriálnej kultúry nariedenej na OD600=0,2 a 10 µl fágového lyzátu nariedeného na 107
PFU/ml. Použili sme kontrolu kultúry bez fágov (iba s 10 µl SM pufru) a kontrolu fágov bez
kultúry (iba s 10 µl AB média). Stanovili sme rast a tvorbu biofilmu podľa postupu uvedeného
vyššie.
Výsledky a diskusia
Podmienky pre optimálnu tvorbu biofilmu u rôznych kmeňov z rodu Cronobacter sme
stanovovali v rôznych médiách pri rovnakej dĺžke inkubácie (24h) a rovnakej teplote (37°C).
V experimentoch sme použili LB médium, AB minimálne médium s tromi rôznymi sacharidmi
- glukózou, maltózou a laktózou - a v rekonštituovanej sušenej dojčenskej výžive. Zistili sme,
že kmene sa v rozdielnych médiách líšili v tvorbe biofilmu. V LB médiu kmene Cronobacter
rástli (Obr. 1), netvorili však biofilm (Obr. 2). V AB médiu s 1% glukózou kmene rástli
podobne ako v LB médiu s výnimkou kmeňa KMB-211 ktorý rástol podstatne horšie (Obr. 1),
a tiež tvorili iba malé množstvo biofilmu (Obr. 2). V maltózovom médiu sme pozorovali dobrý
rast (Obr. 1) a produkciu veľkého množstva biofilmu. V médiu s laktózou sme pozorovali
slabší rast (Obr. 1) s dostatočnou produkciou biofilmu. V sušenej dojčenskej výžive sme
pozorovali vysokú produkciu biofilmu (Obr. 2). Na základe získaných údajov sme určili, že
optimálne podmienky pre ďalšie experimenty sú 24 hodinová stacionárna inkubácia pri 37°C
v AB médiu s prídavkom 1% maltózy.

388

Absorbancia (600 nm)

2

1

0
LB

AB glukóza 1%
KMB-204

KMB-211

AB maltóza 1%
KMB-72

AB laktóza 1%

Kontrola bez inokula

Obr. 1. Rast kmeňov Cronobacter 24 hod pri 37°C v rôznych médiách
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Obr. 2. Tvorba biofilmu kmeňov Cronobacter za 24h pri 37°C v rôznych médiách

Optimalizované podmienky tvorby biofilmu kmeňov Cronobacter sme ďalej použili na
stanovenie tvorby biofilmu vybraného súboru kmeňov (Tab. 1, Obr. 3).
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Obr. 3. Tvorba biofilmu kmeňov Cronobacter za 24h pri 37°C v AB médiu s 1% maltózou. Zelenou farbou
sú označení silní producenti biofilmu, oranžovou farbou strední producenti biofilmu a žltá farba znázorňuje
slabých producentov biofilmu.

Za najsilnejších producentov biofilmu sme určili kmene C. malonaticus LMG 23826,
C. turicensis 290708/07, C. malonaticus 161007/29, C. sakazakii KMB-544, C. sakazakii
KMB-204, C. malonaticus KMB-211 a C. dublinensis LMG23823. Kmene C. sakazakii
ATCC 29544 a C. sakazakii KMB-203 patrili medzi stredných producentov biofilmu a kmeň
C. sakazakii NTU 701 sme vyhodnotili ako slabý producent biofilmu.
V ďalšej časti práce sme skúmali vplyv bakteriofágov infikujúcich kmene Cronobacter
na rast a tvorbu biofilmu. Zistili sme rôzny účinok fágov na rôzne kmene. Najsilnejší inhibičný
účinok sa dosiahol použitím koktejlu viacerých fágov. Takto pripravený koktejl signifikantne
potlačil rast a tvorbu biofilmu u kmeňov C. sakazakii ATCC 29544 a C. sakazakii NTU 701.
Na rast kmeňa C. turicensis 290708/07 nemal takto pripravený koktejl výrazný vplyv, avšak
úplne potlačil tvorbu biofilmu. Na kmeň C. malonaticus LMG 23826 nemal koktejl vplyv.
Záver
V práci sme charakterizovali schopnosť klinických izolátov rodu Cronobacter tvoriť
biofilm v modelových podmienkach za použitia rôznych kultivačných médií. Najviac biofilmu
tvorili kmene Cronobacter v AB minimálnom médiu s 1% maltózou a v rekonštituovanej
detskej mliečnej výžive.
Ďalej sme v práci testovali efektivitu bakteriofágov pri potláčaní rastu a tvorby biofilmu
u vybraných kmeňov. Najvyšší inhibičný efekt sme dosiahli použitím koktejlu bakteriofágov.
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Abstract
Functional complementation of the STB5 and YAP1 genes in the yeast Kluyveromyces lactis
Most studies devoted to the oxidative stress response have been carried out using Saccharomyces
cerevisiae, a yeast model with a predominantly fermentative metabolism. However, the yeast Kluyveromyces
lactis with a predominantly respiratory metabolism seem to be better eukaryotic model for such studies. The
oxidative stress-activated zinc cluster transcription factor Stb5p in S. cerevisiae activates genes involved in
NADPH production and most genes of the pentose phosphate (PP) pathway. The main transcription factor
providing cell protection under the oxidative stress conditions in the Yap1p. In this work we have studied the role
of the K. lactis STB5 gene orthologue. We found that the KlSTB5 gene is not able to complement the function of
its Sc orthologue in the presence of hydrogen peroxide and menadion. However, the KlSTB5 gene complements
the ScSTB5 function in the presence of azoles. We showed that gene KlYAP1 is able to complement the deletion
of the KlSTB5 gene in K. lactis, however the KlSTB5 gene is not able to complement the function of KlYAP1
gene.

Keywords : Kluyveromyces lactis, gény STB5 a YAP1, oxidačný stres, MDR
Úvod a formulácia cieľa
Pentózofosfátová dráha (PPP – pentose phosphate pathway) je vysoko konzervovaná a
významná metabolická dráha, ktorá sa uskutočňuje v cytoplazme eukaryotických buniek. Je
hlavným zdrojom NADPH, ktorý je nevyhnutný nielen pre biosyntetické reakcie, ale aj pre
neutralizáciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v bunkách [1]. Oxidačný stres vzniká pri takom
nadbytku ROS alebo oxidantov, kedy už bunka nie je schopná účinnej antioxidačnej odpovede.
Nadbytok ROS môže chemicky modifikovať rôzne makromolekuly (proteíny, lipidy, nukleové
kyseliny) a spôsobiť poškodenie až smrť buniek [2].

Záujem o štúdie

oxidačného stresu narastá, najmä vo vzťahu k starnutiu alebo ochoreniam, ako sú
neurodegeneratívne poruchy alebo rakovina. Štúdium týchto procesov v ľudských bunkách je
veľmi zložité. Preto je veľmi užitočná dostupnosť jednoduchých eukaryotických modelov,
akými sú kvasinky [3]. Kvasinky sú veľmi dobrým modelovým organizmom či už pre štúdium
starnutia alebo pre štúdium oxidačného stresu [4]. Väčšina štúdií sa uskutočňovala využitím
modelu fakultatívne anaeróbnej kvasinky S. cerevisiae. Alternatívnym modelom pre štúdium
oxidačného stresu sú aeróbne kvasinky K. lactis, nakoľko majú prevažne respiračný
metabolizmus, podobne ako bunky vyšších organizmov. K. lactis na rozdiel od S. cerevisiae
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metabolizuje glukózu hlavne cez PPP, výsledkom čoho je vyššia produkcia NADPH, ktoré
zohráva podstatnú úlohu pri obrane voči ROS [5].

Produkcia NADPH a

expresia

väčšiny génov zahrnutých v PPP dráhe podlieha u S. cerevisiae regulácii transkripčným
faktorom Stb5p. Delécia génu ScSTB5 zvyšuje citlivosť kvasiniek na oxidačné činidlá ako je
peroxid vodíka či diamid, ktoré zvyšujú bunkový dopyt pre NADPH [6]. Tieto pozorovania
naznačujú významnú úlohu Stb5p v kontrole produkcie NADPH a v zabezpečovaní zvýšenej
rezistencie buniek na oxidačný stres [7]. Hlavným regulátorom v odpovedi buniek kvasiniek
na oxidačný stres je transkripčný faktor Yap1p. Nedávno bolo dokázané, že gén KlYAP1
kvasiniek K. lactis plní rovnakú funkciu ako gén YAP1 u S. cerevisiae a dokáže ho aj funkčne
komplementovať [8]. Mutanty K. lactis s prerušeným génom KlYAP1 vykazovali zvýšenú
citlivosť na peroxid vodíka a ďalšie zlúčeniny produkujúce superooxidový radikál [9].
Popri regulácii génov PPP sa transkripčný faktor Stb5p kvasiniek S. cerevisiae
zúčastňuje aj na kontrole fenotypu mnohonásobnej rezistencie (MDR – multidrug resistance)
voči cytotoxickým zlúčeninám. MDR je evolučne konzervovaný fenomén, ktorý vzniká v
dôsledku schopnosti buniek aktívne vylučovať široké spektrum štruktúrne a funkčne odlišných
cytotoxických látok do extracelulárneho prostredia [10]. Hlavným dôvodom vzniku MDR je
nadexpresia membránových efluxných púmp, ktoré sú v kvasinkách pod kontrolou dvoch
vzájomne funkčne prepojených sietí PDR a YAP, pričom súčasťou siete PDR je transkripčný
faktor Stb5p [11]. Súčasťou regulačnej siete YAP je transkripčný faktor Yap1p, kódovaný
génom YAP1, ktorý sa zúčastňuje kontroly MDR kvasiniek S. cerevisiae voči rôznym
bunkovým inhibítorom [12].
V prezentovanej práci sme sa pokúsili zistiť či, a do akej miery sa transkripčné faktory
Stbp5 a Yap1p aeróbnych kvasiniek K. lactis dokážu vzájomne zastúpiť.
Materiál a metódy :
Použité mikroorganizmy :
CBS2359 ku80(MATα,ku80::loxP,ura)
Klstb5Δ(MATα,ku80::loxP,STB5::kanMX,ura)
BY4741(MATα,his3,leu2,met15,ura3)
Scstb5Δ(MATα;his3,leu2,met15,ura3,YHR178w::kanMX4)
Použité plazmidové vektory :
pRS306K/KlSTB5 (f1(+), KARS2, ARS1, URA3, AmpR, MCS), pRS306K/KlYAP1 (f1(+),
KARS2, ARS1, URA3, AmpR, MCS)
Použité kultivačné média : Na kultiváciu K. lactis bolo použité tekuté YPD médium.
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Transformanty kvasiniek sa selektovali na YNB médiách s pridaním rastových faktorov podľa
auxotrofie. Fenotypová analýza bola vykonaná na komplexnom YPD médiu obsahujúcom
rôzne metabolické inhibítory.
Transformácia elektroporáciou : Metóda bola použitá na prípravu transformantov kvasiniek
K.lactis Klku80 + pRS306K/KlSTB5, Klstb5Δ + pRS306K/KlSTB5 a Klstb5Δ +
pRS306K/KlYAP1
Kvapkové testy : Vyrastené bunky kvasiniek sa nariedili na koncentráciu 1 x 107 buniek/ml 1 x 104 buniek/ml. Takto pripravené kultúry buniek sa kvapkali na pevné komplexné YPD
v objeme 5 µl,

pričom médium obsahovalo rôzne metabolické inhibítory v rôznych

koncentráciách. Rast sa hodnotil po 48 hodinách inkubácie pri teplote 30 °C.
Výsledky a diskusia :
Výsledky fenotypovej analýzy kvasiniek S. cerevisiae (štandardný kmeň, delečný
mutant Scstb5∆ a transformant delečného mutanta s génom KlSTB5 na multikópiovom
plazmide) ukázali, že heterologický gén KlSTB5 nie je schopný komplementovať citlivosť
delečného mutanta Scstb5∆ voči peroxidu vodíka a menadionu. V prípade antifungálnych
azolov - itrakonazolu a mikonazolu sa potvrdilo, že gén KlSTB5 je schopný komplementovať
deléciu Scstb5∆ a zvyšovať tak odolnosť buniek S. cerevisiae voči použitým azolom (Obr.1).

Obr.1. Fenotypová analýza kvasinky S. cerevisiae
Rast na YPD médiu sa hodnotil po 48 hod inkubácii pri teplote 30 °C

Fenotypová analýza kmeňov kvasinky K. lactis potvrdila, že delécia gén KlSTB5
vyvoláva zvýšenú odolnosť buniek kvasiniek K. lactis voči peroxidu vodíka a menadionu.
Zvýšená expresia génu KlSTB5 v bunkách transformantov vracia ich citlivosť voči testovaným
oxidačným činidlám na úroveň štandardného kmeňa. Bunky delečného mutanta Klstb5∆ boli
v porovnaní s izogénnym štandardným kmeňom citlivejšie voči itrakonazolu. Gén KlSTB5
komplementuje deléciu Klstb5∆ v prítomnosti itrakonazolu a mikonazolu (Obr.2).
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Obr. 2. Fenotypová analýza kvasinky K. lactis
Rast na YPD médiu sa hodnotil po 48 hod inkubácii pri teplote 30 °C

Naopak, v prípade delécie génu KlYAP1 bola preukázaná zvýšená citlivosť buniek K.
lactis nielen voči peroxidu vodíka a menadionu, ale aj voči azolom – itrakonazolu
a mikonazolu. Ukázalo sa, že gén KlYAP1 je schopný komplementovať citlivosť delečného
mutanta Klstb5∆ voči peroxidu vodíka, menadionu, mikonazolu a itrakonazolu. Gén KlSTB5
však nemá schopnosť komplementovať deléciu génu KlYAP1 ani v prítomnosti oxidačných
činidiel ani azolov (Obr.3).

Obr. 3. Fenotypová analýza kvasinky K. lactis
Rast na YPD médiu sa hodnotil po 48 hod inkubácii pri teplote 30 °C

Záver
Na základe fenotypovej analýzy kvasiniek S. cerevisiae a K. lactis sme ukázali, že gén
KlSTB5 nie je schopný komplementovať citlivosť delečného mutanta Scstb5∆ voči peroxidu
vodíka a menadionu, čo naznačuje odlišnú funkciu tohto transkripčného regulátora v kontrole
oxidačného stresu u študovaných kvasiniek. V prípade azolov možno konštatovať, že gén
KlSTB5 funkčne komplementuje deléciu svojho ortológa v kvasinkách S. cerevisiae, t.j. je
zahrnutý v kontrole MDR v oboch druhoch kvasiniek. Získané výsledky ďalej ukázali, že gén
KlSTB5 nie je schopný komplementovať deléciu génu KlYAP1. Naopak, gén KlYAP1 je
schopný funkčne komplementovať deléciu génu KlSTB5 v kvasinkách K. lactis, a zvyšovať
toleranciu buniek voči oxidačným činidlám a antifungálnym azolom. Na základe týchto
výsledkov možno konštatovať, že KlYap1p je hlavným transkripčným regulátorom odpovede
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buniek K. lactis na oxidačný stres, v ktorom zohráva transkripčný faktor KlStb5 minoritnú
úlohu.
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Abstract
Isolation and lytic activity of the bacteriophage BFK20 structural tail protein
The corynephage BFK20 is a lytic phage of Brevibacterium flavum CCM 251, the producer of L-lysine.
In silico analysis of the BFK20 virion composition identified structural multifunction tail protein (gp15) with two
predicted domains – TMP domain and SLT domain on N- and C-terminus, respectively. The protein gp15 (1604
AAs) is split into a mature gp15a (1298 AAs) and gp15b (306 AAs). The SLT domain is localized at the gp15 Cterminus but the last four amino-acids of this domain are part of the gp15b N-terminus. Lytic transglycosylases
are virion associated peptidoglycan hydrolases, which are involved in phage DNA entry. We cloned DNA
encoding for gp15b (921 bp) into the E. coli expression vector. The expressed protein was purified by IMAC
chromatography and proteins separated in an SDS-PAGE gel were analysed by Western blotting. The lytic
activities of gp15b-CHis were tested on cell wall substrates from corynebacteria and E. coli using diffuse reduction
assay.

Keywords: bacteriophage; BFK20; SLT domain; TMP domain
Úvod a formulácia cieľa

Bakteriofágy sú vírusy, ktoré infikujú prokaryotické organizmy. Bakteriofág BFK20 je
lytický fág, ktorého hostiteľom je Gram pozitívna korynebaktéria Brevibacterium flavum CCM
251, známa ako producent L-lyzínu. Bioinformatickou analýzou genómu fága BFK20 bolo
identifikovaných 55 otvorených čítacích rámcov. Štrukturálny chvostíkový proteín gp15
(označovaný aj ako „minor tail protein“) je génový produkt ORF15. Pomocou programu
HmmPfam bola identifikovaná prítomnosť dvoch domén – TMP (tape measure protein)
doména lokalizovaná na N-konci proteínu a SLT doména (solubile lytic transglycosylase)
lokalizovaná na C-konci [1].
Chvostíkové

proteíny

bakteriofágov

často

obsahujú

enzymatické

domény

(peptidoglykánové hydrolázy asociované s chvostíkom), ktoré sa podieľajú na lokálnej
degradácii peptidoglykánu z bunkovej steny baktérií. Medzi peptidoglykánové hydrolázy
asociované s viriónom, ktoré katalyzujú uvoľnenie väzieb v molekule peptidoglykánu, patria
lytické transglykozylázy (LT). LT nie sú pravé hydrolázy, pretože na svoju katalytickú aktivitu
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nevyžadujú vodu. Katalyzujú intramolekulárne štiepenie ß-1-4 väzby medzi zvyškami kyseliny
N-acetylmuramovej (MurNAc) a N-acetylglukozamínu (GlcNAc), čím dochádza k uvoľneniu
glykánového

reťazca

a

k destabilizácií

peptidoglykánu.

Pri

štiepení

lytickými

transglykozylázami vznikajú zvyšky N-acetyl-l, 6-anhydro-muramylovej skupiny [2]. LT sú
rozšírené nielen u bakteriofágov ale aj u baktérií (okrem mykoplaziem). U baktérií sa
najčastejšie podieľajú na degradácii peptidoglykánu počas rastu a pri bunkovom delení [3].
Zástupcom fágových proteínov je proteín P7, ktorý bol identifikovaný u fága PRD1 a ktorý
obsahuje doménu pre lytickú transglykozylázu. Bolo dokázané, že proteín P7 štiepi
peptidoglykán a zohráva úlohu pri vstupe fágovej DNA do hostiteľa [4].
Predchádzajúcimi štúdiami bolo zistené, že gp15 je maturovaný do dvoch proteínov –
gp15a (1298 aa) a gp15b (306aa). SLT doména sa nachádza na C-konci gp15a [1]. Ďalšie
bioinformatické analýzy však ukázali, že štyri posledné aminokyseliny (HDGG) tejto domény
sú už súčasťou gp15b. Prítomnosť SLT domény naznačuje, že fág BFK20 využíva
transglykozylázovú aktivitu na efektívny vstup fágovej DNA do hostiteľskej baktérie.
V práci sme sa zamerali na prípravu, produkciu a charakterizáciu proteínu gp15b
z bakteriofága BFK20. Pripravili sme expresný vektor nesúci gén kódujúci gp15b s 6xHis Tag
sekvenciou na C-konci.
Materiál a metódy

V práci sme použili bakteriálne kmene B. flavum CCM 251, E.coli XL1 Blue, E.coli
BL21(DE3) a expresný vektor pET28a+.
Príprava expresného vektora pET28-gp15b-CHis: Inzert do vektora sme pripravili
pomocou PCR reakcie, v ktorej bola ako templát použitá dvojvláknová DNA fága BFK20
izolovaná v našom laboratóriu. Na amplifikáciu DNA fragmentov sme použili dvojicu
navrhnutých primerov (Tab. 1.), ktoré obsahovali štiepne miesta pre restrikčné endonukleázy
NcoI a SalI. Prečistený amplifikovaný fragment (PCR Purification Kit; Qiagen) sme štiepili
restrikčnými endonukleázami NcoI a SalI a klonovali do expresného vektora pET28a+.
Tab. 1. Zoznam použitých primerov
Primer
F_pET_BFK15b
R_pET_BFK15b

Sekvencia
ATACCATGGGACATGACGGCGGGCT
CTTGTCGACCACAATCATAGATA

Tm (°C)
78
60

Ta (°C)
63
63

GC%
60
39

Transformácia expresného hostiteľa a indukcia expresie: Pripravený expresný
vektor sme použili na transformáciu kompetentných buniek E. coli BL21(DE3). Z vybraných
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kolónií sme nechali narásť nočné inokulum (16 h) v LB médiu s obsahom kanamycínu (100
µg/ml) a 1% glukózy. Po preočkovaní do TB média sme kultúry nechali rásť na trepačke pri
30 ºC a po dosiahnutí hodnoty absorbancie 0,5 pri vlnovej dĺžke 600 nm sme indukovali
expresiu proteínu 0,5 mmol.l-1 IPTG (izopropyl-β-D-1-tiogalaktopyranozid) počas 4h pri 30°C
za stáleho trepania. Exprimovaný proteín gp15b-CHis obsahoval 6xHisTag sekvenciu na Ckonci.
Izolácia proteínu pomocou afinitnej chromatografie na nosiči s imobilizovanými
iónmi kovu:
Bunky po expresii sme sedimentovali pomocou centrifugácie pri 60 000 m.s-2,4°C, 15 minút.
Sediment sme rozsuspendovali v sonifikačnom roztoku (50 mmol.l-1 Tris-HCl pH 7,4;
0,5 mol.l-1 NaCl) a suspenziu buniek sme rozrušili ultrazvukom pri parametroch –
amplitúda 14, 10x 10s s prestávkou 1 min. Rozpustné a nerozpustné zložky sme oddelili
pomocou centrifugácie pri 140 000 m.s-2, 30 minút . Expresiu proteínov sme analyzovali
pomocou SDS-PAGE podľa Laemmli a kol. [5]. Nadprodukovaný proteín sme izolovali
pomocou kolónky s imobilizovanými iónmi Co2+ (HIS-Select Cobalt Affinity gel, SigmaAldrich) podľa odporúčaní výrobcu. Ako ekvilibračný a premývací roztok sme použili
50 mmol.l-1 Tris-HCl pH 7,4; 0,5 mol.l-1 NaCl; 20 mmol.l-1 imidazol, na elúciu bol použitý
50 mmol.l-1 Tris-HCl pH 7,4; 0,5 mol.l-1 NaCl; 0,15 a 0,25 mol.l-1 imidazol. Chromatografiu
sme robili pri 4°C. Indukciu expresie aj jednotlivé kroky izolačného postupu sme analyzovali
pomocou elektroforézy v 12 % SDS-polyakrylamidovom géle. Prítomnosť proteínu s HisTag
sekvenciou v jednotlivých vzorkách sme overili pomocou Western Blot analýzy.
Difúzna metóda na stanovenie lytickej aktivity: Ako substrát sme použili bakteriálne
kmene Brevibacterium flavum CCM 251 a E.coli XL1Blue, ktoré sme kultivovali pri teplotách
30°C (B. flavum ) a 37°C (E.coli). V neskorej fáze exponenciálneho rastu (OD570nm ~ 1 pre B.
flavum; OD600nm ~ 1 pre E.coli) sme bunky sedimentovali centrifugáciou. Bunkový sediment
sme rozsuspendovali v sterilnej vode a autoklávovali (30 min). Po autoklávovaní sme bunky
centrifugovali a premyli sterilnou vodou. Takto pripravený bunkový substrát sme
rozsuspendovali v sterilnej vode na výslednú koncentráciu 20% (w/v) a pridali do 0,5% (w/v)
rozvarenej agarózy na výslednú koncentráciu 1% (w/v), premiešali a vyliali do sterilných
platní. Po stuhnutí sme vyrezali do substrátu jamky, do ktorých sme aplikovali nariedený
proteín. Platne s aplikovanými vzorkami sme inkubovali cez noc pri teplote 30°C.
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Výsledky a diskusia
Využitím techník rekombinantnej DNA a analytických metód, ako je SDS PAGE a Western
Blot, sme získali a overili konštrukt pET28-gp15b-CHis, ktorý je možné využiť pre produkciu gp15bCHis. Obrázok 1. potvrdzuje prítomnosť plazmidu pET28-gp15b-CHis, ktorý sme podrobili aj
sekvenačnej analýze.

Obr. 1. Restrikčná analýza pET28-gp15b-CHis. Dráha 1.: Štandart veľkosti DNA Lambda
DNA/EcoRI+HindIII; Dráha 2. izolovaný pET28-gp15b-CHis; Dráha 3. pET28-gp15b-CHis štiepený
restrikčným enzýmom NcoI; Dráha 4. pET28-gp15b-CHis štiepený restrikčným enzýmom SalI; Dráha 5.
pET28-gp15b-CHis štiepený restrikčnými enzýmami SalI a NcoI.

Overeným plazmidom pET28-gp15b-CHis sme transformovali E.coli BL21(DE3). Po
zistení vhodných podmienok expresie (TB médium, indukcia 0,5 mmol.l-1 IPTG 4 h pri 30 °C)
sme kultúru s nadprodukovaným proteínom homogenizovali pomocou ultrazvuku a výsledok
expresie sme analyzovali pomocou SDS-PAGE (Obr. 2.A). Získali sme nadprodukovaný
proteín gp15b-CHis prevažne v solubilnej frakcii bunkového lyzátu, z ktorej sme ho ďalej
purifikovali (Obr. 2.B). Izolovaný proteín gp15b-CHis sme detegovali pomocou Western Blot
analýzy (Obr. 3.).

Obr. 2. A) Expresný profil gp15b-CHis v E.coli BL21(DE3). Dráha 1.: Neindukovaná vzorka – negatívna
kontrola; Dráha 2.: Indukovaná vzorka po homogenizácii; Dráha 3.: rozpustná frakcia z expresie;
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Dráha 4.: nerozpustná frakcia z expresie; Dráha 5.: Štandard molekulovej veľkosti Mark 12 (Thermo Scientific).
B) Priebeh purifikácie rekombinantého proteínu gp15b-CHis. Dráha 1.: Elúcia 1 (150mM imidazol);
Dráha 2.: Elúcia 2 (150mM imidazol); Dráha 3.: Elúcia 3 (150mM imidazol); Dráha 4.: Elúcia 4 (250mM
imidazol); Dráha 5.: Mark 12 (Thermo Scientific); Dráha 6.: Elúcia 5 (250mM imidazol);
Dráha 7.: Elúcia 6 (250mM imidazol); Dráha 8.: Elúcia 7 (250mM imidazol).

Obr. 3. Western blot analýza a profil proteínu gp15b-CHis v 12% SDS-PAGE géli. Dráha 1.: Štandard
molekulovej veľkosti PageRuler Prestained Protein Ladder 26616 (Thermo Scientific); Dráha 2.: Neindukovaná
vzorka po homogenizácií; Dráha 3.: Indukovaná vzorka po homogenizácií; Dráha 4.: nerozpustná frakcia
z expresie; Dráha 5.: rozpustná frakcia z expresie; Dráha 6.: vzorka z elúcie.

Na overenie lytickej aktivity rekombinantného proteínu gp15b-CHis sme použili
difúznu metódu. Predpokladali sme, že proteín gp15b-CHis nebude schopný lyzovať substrát,
nakoľko obsahuje iba 4 aminokyseliny (HDGG) zo sekvencie pre doménu lytickej
transglykozylázy, čo by pravdepodobne nemalo stačiť na degradáciu peptidoglykánu. Túto
hypotézu sme potvrdili, nakoľko v žiadnom prípade nedochádzalo k vytvoreniu čírej zóny
okolo jamiek (Obr. 4.).
gp15b-CHis

gp15b-CHis

gp15b-CHis

Pozitívna kontrola

Negatívna kontrola

B.flavum
CCM
251
E.coli
XL1
Blue

Obr. 4. Testovanie lytickej aktivity proteínu gp15-CHis prostredníctvom difúznej metódy na substrátoch
E.coli XL1Blue a B.flavum CCM 251. Pozitívna kontrola – lyzozým (20mg/)l), negatívna kontrola –
50 mmol.l-1 Tris-HCl pH 7,4; 0,5 mol.l-1 NaCl; 20 mmol.l-1 imidazol.
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Záver
V našej práci sme pripravili a nadprodukovali rekombinantný proteín gp15b-CHis.
Následne sme testovali lytickú aktivitu pripraveného rekombinantného proteínu. Potvrdili sme,
že skrátená forma TMP chvostíkového proteínu (ozn.gp15b) s počiatočnou peptidovou
sekvenciou HDGG v pozícii 1299 AA nie je schopná degradovať peptidoglykán bunkových
stien testovaných mikroorganizmov.
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Abstract
Construction of an inducible plasmid vector with chaperone-like sequences from Cronobacter sakazakii
Chaperones are proteins that ensure correct folding of newly-formed proteins, so that proteins gain
correct conformation and biological activity. Based on the assumption that the orfD gene from the strain
Cronobacter sakazakii LMG 5740 encodes a chaperon-like protein, we have used the gene to create an expression
strain with increased expression efficiency of soluble recombinant proteins. We succeeded in amplifying the DNA
fragments of orfD and orfC + D, but we did not confirm the generation of target recombinant plasmids by
screening. In the following studies, we will continue to form recombinant plasmid and then in functional studies
we will verify its function by heterologous coexpression of the chaperon-like protein and target proteins.

Keywords: Cronobacter sakazakii; chaperon-like protein; chaperone; coexpression.
Úvod a formulácia cieľa
Šaperóny sú cytoplazmatické polypeptidy, ktoré participujú pri správnom skladaní
novovznikajúcich proteínov („de novo folding“), v „refoldingu“ denaturovaných proteínov,
a taktiež v ich proteolytickej degradácii [1]. Týmto pomáhajú všeobecne stabilizovať štruktúru
proteínov so správnou biologickou aktivitou.
Jedným z negatívnych javov pri heterológnej expresii rekombinantných proteínov vo
vyššej koncentrácii býva častokrát tvorba agregátov, tzv. inklúznych teliesok. Ich renaturácia
prebieha v E. coli bunke iba s nízkou efektivitou, následkom čoho je produkcia biologicky
neaktívneho proteínu [2].
Baktérie rodu Cronobacter sú pôvodcom raritných, avšak veľmi závažných infekcií
u novorodencov. Bolo zistené, že v niektorých prípadoch bola zdrojom nákazy sušená detská
mliečna výživa. Kmene Cronobacter majú zvýšenú schopnosť prežívania v suchých
prostrediach a časť kmeňov má aj zvýšenú toleranciu voči teplotnému stresu. Bolo zistené, že
teplotná tolerancia u kmeňov Cronobacter je sprostredkovaná genomickým ostrovom
s veľkosťou 15 kbp obsahujúcim viaceré gény stresovej odpovede. Gény orfC kódujúci malý
heat-shock proteín a orfD kódujúci šaperón z rodiny ClpB sa pravdepodobne priamo
zúčastňujú ochrany proteínov pred tepelným stresom [3].
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Vzhľadom na predpokladanú funkciu génového produktu orfD z kmeňa C. sakazakii
LMG 5740 sme sa rozhodli tento gén využiť na prípravu expresného kmeňa so zvýšenou
efektivitou expresie solubilných rekombinantných proteínov. Hlavným cieľom našej práce je
konštrukcia rekombinantného plazmidu s inzertom génu orfD pod indukovateľným lac wt
promótorom. Po jeho príprave využijeme daný konštrukt na jeho overenie pri heterologickej
koexpresii šaperónov a cieľových proteínov z dôvodu zvýšenia ich solubility.
Materiál a metódy
PCR reakcia: Na amplifikáciu uvedených génov (zdroj genómovej DNA kmeňa
C. sakazakii LMG 5740 - doc. Drahovská) sme využili PCR reakciu s primermi uvedenými
v Tab. 1. PCR reakcia prebiehala v štandardných podmienkach so zložkami podľa Tab. 2 a
s teplotným programom podľa Tab. 3.
Tab. 1. Primery navrhnuté pre PCR reakciu.
Červená označuje sekvenciu štiepenia pre HindIII, zelená označuje sekvenciu štiepenia pre EcoRI, modrá
označuje STOP kodón, podčiarknutie označuje anelačnú oblasť primeru.
Názov primeru
C fwd
D fwd
D rev

Sekvencia (5’ > 3’)
GGCCAAGCTTATGGACATCGATTTCAAGAAGTTG
GGCCAAGCTTATGGCCAGAAAACAATGC
GGCCGAATTCTCAAGATGCGTCGCTC
Tab. 2. Zložky PCR reakcie.

Zložky reakcie
10X Standard Taq Reaction Buffer
Forward primer 10 pmol/ µl
Reverse primer 10 pmol/ µl
DNA templát
dNTP 2,5 mM (každý)
HotStart Takara ® DNA polymeráza 5U/ µl
H2O

Objem 1 rekcie 50 µl
5 µl
1,25 µl
1,25 µl
3 µl
0,5 µl
1 µl
38 µl

Tab. 3. Teplotný program PCR reakcie.
Počiatočná polymerizácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Konečná polymerizácia

95 ° C
95 ° C
48 ° C
72 °C
95 ° C
53 ° C
72 °C
72 °C

5 min
30 s
20 s
3 min 30 s
30 s
20 s
3 min 30 s
10 min

5x cyklus

25x cyklus
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Elektroforetická separácia: Elektroforetická separácia PCR produktov prebiehala
v horizontálnom 1% agarózovom géli v podmienkach 110 V, 1 hodinu pri laboratórnej teplote.
Pri nanášaní sa využil farbiaci roztok 6X DNA Loading Dye & SDS Solution (Fermentas). Na
vizualizáciu fragmentov UV svetlom (λ = 254 nm) sa do gélu aplikovala farbička G Stain.
Štiepenie DNA: Klonovací a súčasne expresný vektor pUC9 a PCR produkty sme
štiepili dvomi restrikčnými endonukleázami EcoRI a HindIII 2 hodiny pri teplote 37 °C.
Zložky reakcie sú uvedené v Tab. 4.
Tab. 4. Zložky reakcie pre štiepenie D, C+D fragmentov a plazmidu pUC9.
Zložky reakcie
EcoRI
HindIII
10X CutSmart Buffer
DNA
H2O

Objem reakcie 50 µl
0,5 µl
0,5 µl
5 µl
5 µl
39 µl

Izolácia plazmidovej DNA z gélu: Na izoláciu cieľových fragmentov z gélu sme
využili kit QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen). Postupovali sme podľa priloženého návodu.
Ligačná reakcia: Ligačná reakcia prebiehala v štandardných podmienkach v pomere
vektor:inzert = 1:3. V danej reakcii sa pracovalo so zložkami uvedenými v Tab. 5.
Tab. 5. Zložky ligačnej reakcie.
Zložky reakcie
10x T4 DNA ligačný pufor
pUC9
D fragment
C+D fragment
T4 DNA ligáza
H2O

Transformácia

buniek

E.

Objem 1 reakcie 20 µl
2 µl
1 µl
množstvo na základe koncentrácie vzorky
1 µl
doplnená do objemu 20 µl

coli

DH5α:

Na

transformáciu

sme

využili

chemokompetentné bunky E. coli DH5α. K rozmrazeným bunkám sme pridali 3 µl z ligačnej
reakcie. Bunky sme nechali inkubovať 10 min na ľade. Následne sme aplikovali heat-shock pri
teplote 42 °C v trvaní 45 s a bunky sme ochladili na ľade 1-2 min. V závere transformácie sme
bunky zmiešali s čerstvým LB médiom a inkubovali pri teplote 37 °C pri otáčkach 250-300
rpm. Potom sme bunky vysiali na tuhé LB médium s prídavkom 1% glukózy a 100 µg/ ml
ampicilínu a nechali inkubovať cez noc pri 37 °C.
Selekcia rekombinantov/ pozitívnych klonov: Zvolili sme si 12 reprezentatívnych
klonov z narastených transformantov, ktoré sme následne využili na izoláciu plazmidovej
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DNA, pričom sme použili kit QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen). Po izolácii plazmidovej
DNA sme uskutočnili restrikčnú analýzu, ktorá prebiehala za podmienok rovnakých ako sú
uvedené vyššie.
Výsledky a diskusia
Pre amplifikáciu cieľových fragmentov orfD a orfC+D z ostrova termotolerancie
C. sakazakii LMG 5740 sme použili PCR. Pre orfD fragment sme použili primery Dfwd
a Drev, pre orfC+D fragment sme použili primery Cfwd a Drev. Teplotný program reakcie
pozostával z 30 cyklov, pričom počiatočných 5 cyklov prebiehalo pri nižšej anelačnej teplote,
aby sme si zabezpečili nasadnutie primerov na DNA templát. V ďalších cykloch bola vyššia
anelačná teplota, ktorá zabezpečila vyššiu špecificitu reakcie. V prípade oboch reakcií sa nám
podarilo získať PCR produkt správnej veľkosti. V dráhe 2. pozorujeme orfD fragment veľkosti
2816 bp a v dráhe 4. orfC+D fragment veľkosti 3491bp (Obr. 1).
1

2

3

4

5

3491bp
2816bp

Obr. 1. 1% agarózová elektroforéza PCR produktov. 1. dráha Štandard molekulových hmotností (Thermo
Scientific GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder), 2 . dráha orfD fragment, 3. dráha orfD negatívna kontrola, 4.
dráha orfC+D fragment, 5. dráha orfC+D negatívna kontrola

Na prípravu rekombinantných plazmidov sme plazmidový vektor pUC9 a oba
amplifikované DNA fragmenty štiepili restrikčnými endonukleázami EcoRI a HindIII. Po
štiepení a izolácií fragmentov sme uskutočnili ligáciu za štandardných podmienok v pomere
vektor : inzert = 1:3, resp. 1:5. Pri našich experimentoch sme zistili, že pomer 1:3 bol
postačujúci pomer na získanie pozitívnych transformantov.
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Po úspešnej transformácii chemokompetentných buniek E. coli DH5α sme si zvolili 12
reprezentatívnych klonov, v ktorých sme uskutočnili skríning rekombinantných plazmidov.
Z uvedených klonov sme izolovali plazmidovú DNA s použitím kitu QIAprep Spin Miniprep
Kit (Qiagen). Následnou restrikčnou analýzou sme overili úspešnosť inzercie fragmentov do
plazmidu (Obr. 2). V testovaných rekombinantných klonoch sme nezachytili pozitívny
rekombinantný plazmid (izolované neštiepené plazmidy mali rovnakú pohyblivosť pri
elektroforetickej separácii ako pôvodný plazmid a po ich štiepení restriktázami vznikal len
jeden lineárny DNA fragment označený v obrázku šípkou).
1

2

3

4

5

6

7

8

Obr. 2. Agarózová elektroforéza restrikčnej analýzy klonovaných plazmidov. 1. dráha Štandard
molekulových hmotností (Thermo Scientific GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder), 2. dráha neštiepený plazmid
z transformanta (vkladaný orfD fragment), 3. plazmid z transformanta štiepený restrikčnou endonukleázou
EcoRI a HindIII (vkladaný orfD fragment), 4. dráha pUC9 štiepený, 5. dráha Štandard molekulových hmotností,
6. dráha neštiepený plazmid z transformanta (vkladaný orfC+D fragment), 7. dráha plazmid z transformanta
štiepený restrikčnou endonukleázou EcoRI a HindIII (vkladaný orfC+D fragment) 8. dráha pUC9 štiepený.

Záver
V našej práci sme úspešne amplifikovali DNA fragmenty s orfD a orfC+D sekvenciami
z kmeňa C. sakazakii LMG 5740 pomocou PCR. V získaných transformantoch po ligácii
vektora s oboma DNA sekvenciami sme pri skríningu zatiaľ nepotvrdili konštrukciu
plánovaných rekombinantných plazmidov. V ďalšej práci budeme pokračovať v skríningu
rekombinantného plazmidu s vloženým génom orfD, resp. orfC+D, kódujúcim šaperón pod
kontrolou indukovateľného lac promótora. Po príprave rekombinantného vektora budeme
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pokračovať vo funkčných štúdiách zameraných na heterológnu koexpresiu proteínov
v dvojplazmidovom systéme.
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Abstract
In Alzheimer disease and related tauopathies, tau protein is abnormally hyperphosphorylated and
aggregated into bundles of filaments. Tau protein is classified as intrinsically disordered protein (IDP); in contrast
to globular proteins it contains a high proportion of polar and charged amino acids, which results in the absence
of a well-defined three-dimensional structure of the free protein. Flexibility of IDP tau is important for performing
its function, however it complicates determination of its conformation in physiology and/or pathology. Tau protein
alone is not amenable to X-ray crystallography but using anti-tau antibodies it may be possible to aid cocrystallization of the complex with tau polypeptide in desired conformation induced by antibody conformational
specificity. Among other forms, recombinant antibody Fabs shows the best properties for crystallization. Aim of
this work was to create a new expression vector yielding a high expression of recombinant Fab in CHO cells.

Keywords: expression vector; recombinant antibody; cloning; protein tau; crystallography
Introduction and Objectives
In Alzheimer disease and other tauopathies, tau protein is the constituent of
neurofibrillary tangles [1]. Ultrastructurally, tangles are made of paired helical filaments
(PHFs) and straight filaments [2]. These inclusions are considered to be mediators of cellular
toxicity and thus attract a great deal of attention from investigators. In addition, tau emerges as
a promising target for developing disease-modifying drugs [3]. Precise atomic-level structural
information of the tau fibrils has been recently elucidated using cryo electron microscopy [4],
but there are remaining unresolved questions.
Structural study of complexes between tau protein fragments derived from the PHF
core and monoclonal antibodies specific for a conformation of tau in PHF core may help to
elucidate missing parts of assembled tau in tauopathies [5]. Fabs of monoclonal antibodies can
thus serve as surrogate tau protein binding partners to stabilize distinct (in situ) fold of
recombinant tau and likely crystallize the complex [6].
Fabs are traditionally prepared by papain digestion of intact antibody; however, these
Fabs may be heterogeneous and may contain traces of papain, which can cleave sensitive tau
molecule during co-crystallization. Alternatively, recombinantly-expressed Fabs can be used.
409

Recombinant Fabs are well-defined on the level of primary structure, they can be purified to a
high homogeneity and therefore are more suitable for crystallization. Expression of such
recombinant antibodies requires the source of the antibody cDNA and a suitable cloning vector.
In our work we created a new expression vector pHu_7 driving expression of proteins
into cultivation media of the CHO cells. We have cloned several monoclonal antibodies from
stabilized hybridoma lines into pHu_7 vector and verified the expression of the antibodies from
the constructed vectors by a small-scale pilot experiment in CHO cells.
Materials and methods
Vectors, primers and enzymes. As a starting material pCMV-BD derived vector was
used (MRC Technology, UK). For amplification of signal peptide with a newly created
multiple cloning cassette with restriction sites for AgeI, SpeI, EcorI, XhoI enzymes, forward
primer HuF and reverse primer HuR were used (Table 1). For amplification of light chain of
DC25, MN423, DC8E8 antibodies [6,7] were used specific forward primers 25LF, MN423LF,
8E8LF2 and a universal reverse primer KappaR2, whereas for amplification of heavy chain
were used specific forward primers Fab25HF, FabMN423HF, Fab8E8HF, and universal
reverse primers FabG1R, FabG2bR. Restriction endonucleases AflII, AgeI and XhoI, T4 DNA
ligase and Phusion Hot Start Flex DNA polymerase were purchased from New England
Biolabs, US.
Preparation of new expression plasmids. At first, we prepared a new cloning vector
pHu_7. The insert amplified by PCR (Table 2) was cloned into the vector pCMV-BD after
cleavage with AflII and XhoI. In next steps the light and heavy chains of antibodies were
inserted into the vector pHu_7 using sticky end ligation through sites for AgeI and XhoI. After
PCR (Table 3), the products of expected length (900-1000bp) were isolated by QIAquick Gel
Extraction Kit, (Qiagen, Germany) according to manufacturer instructions. Subsequently,
vector and insert for heavy and light chain were ligated for 30minutes at room temperature.
After ligation, prepared plasmids were transformed into Subcloning Efficiency DH5α E. coli
Competent cells (cat. no. 18265017, ThermoFisher Scientific, US) using heat shock. Selected
colonies were amplified in LB media containing kanamycin (50µg/ml) (Sigma Aldrich, US)
and plasmid DNA were isolated using QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Germany).
Expression and purification of the recombinant antibody Fab. For expression of
recombinant Fab DC25 we used cell line ExpiCHO cells (chinese hamster ovary, ThermoFisher
Scientific, US) co-transfected by electroporation with plasmids bearing heavy and light chain.
We cultivated transfected cells for 14 days. To verify the expression of DC25 Fab, recombinant
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protein from culture media was purified by affinity chromatography on the Protein G column.
After purification we detected Fab on 12% SDS Page with Coomassie blue staining.
Tab. 1. Primers used in the work
Name of primer
HuF

Sequence
5´ATACTTAAGGCAGCGGCAGAAGAAGATG 3´

HuR
25LF
MN423LF
8E8LF2
KappaR2
Fab25HF
FabMN423HF
Fab8E8HF
FabG1R
FabG2bR

5´ATACTCGAGAATTCACTAGTACCGGTGGTATCAGGGAGC 3´
5´ ATAACCGGTGTGATGACCCAAACTCCACTCTCCCTGCC 3´
5´ATAACCGGTGATGTGCAGATCACTCAGTCTCC 3´
5´ATAACCGGTGATATTGTGATGTCACAGTCTCCATCC 3´
5´ATACTCGAGTCACTAACACTCATTCCTGTTGAAGCTC 3´
5´ ATAACCGGTGAGATCCAGCTGCAGCAGTCTGG 3´
5´ ATAACCGGTGAAGTGAATCTTGTGGAGTCTGGAGGAGG 3´
5´ATAACCGGTCAGGTTCAGCTGCAGCAGTCTG 3´
5´ATACTCGAGTCATCAACAATCCCTGGGCACAATTTTC 3´
5´ATACTCGAGTCATCATGTTGAAATGGGCCCGC 3´

Tab. 2. PCR program for amplification of human kappa signal peptide

Temperature
(°C)
Initialization
98
Denaturation
98
Annealing
55
Extension
72
Final
elongation
72

Time
(s)
45
5
10
15
300

Number
of cycles
1
35

1

Tab. 3. PCR program for amplification of Fabs for heavy and light chain

Temperature
(°C)
Initialization
98
Denaturation
98
Annealing
62
Extension
72
Final
elongation
72

Time
(s)
45
5
10
15
300

Number
of cycles
1
35

1

Results and discussion
The new expression vector pHu_7 (figure 1) was prepared from the vector pCMV-BD.
pHu_7 vector may express recombinant proteins under the human cytomegalovirus promoter
with a human immunoglobulin kappa light chain signal sequence at N-terminus allowing for
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secretion of the protein. This plasmid is selectable with Kanamycin. Signal peptide with MCS
was inserted into the vector pCMV-BD using restriction sides AflII and XhoI. Forward primer
HuF, which contained restriction sites for AgeI, SpeI, EcorI and XhoI was designed with a
point mutation in position 1635bp (base A change to T), which created an AgeI site (figure 2)
used for cloning of antibody chains without adding any amino acids and maintaining the
reading frame. New expression vector pHu_7 contains multiple cloning site for restriction
endonucleases AgeI, SpeI, EcorI and XhoI.

Fig. 1. Cloning vector pHu_7. Protein expression is driven by CMV promoter and transfected bacteria can be
selected using kanamycin. For cloning AgeI, SpeI, EcorI and XhoI sites can be used. HuF and HuR are the
annealing positions for forward and reverse cloning primers, respectively (see Results and discussion section for
details)

Fig. 2. Configuration of the signal peptide and multiple cloning site. Left – original vector pCMV BD, right
– new expression vector pHu_7. Note the single nucleotide substitution creating an AgeI restriction site (green
rectangular)

In the next step, we have inserted light and heavy chain of DC8E8, MN423 and DC25
antibody Fabs. For insertion into pHu_7 vector, restriction sites AgeI and XhoI were used
(Figure 3). The cloned DNAs were verified by sequencing.
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Fig. 3. Insertion of the heavy chain of the antibody DC25. Insert was cloned into pHu_7 vector using
AgeI and XhoI restriction sides

Finally, we have assayed the expression of the DC25 Fab from the constructed vectors
by a small-scale pilot experiment in CHO cells. After purification of the recombinant antibody
DC25 Fab on the protein G we did SDS PAGE in 12% gel using reducing and non-reducing
conditions. As we see on figure 4 we confirmed expression of the recombinant antibody Fab
DC25. On the lane 1 and 2 in non-reducing conditions there is the Fab DC25 consisting of a
complete light chain and Fab heavy chain, linked by disulphide bond and running at expected
size of 45 kDa. Under reducing conditions, disulphide bond is broken and both chains run at
22 kDa.
1

2

3

4

5

6

7

Fig. 4. SDS PAGE of purification of the recombinant antibody DC25 on the protein G column. Lanes: 1,5
– culture supernatant, 2,6 - eluate, 3,7 unbound material, 4 – MW marker; 1,2,3 – non-reducing conditions, 5,6,7
– reducing conditions

Conclusion
We have constructed new expression vector pHu_7 and six vectors carrying the light
and heavy chains of several monoclonal antibody Fabs (Table 4). We confirmed expression
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of DC25 Fab in CHO cell line. In the next steps we will express Fab fragments on a large
scale, purify them and use in co-crystallization experiments for X-ray crystallography.
Tab. 4. Plasmids constructed in this work
Name of plasmid

Description

pHu_7

Expression vector, derived from pCMV-BD vector

pHu_MN423_FabHG2b

pHU_7 carrying heavy chain of MN423 Fab

pHu_DC25_FabHG1

pHU_7 carrying heavy chain of DC25 Fab

pHu_mDC8E8_FabHG1

pHU_7 carrying heavy chain of DC8E8 Fab

pHu_MN423_L

pHU_7 carrying light chain of MN423 Fab

pHu_DC25_L

pHU_7 carrying light chain of DC25 Fab

pHu_mDC8E8_L

pHU_7 carrying light chain of DC8E8 Fab
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Abstract
Anthropometry of younger school aged children in Bratislava region and its use in paediatric practice
The aim of this study was to measure anthropometric parameters of younger school aged children and to
evaluate intersexual differences between children at the age from 6 to 10 years. In our monitored group, 334
children (160 boys and 174 girls) were examined. There were investigated 32 body parameters and then calculated
6 indices of body dimensions to confirm differences between boys and girls in all age categories. The obtained
results showed that boys at the age from 6 to 9 years achieve higher mean values in almost all body dimensions,
which proves, that boys at this age are taller and heavier than girls. Exception was in the group of 9- and 10-yearsold, where girls showed higher means in the height and weight. Comparing with Slovak population from 1989
showed that the monitored group had higher mean values in almost all body parameters and these differences
were highly significant. Our findings confirmed the existence of secular trend.

Keywords: development; body parameters; body indices; secular trend
Úvod a formulácia cieľa
Rast je jednou zo základných vlastností živých organizmov. Rast za fyziologických
podmienok nie je možné zastaviť ani zvrátiť. Včasné rozpoznanie odchýleného vývinu
telesných znakov dieťaťa od predpokladaných hodnôt tak môže upozorniť nielen
na prítomnosť závažnejšieho ochorenia, ale aj na nesprávne životné návyky, psychické či iné
problémy [1]. Medzi charakteristické vlastnosti rastu a vývinu patrí aj závislosť na veku.
U človeka sa zaznamenáva najväčšia rastová rýchlosť počas intrauterinného vývinu
a po narodení sa postupne spomaľuje [2]. Vývin organizmu ako celku alebo jeho jednotlivých
častí nepostupuje pravidelne a rovnako. Tieto nerovnomernosti sú základným znakom rastu,
striedajú sa fázy prudkého rastu s fázami pokoja [3].
V poslednom storočí dochádza k výraznej zmene rastového a vývinového tempa a tiež
k zmene hodnôt niektorých telesných parametrov. U detí sa zaznamenáva rýchlejší rast a vývin
ako v minulosti u ich rovesníkov. Mení sa aj proporcionalita tela, tzn., že súčasná dospelá
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populácia má vyššie priemerné hodnoty telesných parametrov ako v minulosti [4]. Prítomnosť
tohto trendu v populácii dokazuje, že sa ešte nedosiahli optimálne podmienky na realizáciu
individuálnej genetickej informácie pre rast a vývin. V poslednej dobe však dochádza k
spomaľovaniu tohto trendu, najmä u dievčat, u chlapcov naopak tento trend pokračuje a
výraznejší je v predpubertálnom období [1, 2].
Cieľom tejto štúdie bolo vykonať antropometrické vyšetrenia detí mladšieho školského
veku. Zo získaných telesných rozmerov sme vypočítali vybrané telesné indexy. Na základe
týchto údajov sme zisťovali intersexuálne rozdiely v jednotlivých vekových kategóriách. Naše
výsledky sme porovnávali s prácou autorov Slováková et al. (1989) [5] a snahou je obnoviť
normy, keďže súčasne používané v pediatrii sú neaktuálne.
Materiál a metódy
Antropometrické vyšetrenia boli realizované od októbra 2015 do decembra 2016 v Bratislave.
Probandi sa na antropometrických meraniach zúčastnili na základe informovaného súhlasu od
rodičov. Probandom sme vypočítali decimálny vek podľa Weinera a Lourieho (1969)[6] a rozdelili
sme ich do vekových kategórií podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V súbore sú deti vo
veku od šesť do desať rokov. Celkovo sme antropometricky vyšetrili 334 detí, z toho 160 chlapcov
a 174 dievčat (Tab. 1).
Tab. 1. Počet detí v jednotlivých vekových kategóriách

Vek (roky)
6,00 – 6,99

Chlapci
33

Dievčatá
38

7,00 – 7,99
8,00 – 8,99
9,00 – 9,99

56
26
35

43
28
46

10,00 – 10,99

10

19

Spolu

160

174

Meranie jednotlivých telesných parametrov bolo uskutočnené podľa metodiky Martina
a Sallera (1957)[7] a Fettera et al. (1967)[8]. Vyšetrenia sa vykonávali v dopoludňajších
hodinách a probandi boli oblečení len minimálne. Celkovo sme zmerali 32 telesných rozmerov
na pravej strane tela, z ktorých bolo vypočítaných šesť indexov a plocha hrudníka. V tejto
štúdii prezentujeme čiastkové výsledky meraní.
Dáta boli štatisticky vyhodnotené v programe IBM SPSS Statistics 20, kde sme
pri normálnom rozdelení dát použili dvojvýberový Studentov t-test a ekvivalentný
neparametrický test, keď dáta neboli normálne distribuované.

416

Výsledky a diskusia
Základným znakom pre hodnotenie celkového zdravotného stavu dieťaťa, jeho rastu
a vývinu je práve telesná výška spolu s telesnou hmotnosťou [9]. Vo vekových kategóriách 6ročných, 7-ročných a 8-ročných detí, boli chlapci vyšší ako dievčatá, ale tieto rozdiely neboli
signifikantné. V skupine 9-ročných prevyšovali dievčatá chlapcov, ale ani tu sa štatistická
významnosť nepotvrdila (Tab. 2). Štatisticky významný rozdiel sa potvrdil u 10-ročných detí,
kde dievčatá výrazne prevyšovali chlapcov. U detí mladšieho školského veku je typické, že
chlapci sú ťažší ako dievčatá. Jedine v skupine 10-ročných boli dievčatá štatisticky významne
ťažšie, ale to súvisí aj s ich vyššou telesnou výškou (Tab. 2). Signifikantné intersexuálne
rozdiely sa potvrdili aj pri pomere pása k bokom (index WHR) vo všetkých vekových
kategóriách, okrem skupiny 7-ročných detí (Tab. 2).
Tab. 2. Intersexuálne rozdiely vybraných telesných parametrov a indexov v sledovanom súbore
CHLAPCI
Vekové
kategórie

6,00 – 6,99

7,00 – 7,99

8,00 – 8,99

Telesné
rozmery
TH (kg)
TV (cm)
OP (cm)
OB (cm)
BMI
WHR
TH (kg)
TV (cm)
OP (cm)
OB (cm)
BMI
WHR
TH (kg)
TV (cm)
OP (cm)
OB (cm)
BMI
WHR

DIEVČATÁ
p

M
N = 33
24,65
124,38
54,44
57,27
15,86
0,86
N = 56
27,69
128,61
55,49
58,70
16,67
0,83
N = 26
32,73
136,51
60,56
64,22
17,43
0,85

SD
3,95
5,13
4,13
4,82
1,75
0,05
5,07
6,18
5,04
6,21
2,25
0,03
7,89
5,19
8,48
9,77
3,32
0,04

M
N = 38
23,61
122,84
52,04
55,49
15,54
0,82
N = 43
26,57
128,15
54,35
58,61
16,10
0,82
N = 28
31,45
134,17
57,62
62,31
17,38
0,82

SD
4,19
5,76
4,28
5,77
1,65
0,04

n. s.
n. s.
**
*
n. s.
***

4,24
5,46
4,39
5,28
1,71
0,05

n. s.
n. s.
n. s.
n. s.
n. s.
n. s.

7,58
6,00
7,97
9,28
3,44
0,04

n. s.
n. s.
n. s.
n. s.
n. s.
**

Pokračovanie tab. 2.
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9,00 - 9,99

10,00 - 10,99

TH (kg)
TV (cm)
OP (cm)
OB (cm)
BMI
WHR
TH (kg)
TV (cm)
OP (cm)
OB (cm)
BMI
WHR

N = 35
35,63
138,82
61,33
66,67
18,36
0,83
N = 10
35,30
142,52
60,24
63,85
17,36
0,84

7,64
6,09
7,62
9,39
3,05
0,04
5,12
5,33
6,37
8,54
2,16
0,05

N = 46
34,16
141,56
58,55
63,45
17,02
0,80
N = 19
39,99
149,02
60,78
67,71
18,04
0,78

7,04
8,16
6,38
7,51
2,90
0,05

n. s.
n. s.
n. s.
n. s.
n. s.
**

6,20
7,33
5,60
7,06
2,77
0,05

*
**
n. s.
*
n. s.
**

Legenda: N – počet; M – priemer; SD – smerodajná odchýlka; TH – telesná hmotnosť; TV – telesná výška;
OP – obvod pása; OB – obvod brucha; BMI – Body Mass Index; WHR – index Waist to Hip Ratio; p – phodnota; * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; n. s. – nesignifikantné.

Štatisticky významné rozdiely sa potvrdili v skupine 6-ročných detí v obvode pása
a obvode brucha, keď vyššie priemerné hodnoty mali chlapci. Aj u 10-ročných detí sa potvrdila
štatistická významnosť, ale v tomto prípade mali vyššie hodnoty dievčatá.
Porovnaním sledovaného súboru s prácou autorov Slováková et al. (1989) [5] sme
zistili štatisticky signifikantné rozdiely v telesných parametroch vo všetkých vekových
kategóriách u oboch pohlaví. Súčasné deti sú výrazne vyššie a ťažšie ako ich rovesníci pred 30
rokmi (Tab. 3). Potvrdil sa aj sekulárny trend, keďže okrem skupiny 10-ročných chlapcov boli
rozdiely telesnej výšky sledovaného súboru v porovnaní so slovenskou populáciou vysoko
alebo veľmi vysoko signifikantné. Tento trend sledujeme aj pri telesnej hmotnosti, kedy sú deti
so sledovaného súboru výrazne ťažšie ako v porovnávanej populácii detí, čo poukazuje aj na
negatívne dôsledky sekulárneho trendu.
Vyššie priemerné hodnoty Rohrerovho indexu (index telesnej plnosti) sme pozorovali
v sledovanom súbore s výnimkou 6-ročných a 10-ročných dievčat, kedy vyššie hodnoty
preukazovali deti súbore spred 30-tich rokov. Štatisticky signifikantné rozdiely v hodnotách
Rohrerovho indexu sa potvrdili len v skupine 7- a 9-ročných chlapcov.
V skupine 10-ročných chlapcov sa nepotvrdili štatisticky významné rozdiely ani
v jednom zo sledovaných parametrov aj keď v sledovanom súbore mali vyššie priemerné
hodnoty ako v slovenskej populácii [5].
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Tab. 3. Porovnanie vybraných telesných parametrov a indexov sledovaného súboru so
slovenskou populáciou (Slováková et al. 1989) [5]

Vekové
kategórie

Telesné
rozmery

CHLAPCI
Sledovaný
Slovenská
súbor
populácia
M

TH (kg)
6,00 – 6,99 TV (cm)
OB (cm)
ORu
(cm)
RI
TH (kg)
7,00 – 7,99 TV (cm)
OB (cm)
ORu
(cm)
RI
TH (kg)
8,00 – 8,99 TV (cm)
OB (cm)
ORu
(cm)
RI
TH (kg)
9,00 – 9,99 TV (cm)
OB (cm)
ORu
(cm)
RI
TH (kg)
10,00 –
10,99

TV (cm)
OB (cm)
ORu
(cm)
RI

SD

M

SD

p

DIEVČATÁ
Sledovaný
Slovenská
súbor
populácia
M

SD

M

SD

N = 33
N = 48
24,65 3,95 21,39 3,23
124,38 5,13 118,88 5,54
57,27 4,82 53,13 3,96

N = 38
N = 55
*** 23,61 4,19 21,48 3,54
*** 122,84 5,76 118,49 5,67
*** 55,49 5,77 51,99 4,38

17,70 1,92 16,99 1,43
1,28 0,13
1,27 0,12
N = 56
N = 46
27,69 5,07 23,89 3,46
128,61 6,18 124,53 4,92
58,70 6,21 54,04 4,04

*
n. s.

18,81 2,26 17,44 1,59
1,30 0,17
1,23 0,13
N = 26
N = 43
32,73 7,89 27,23 4,89
136,51 5,19 129,79 5,23
64,22 9,77 56,99 5,41

***
**

18,85 1,90 17,33 1,29 ***
1,26 0,13
1,23 0,11 n. s.
N = 28
N = 41
**
31,45 7,58 26,73 4,71 **
*** 134,17 6,00 129,38 5,40 ***
**
62,31 9,28 55,39 5,88 ***

18,30 1,98
1,24 0,13
N = 47
30,92 4,13
136,6 5,17
59,99 3,63

**
n. s.

20,38 1,94
1,32 0,21
N = 10
35,30 5,12

19,28 1,77
1,21 0,11
N = 62
34,45 5,90

***
**

20,38
1,22

**
*
**

n. s.

20,09 2,92
1,30 0,25
N = 46
34,16 7,04
141,6 8,16
62,31 9,28

18,30 2,21 **
1,23 0,15 n. s.
N = 40
30,99 5,77 **
136,5 6,57 ***
55,39 6,26 ***

20,09 2,92
1,30 0,25
N = 19
39,99 6,20

18,30 1,75 **
1,23 0,20 n. s.
N = 43
34,54 5,84 **

5,33 142,16 5,96
8,54 61,44 5,98

n. s. 149,02 7,33 142,23 6,33
n. s. 63,45 7,51 57,65 6,73

1,94
0,16

n. s.
n. s.

19,88 2,24
1,19 0,13

**
***
***

17,61 1,84 17,11 1,65 n. s.
1,27 0,12
1,28 0,14 n. s.
N = 43
N = 50
*** 26,57 4,24 23,10 3,12 ***
*** 128,15 5,46 123,13 4,48 ***
*** 58,61 5,28 52,53 4,21 ***

20,37 3,35
1,27 0,22
N = 35
35,63 7,64
138,8 6,09
66,67 9,39

142,52
63,85

p

22,09 2,54
1,21 0,21

***
***

18,86 2,12 **
1,22 0,15 n. s.

Legenda: N – počet; M – priemer; SD – smerodajná odchýlka; TH – telesná hmotnosť; TV – telesná výška; OB
– obvod brucha; ORu – obvod ramena uvoľneného; RI – Rohrerov index; p – p-hodnota; * – p < 0,05; ** – p <
0,01; *** – p < 0,001; n. s. – nesignifikantné.
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Záver
Vo väčšine telesných parametrov preukazovali vyššie priemerné hodnoty chlapci, čo
koreluje s faktom, že chlapci bývajú do 10 rokov vyšší a ťažší. V sledovanom súbore tvorili
výnimku 10-ročné deti, kde vyššie priemerné hodnoty preukazovali práve dievčatá. V našom
výskume sa potvrdil sekulárny trend, pretože pri porovnaní sledovaného súboru so slovenskou
populáciou [5] rokov sme zistili signifikantné rozdiely v telesnej výške, ktorej priemerné
hodnoty boli vyššie práve v našom súbore. Súčasné deti preukazovali výrazne väčšie priemerné
hodnoty skoro v každom sledovanom znaku. Z pediatrickej praxe je preto potrebné vyradiť
neaktuálne normy a nahradiť ich novými, ktoré zohľadňujú telesné parametre súčasných detí.
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Latentná herpetická infekcia netransformovaných buniek prechádza do
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Abstract
Latent herpetic infection of non-transformed cells goes to transformation, while transformed cells are
changing to non-tranformed phenotype, when the cells are cultivated in presence of antibodies and interferon
No infectious virus appeared when non-transformed mouse NIH3T3 cells were infected with human
herpes simplex viruses type 1 (HSV-1) and 2 (HSV-2) at a multiplicity of infection (MOI) of 0,01, cultivated at
41°C in presence of phosphonoacetic acid (PAA). After PAA removal and temperature shift to 37°C the infectious
virus reappeared after a latent period of 3-5 days. Then antivirus antibodies and interferon (IFN) were added and
no virus appeared. The cells acquired transformed phenotype. Transformed mouse HEPA cells and human HaCat
cells were infected and cultivated under the same conditions and their phenotype changed towards the normal one.
Both transformed and non-transformed cells infected with HSV showed virus antigen and disruption of actin
filaments as demonstrated by immunofluorescence method.

Keywords: latency; HSV-1, HSV-2; antibodies; interferon; phenotype changes.
Úvod a formulácia cieľa
Aby bolo možné navodiť transformáciu v bunkách infikovaných vírusmi HSV-1 a 2,
bolo potrebné nájsť také kultivačné podmienky, pri ktorých by bola potlačená expresia ich
lytických génov [1]. Jedným z mechanizmov, ktorým dokážu herpetické vírusy navodiť
transformáciu buniek je aktivácia signálnych dráh hostiteľských buniek označovaná ako
„hijacking“ [2]. V súčasnej dobe sa však štúdie zaoberajú nedávno charakterizovanou triedou
rastových faktorov asociovaných s herpetickými vírusmi. Tieto faktory reprezentujú vírusové
homológy

bunkových

rastových

faktorov,

so

schopnosťou

transformovať

bunky

netransformované a taktiež suprimovať transformovaný fenotyp nádorových buniek [3].
Našim cieľom bolo demonštrovať transformačnú a transformáciu suprimujúcu aktivitu
týchto herpetických vírusov v nepermisívnych podmienkach, a to pri infekcií buniek NIH 3T3,
HaCat a HEPA vírusmi HSV-1 Glasgow K17 (nesyncytiálny kmeň) a HSV-2 v prítomnosti
inhibítora syntézy DNA herpetických vírusov – kyseliny fosfónooctovej (PAA), protilátok
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a interferónu. Tieto nepermisívne podmienky nám umožnili navodiť neproduktívnu (quiescent)
infekciu in vitro [4]. Prítomnosť protilátok v kultivačnom médiu predlžovala latentnú periódu
a znižovala počet infekčných centier u ktorých došlo k reaktivácii vírusu [5]. Interferóny nám
svojimi antivírusovými vlastnosťami spolu s protilátkami umožnili priblížiť sa stavu navodenia
imunitnej odpovede v in vitro podmienkach [6]. Taktiež sme u buniek transformovaných
vírusom pozorovali poškodenie aktínových filamentov cytoskeletu [7].
Materiál a metódy
Vírus a bunkové kultúry. Na testovanie vírusov HSV-1 Glasgow K17 (nesyncytiálny kmeň) a
HSV-2 sme použili bunky NIH-3T3 (myšie embryonálne fibroblasty), stabilizovanú
transformovanú bunkovú líniu HEPA z myšieho hepatómu a bunky HaCat – spontánne
transformované ľudské keratinocyty, pričom uvedené bunkové kultúry boli kultivované v
médiu DMEM (Dulbeccom modifikované Eaglovo médium) obohatenom o fetálne bovínne
sérum 5-10%, 1% L-glutamínu a 1% PSA (antibiotikum, antimykotikum) pri 37°C a 5 % CO2.
Imunofluorescencia. Pri priamej imunoflorescencii buniek HEPA sme sklíčka značili trojitým
farbením, aby sme mohli pozorovať jadrá a antigén HSV-2 v jadrách a zároveň aktínové
filamenty cytoskeletu buniek. Na vzorky sme pridali primárnu protilátku goat anti-HSV-1
polyclonal FITC (Biotech) riedenú v 1% PBS BSA v pomere 1:1000 (cca 0,1 ml na sklíčko).
Na farbenie jadier sme si zarobili farbičku DAPI (Invitrogen) do diH2O v pomere 1:1000 (cca
0,5ml na jamku). Taktiež sme značili aktínové filamenty cytoskeletu značenou primárnou
protilátkou Phalloidin Alexa Fluor® 555 conjugate (Invitrogen) riedenou v PBS v pomere
1:200 (cca 0,1 ml na sklíčko).
Navodenie neproduktívnej infekcie Vytvorenie nepermisívnych podmienok, v ktorých vírus
nebude schopný multiplikácie, spočívalo v štyroch krokoch s použitím PAA, protilátok
a interferónu. Najskôr boli bunky NIH-3T3, HaCat a HEPA opracované inhibítorom syntézy
DNA - kyselinou fosfónooctovou (PAA – Alfa Aesar). Po 5 hodinách sme bunky opracované
PAA nainfikovali vírusom HSV-1 K17 alebo HSV-2 o multiplicite infekcie (MOI) 0,01
a nechali inkubovať na 37°C. O 12 hodín boli k takto opracovaným bunkám pridané protilátky
a interferón (IFN) typický pre daný typ buniek.
K prvej časti buniek NIH-3T3, ktoré slúžili ako kontroly, bolo pridané intaktné
médium, druhá časť buniek bola infikovaná aktívnymi vírusmi HSV-1 K17 a HSV-2 a ku tretej
časti buniek bol pridaný 0,5% goat anti HSV konjugát (Biotech) proti HSV-2 a tiež myší β
IFN, 200 J/ml. S bunkami HaCat a HEPA sme postupovali rovnako, tretej časti buniek HaCat
a HEPA boli pridávané protilátky proti HSV-2 a interferón – u buniek HaCat bol použitý
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ľudský leukocytárny αIFN (BIOMEDIKA), a u buniek HEPA myší β IFN, 200 J/ml. Bunky
boli následne niekoľko týždňov pasážované a pozorované, pričom prvé 2 týždne im boli
konštantne pridávané protilátky a IFN.
Rovnako sme testovali vírus HSZP, avšak tento syncytiálny kmeň nevykazoval žiadne
zmeny fenotypu buniek, okrem typického vytvárania syncýtií. Tieto výsledky boli dokázané
aj v minulosti [8].
Fixácia a farbenie buniek. Bunky boli po premytí PBS najskôr fixované 50 % metanolom
a následne bol bunkám na 10 minút pridaný koncentrovaný 100 % metanol. Bunky sa následne
farbili metódou Giemsa-Romanowski.
Výsledky a diskusia
Vytvorili sme nepermisívne podmienky s využitím PAA, protilátok a IFN, čo nám
umožnilo zmeniť fenotyp buniek ich infekciou vírusmi HSV-1 K17 a HSV-2. Tieto vírusy pod
vplyvom aktivity protilátok a interferónu, ktoré boli k systému pridávané pri každej pasáži
počas dvoch týždňov spustili mechanizmy vedúce k zmene bunkových signálnych dráh a tak
k postupnej zmene ich fenotypu (viď obr. 1).
Bunky NIH-3T3, HaCat a HEPA slúžiace ako kontroly boli infikované vírusmi HSV-1
K17 a HSV-2 a kultivované pri 37°C. Po 24 hod. boli pozorované náznaky cytopatického
efektu (CPE), a počas nasledujúcich dvoch až troch dní bola pozorovaná úplná degenerácia
buniek. Kontrolné bunky s intaktným médiom rástli normálne.

Obr. 1. Schéma neproduktívnej infekcie buniek v nepermisívnom systéme v prítomnosti PAA, pritlátok
a IFN

Bunky NIH-3T3 infikované vírusmi v prítomnosti PAA, protilátok a interferónu (viď
materiál a metódy), vykazovali po 5-6 dňoch kultivácie zmenu fenotypu, v nasledujúcich
týždňoch po 3-4 pasážach niektoré bunky odumierali alebo sa dostávali do stavu krízy, iné
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zmenili svoj fenotyp a teda po 5-6 pasážach nastávala tzv. primárna transformácia.
V nasledujúcich týždňoch po 8-9 pasážach sme pozorovali, že bunky si zachovávajú svoj
získaný kompletne transformovaný fenotyp aj bez pridávania protilátok alebo IFN, a teda že
u nich

nastala

spontánna

transformácia,

teda

nadobudli

charakter

stabilizovanej

transformovanej bunkovej línie (viď obr. 2).

Obr. 2. Fixované bunky NIH-3T3 farbené metódou Giemsa-Romanowski (pri 100-násobnom
zväčšení)
A – Kontrolné bunky NIH-3T3, B - NIH-3T3 infikované vírusom HSV 1 K17 v 5. pasáži – tzv.
primárna transformácia, C - NIH-3T3 infikované vírusom HSV-2 v 9. pasáži, viditeľná zmena fenotypu na
transformovaný, strata kontaktnej inhibície, D – NIH-3T3 infikované vírusom HSV-2 v 13. pasáži, rovnaký
fenotyp ako bunky z 9. pasáže, čo dokazuje stabilitu zmeneného transformovaného fenotypu

Pri rovnakom experimente s transformovanými bunkami HaCat a HEPA, sme
pozorovali opačný dej. Tieto bunky po pridaní PAA,

vírusu HSV-1 K17 alebo HSV-

2, protilátok a IFN vykazovali po približne rovnakej dobe ako bunky NIH-3T3 prvotné zmeny
fenotypu a po 4-5. pasáži nadobudli normálny zdravý fenotyp netransformovaných buniek, iné
bunky podľahli apoptóze alebo sa dostali do stavu krízy. V 9-10 pasáži sme u buniek HaCat aj
HEPA pozorovali kompletnú zmenu na zdravý netransformovaný fenotyp (viď obr. 3).
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Obr. 3. Fixované bunky HaCat a Hepa farbené metódou Giemsa-Romanowski (pri 100-násobnom
zväčšení) A - kontrolné bunky HaCat, typický transformovaný fenotyp, bez kontaktnej inhibície, B - bunky
HaCat infikované vírusom HSV-2 v 9. pasáži, pozorovať viditeľnú zmenu v morfológií a fenotype buniek, po
infekcií zaniká transformovaný fenotyp tejto stabilizovanej transformovanej bunkovej línie ľudských
keratinocytov, C – typické bunky HEPA, tvoriace kopcovité zhluky buniek, D – bunky HEPA infikované
vírusom HSV-2 v 10. pasáži, strata schopnosti tvoriť typické zhluky, nadobudnutie kontaktnej inhibície

Ďalším zaujímavým zistením, bola zmena štruktúry aktínových filamentov cytoskeletu,
ktorú sme dokazovali na bunkách HEPA imunofluorescenčným farbením fluorescenčne
značenou protilátkou Phalloidin (viď materiál a metódy). Cytoskelet buniek infikovaných
vírusom bol viditeľne poškodený až kompletne rozpadnutý (viď obr. 4).

Obr. 4. Imunofluorescenčné značenie aktínových filamentov cytoskeletu na bunkách HEPA (pri 200násobnom zväčšení)
A - kontrolné typicky transformované bunky HEPA, modré jadrá značené farbičkou DAPI, jasne viditeľný
súdržný nepoškodený bunkový cytoskelet značený zelenou (viď materiál a metódy), B – bunky HEPA
infikované vírusom HSV-2 v 10. pasáži, cytoskelet viditeľne poškodený, rozpadnutý
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Záver
Vytvorili sme nepermisívne podmienky zahŕňajúce inhibíciu syntézy DNA vírusov
HSV špecifickým inhibítorom PAA, čo nám spolu s pridaním protilátok a interferónu pomohlo
napodobniť typickú imunitnú odpoveď organizmu na vniknutie vírusu do bunky - navodiť
„quiescent“ infekciu in vitro a spustiť tak mechanizmy vedúce k transformačnému potenciálu,
ale

aj

transformáciu

suprimujúcemu

potenciálu

týchto

vírusov

v stabilizovaných

transformovaých bunkových líniách. Navyše sme dokázali, že vírus HSV-2 pozmenil aktínové
filamenty cytoskeletu infikovaných transformovaných buniek - viditeľne poškodil bunkový
cytoskelet. Nakoľko sa latentný herpetický vírus môže v organizme dostať aj do
nepermisívnych buniek a mechanizmy prebiehajúce in vivo sú oveľa komplexnejšie veríme, že
v štúdiu tejto problematiky sa skrýva veľa odpovedí na doteraz nezodpovedané otázky v oblasti
onkogenézy, a tiež súvislosti medzi tvorbou nádorov a herpetickej latencie v rôznych častiach
organizmu in vivo.
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Abstract
Anthropological analysis of skeletal remains from the Franciscan crypt in the church of St. Peter of
Alcantara in Okoličné (district Liptovský Mikuláš)
The aim of the study was an anthropological analysis of human skeletal remains, exhumed from the
Franciscan crypt in 2015. Analysed sample consisted of one female, 11 males and 11 individuals of undetermined
sex. Besides, six groups of skeletal remains were found in the crypt. Their origin is unknown (probably they were
exhumed while digging new graves or during construction or restoration works in church) and they were assigned
as „groups of bones from the crypt“. All pathological changes, such as dental diseases, arthrosis deformans, DISH
and fractures of bones were diagnosed visually. Dental caries were found in 11 individuals (F-CE = 73.33%),
periodontal disease in two individuals (13.33%), osteoarthritis in six individuals (30.00%), spondylarthrosis
deformans in five individuals (35.71%) and spondylosis deformans in four individuals (28.57%).

Keywords: paleopathology; dental pathology; trauma analysis
Úvod a formulácia cieľa
História kostola v Okoličnom siaha až do 15. storočia, kedy bol v roku 1476 položený
základný kameň, pričom dokončený bol začiatkom 16. storočia. Františkánsky kostol a kláštor
v Okoličnom bol v stredoveku najväčšou sakrálnou stavbou na Liptove a svojou
výnimočnosťou patril k jedinečným stavbám v Uhorsku. Zakladateľom a donátorom kostola
bol pravdepodobne Matej Korvín, a to až do svojej smrti v roku 1490. Po ňom prevzal záštitu
nad dokončením kostola šľachtický rod Zápoľských [1].
Cieľom výskumu bolo vykonať antropologickú analýzu, zameranú na zhodnotenie
morfoskopických a morfometrických znakov, odhad pohlavia a veku dožitia a telesnej výšky
jedincov, hodnotenie patologických zmien na zuboch a kostiach a odhad počtu jedincov
pochovaných vo františkánskej krypte.
Materiál a metódy
Predmetom výskumu boli kostrové pozostatky exhumované z františkánskej krypty
kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Pre zaznamenávanie zistených údajov sme
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použili morfologicko-morfometrickú kartu [2]. Minimálny počet jedincov pochovaných v
krypte sme stanovili na základe maximálneho počtu dlhých kostí z jednej strany [3]. Na odhad
pohlavia sme použili morfologické znaky na lebke, panvových kostiach a krížovej kosti a na
základe stupňa ich rozvoja sme vypočítali DS skóre [4 – 5]. Ak nebola prítomná lebka, panvové
kosti a krížová kosť, pohlavie sme odhadovali podľa metrických charakteristík ramennej alebo
stehnovej kosti [6], prípadne na základe rozmerov jabĺčka [7]. U nedospelých jedincov sme
odhadovali vek dožitia na základe rozmerov lopatky a panvových kostí [8], podľa dĺžky
ramennej a stehnovej kosti [9 – 10] a na základe mineralizácie a prerezávania zubov [11]. U
dospelých jedincov sme odhadovali vek dožitia na základe obliterácie endokraniálnych a
ektokraniálnych švov [4, 12, 13], vekových zmien na facies symphysialis [14] a podľa zmeny
vnútornej štruktúry hlavice ramennej a stehnovej kosti [15]. Na výpočet telesnej výšky sme
použili metódu podľa Sjøvolda [16]. Paleopatologické zmeny na zuboch a kostre sme hodnotili
vizuálne [17].
Výsledky a diskusia
Nálezová situácia v krypte bola pomerne komplikovaná, pretože krypta bola
v minulosti vytopená a hroby bolo treba vyčleniť v rámci zotleného dreva z rakiev, naplavenín
a kostrových pozostatkov (obr. 1A). V dôsledku tejto situácie bolo nesmierne náročné vytýčiť
jednotlivé hroby. Druhým problémom bola zachovanosť kostrových pozostatkov, pretože kvôli
vysokej vlhkosti boli hlavne pozostatky vo vyšších vrstvách poškodené brušitom, teda nebolo
možné ich analyzovať.
Okrem toho sa v krypte na šiestich rôznych miestach nachádzali premiešané kostrové
pozostatky, ktoré sme označili ako tzv. „skupiny kostí“. Tieto kôpky kostí pravdepodobne
vznikli sekundárnou manipuláciou s kosťami.
V krypte bolo pochovaných minimálne 34 jedincov. Minimálny počet jedincov bol
stanovený na základe počtu pravostranných stehnových kostí pochádzajúcich z jednotlivých
hrobov a z tzv. „skupín kostí“, k nim boli pripočítané pozostatky šiestich detí nachádzajúce sa
tiež v tzv. „skupinách kostí“ a pozostatky dvoch jedincov pochovaných v kolumbáriách.
Pozostatky ďalších minimálne 21 exhumovaných jedincov neboli analyzované kvôli veľmi zlej
zachovanosti. Jedincov z krypty, ktorí boli exhumovaní z jednotlivých hrobov a podrobení
analýze, bolo dokopy 23. Rozdelenie týchto jedincov podľa pohlavia a veku je uvedené v Tab.
1.
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Tab. 1. Rozdelenie analyzovaných jedincov pochovaných v krypte podľa veku a pohlavia
Ženy

Muži

Neurčení

Spolu

Circumnatale

0

0

0

0

Infans

0

0

0

0

Juvenis

0

0

0

0

Adultus

0

2

2

4

Maturus

0

5

1

6

Senilis

0

1

0

1

Neurčení

1

3

8

12

Spolu

1

11

11

23

Priemerná telesná výška mužov pochovaných v krypte bola 167,97 ± 4,42 cm, telesnú
výšku jedinej ženy nebolo možné odhadnúť kvôli veľmi zlej zachovanosti dlhých kostí.
Prevalencie patologických zmien sú uvedené v Tab. 2.
Tab. 2. Prevalencia patologických zmien u jedincov pochovaných v krypte
Patologická zmena

Počet vyšetrených
jedincov

Zubný kaz
Parodontitída
Osteoartróza
Spondylartróza
Spondylóza
DISH
Ankylóza

Počet postihnutých
jedincov
15
15
20
14
14
14
20

% postihnutých jedincov
11
2
6
5
4
1
1

73,3
13,3
30,0
35,7
28,6
7,1
5,0

Zubným kazom bolo postihnutých 11 jedincov (F-CE = 73,3 %), parodontitída sa
vyskytla u dvoch jedincov (13,3 %). Taktiež vysoké hodnoty dosahovala frekvencia
kariéznych zubov, kedy z celkového počtu 236 vyšetrených zubov bolo 45 (19,1 %)
kariéznych. Z 84 zubov zachovaných na lebkách nájdených v tzv. „skupinách kostí“ bolo
kazom postihnutých 12 zubov (14,3 %).
Osteoartrózou trpelo šesť jedincov (30,0 %), pomerne časté boli patologické zmeny na
chrbtici, kedy spondylartrózou (obr. 1C) bolo postihnutých päť jedincov (35,7 %)
a spondylózou (obr. 1D) štyria jedinci (28,6 %). Pokiaľ ide o počet postihnutých stavcov,
z celkového počtu 127 vyšetrených stavcov, bolo 63 (49,6 %) postihnutých patologickými
zmenami.
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Obr. 1. Stav v krypte a patologické zmeny na kostiach
A – Stav v krypte po jej sprístupnení (foto: J. Tomaga)
B – Ankylóza v distálnej časti pravej tibie a fibuly jedinca H10 (foto: D. Miláček)
C – Spondylartróza na processus articularis inferior sin driekového stavca jedinca zo „skupiny kostí“ (pohľad
na spodnú časť stavca; foto: D. Miláček)
D – Spondylóza na hrudníkovom stavci muža z hrobu H10 (foto: D. Miláček)

Ochorenie DISH, ktorým trpel jeden jedinec (7,1 %), sa vyskytuje predovšetkým
vo vyššom veku (spravidla v 6. – 8. decéniu) a častejšie sa vyskytuje u mužov ako u žien.
Pre toto ochorenie je typická novotvorba kostného tkaniva na anterolaterálnej, vo väčšine
prípadov na pravej strane stavcov, ktorá tvorí súvislý kostený pruh ako na telách stavcov, tak
aj v miestach medzistavcových štrbín, nad ktorými sa vyklenuje [18]. Takisto sa u jedného
jedinca (5,0 %) vyskytla ankylóza v distálnej časti pravej holennej kosti a ihlice (obr. 1B).
Tento stav mohol byť spôsobený posttraumatickým zrastom susedných kostí v kĺbe (ankylosis)
v kombinácii s posttraumatickým skostnatením mäkkých štruktúr (myositis ossificans
posttraumatica). Zrejme nešlo o zlomeninu, pretože na kosti nebol viditeľný kalus, ale
o pomliaždenie členku s možnou luxáciou kĺbu. Ďalším vysvetlením tohto stavu môže byť
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zápal v členkovom kĺbe, vplyvom ktorého môže taktiež dôjsť k ankylóze [18]. Pri samotnom
zranení mohlo taktiež dôjsť k pretrhaniu ligamentov syndesmosis tibiofibularis vplyvom
distorzie členku a následne k už spomínanej posttraumatickej osifikácii [19].
Záver
Hodnotený súbor tvorili kostrové pozostatky z františkánskej krypty kostola sv. Petra
z Alkantary v Okoličnom, exhumované počas archeologicko-antropologického výskumu
v roku 2015. Minimálny počet jedincov pochovaných v krypte bol odhadnutý na 34 jedincov.
Z hrobov, ktoré sa nám podarilo rozpoznať, bolo analyzovaných 23 jedincov (jedna žena, 11
mužov a 11 jedincov neurčeného pohlavia). Priemerná telesná výška bola odhadnutá len
u mužov a dosahovala hodnotu 167,97 ± 4,42 cm (nadstredná telesná výška). Z patologických
zmien sa najčastejšie vyskytoval zubný kaz (73,3 %), druhým najčastejším ochorením bola
spondylartróza (35,7 %). Dňa 2. novembra 2017 boli kostrové pozostatky pietne uložené
naspäť do krypty.
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Abstract
Agr locus typing and Agr system relationship to the formation and inhibition of Staphylococcus
epidermidis biofilm
The main aim of this work was to analyze the presence and genetic variability of the agr locus in
biofilm positive S. epidermidis strains, correlation with biofilm formation, and inhibition of the expression of the
agr gene as well as the biofilm itself with thyme oil and its compounds. The correlation between agr locus type
and biofilm formation intensity was not confirmed. We found, that the thymol, carvacrol and thyme oil
effectively inhibit the biofilm formation and also effectively reduce the expression of the agrD gene.

Keywords: agrD locus; biofilm; antibiofilm; essential oils
Úvod a formulácia cieľa
Quorum sensing (QS) patrí medzi systémy bunkovej komunikácie využívané na
koordináciu produkcie virulenčných faktorov a tvorbu biofilmu v prípade dosiahnutia hraničnej
hustoty populácie. Bola dokázaná spojitosť mechanizmu quorum sensing (QS) a virulencie
s tvorbou biofilmu u bakteriálnych patogénov ako Staphylococcus epidermidis a
Staphylococcus aureus [1]. Koaguláza-negatívny S. epidermidis je jednou z hlavných príčin
vzniku nozokomiálnych nákaz spôsobených tvorbou biofilmu po zavedení katétrov a iných
vnútrotelových medicínskych pomôcok [2]. Pre schopnosť kolonizácie širokej

škály

hostiteľov a následného vzniku ochorenia je komunikácia sprostredkovaná QS rozhodujúcim
mechanizmom pri patogenite Gram-pozitívnych baktérií.
Agr operón QS je jedným z najlepšie preštudovaných komunikačných systémov medzi
bakteriálnymi patogénmi. Zachytenie signálu a odpoveď cez agr-kódovaný autoindukčný
signálny peptid (AIP) mení expresiu niekoľkých stoviek génov za účelom indukcie génov
virulencie a invazívnej infekcie v tkanive hostiteľa [3]. Agr systém S. epidermidis má
približne 3,5kB a jeho aktivácia je najdôležitejším krokom pri vzniku virulencie. Vo
všeobecnosti agr lokus delíme na 3 typy (agr typ I, typ II a typ III), pričom najčastejšie
variácie sú v géne agrD. AgrD je krátky polypeptid zahŕňajúci sekvenciu pre AIP a podlieha
značnému processingu predtým, ako je AIP signálny peptid uvoľnený a QS mechanizmus
aktivovaný [4]. Baktérie takto regulujú svoje kooperačné aktivity a fyziologické procesy.
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Inhibícia QS je vhodným prístupom antivirulenčnej terapie nakoľko mechanizmus nie
je závislý od zabíjania buniek a tak nevzniká selekčný tlak na vznik rezistencie [5]. Výsledky
viacerých štúdií [6,7], naznačujú, že niektoré rastlinné zložky a extrakty majú potenciálne
anti-QS a antibiofilmové vlastnosti.
Cieľom tejto práce bolo stanoviť typy agr lokusov u 15 meticilín rezistentných
kmeňov S. epidermidis a overiť ich súvislosť s intenzitou tvorby biofilmu. Druhým cieľom
bolo zistiť, či priaznivý antibiofilmový účinok vybraných rastlinných silíc môže byť
dôsledkom ich vplyvu na expresiu génu agrD kódujúceho autoindukčný peptid AgrD.
Materiál a metódy
Typizácia agr lokusu vybraných kmeňov pomocou PCR: Na detekciu genetickej
variability agr lokusu sme použili primery podľa Li a kol., 2004 [8] a optimalizovaný teplotný
program PCR.
Stanovenie tvorby biofilmu v mikrotitračných platničkách u vybraného kmeňa RP62a
200 µl nočnej kultúry sme napipetovali do 96 jamkovej mikrotitračnej platničky a kultivovali
staticky 24 hod. Po kultivácii sme odstránili planktonické bunky a vytvorený biofilm sme
kvantifikovali farbením kryštálovou violeťou podľa Stepanovic, 2007 [9]. Mieru zafarbenia
sme merali prístrojom Varioskan Flash.
Stanovenie antibiofilmového účinku: Antimikrobiálny účinok rastlinných silíc na
biofilm sme zisťovali kultiváciou v mikrotitračných platničkách pričom sme ku 180 µl nočnej
kultúry pridávali 20 µl silice v stanovených koncentráciách a pokračovali sme rovnako ako v
predošlom odstavci.
Stanovenie účinku rastlinných silíc na expresiu agrD génu pomocou qPCR:
Z bakteriálnej kultúry neovplyvnenej aj ovplyvnenej rastlinnými silicami v stanovených
koncentráciách, sme vyizolovali RNA pomocou fenol-izopropanolu. Získané vzorky sme
analyzovali pomocou jednokrokového protokolu Real Time PCR QuantiFast SYBR® Green
RT-PCR Kit v termocykleri Stratagene Mx 3005P, Agilent Technologies s použitím génu 16S
rRNA ako endogénnej kontroly.
Výsledky a diskusia
Podľa Li a kol., 2004 [8], kmene S. epidermidis obsahujú jeden z troch rôznych
alelických variantov agrD lokusu zodpovedného za mechanizmus QS. Použili sme primery
navrhnuté na polymorfné miesta, a pomocou PCR reakcie sme typizovali 15 klinických
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kmeňov S. epidermidis. U ôsmych kmeňov (53%) sme stanovili agr lokus typu I a u troch
kmeňov (20%) agr typu II, (Obr. 1), zatiaľ čo typ agr typu III sme nedetegovali u žiadneho
kmeňa. U 4 kmeňov sa nám pomocou navrhnutých primerov opakovane nepodarilo dokázať
žiaden známy typ, dôvodom môže byť zatiaľ neznámy polymorfizmus v mieste nasadania
primerov.

Obr. 1. Kmene S. epidermidis pozitívne na agr typ I (veľkosť 1022 bp)

Nezistili sme vzťah medzi typom agr lokusu a tvorbou biofilmu u analyzovaných
kmeňov. Na Obr. 2 sú vyjadrené hodnoty OD 540 získané stanovením biomasy biofilmu
metódou farbenia kryštálovou violeťou a kmene sú zoradené podľa typu agr. Medzi kmeňmi
s typom agr I a agr II sme nezistili výrazný rozdiel, u nezaradených kmeňov možno
pozorovať mierny náznak vyššieho biofilmu. Cafiso a kol., 2007 [10] u kmeňov
Staphylococcus aureus s typom agr I a IV detegoval miernych producentov biofilmu
a u typov agr II a III stredných a silných producentov.

Obr. 2. Tvorba biofilmu u 15 kmeňov S. epidermidis vo vzťahu k typu agr lokusu

Inhibícia produkcie signálnych molekúl v QS je možným riešením na kontrolu
stafylokokových infekcií súvisiacich s biofilmom, produkciou faktorov virulencie a
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odolnosťou voči antibiotikám [11]. V druhej časti práce sme pomocou kvantitatívnej RT PCR
stanovili vplyv vybraných prírodných látok na expresiu génu agrD kódujúceho autoindukčný
peptid AgrD. Metódou s kryštálovou violeťou podľa Stepanovic, 2007 [9] sme stanovili
výrazný dávkovo závislý inhibičný účinok tymiánovej silice a jej dvoch zložiek,
monoterpénových fenolových derivátov tymol a karvakrol, na tvorbu biofilmu u kmeňa
S. epidermidis RP62A. U tymiánovej silice sme v najvyššej použitej koncentrácii 2,5%
zaznamenali viac ako 50%-nú inhibíciou tvorby biofilmu (Obr. 3).

Obr. 3. Stanovenie antibiofilmového účinku u kmeňa S. epidermidis RP62a

Obr. 4. Vplyv sledovaných látok na expresiu agrD génu kmeňa S. epidermidis RP62a.

Následne sme testovali vplyv tymiánovej silice, karvakrolu a tymolu na expresiu génu
agrD pomocou kvantitatívnej Real Time PCR. Zistili sme veľmi výrazné zníženie expresie
agrD génu tymiánovou silicou vo všetkých použitých koncentráciách (Obr. 4) a 2 až 9 násobné
zníženie v prípade tymolu a karvakrolu.
Záver
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V práci sme stanovili prítomnosť dvoch typov agr lokusu (agr I a agr II) a zatiaľ
neidentifikovaného typu u klinických kmeňov S.epidermidis. Nezistili sme súvislosť medzi
genetickou variabilitou agr lokusu a mierou tvorby biofilmu sledovaných kmeňov
stafylokokov. Stanovili sme zníženie expresie agrD génu účinkom troch sledovaných
prírodných látok. Výrazná redukcia expresie agrD génu tymiánovou silicou koreluje a teda
môže súvisieť s jej výrazným antibiofilmovým účinkom.
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Abstract
The SP54 protein is involved in gene expression regulation in the fission yeast Schizosaccharomyces
pombe.
Gene expression regulation is an essential process that is indispensable for proper functioning of the cell.
It includes numerous mechanisms that increase or decrease the production of specific gene products. Here we
identify a novel protein involved in gene expression in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe, an
uncharacterized protein provisionally termed SP54. Deletion of sp54 results in upregulation of more than 300
genes, including antisense transcripts, retrotransposons, meiotic genes and genes located in subtelomeric loci.
Thus, we propose that the SP54 protein contributes to gene expression regulation by suppressing expression of a
subset of S. pombe genes, expression of which might be detrimental to the cell.

Keywords: gene expression; transcriptome; RNAseq; qPCR; fission yeast
Úvod a formulácia cieľa
Kvasinky Schizosaccharomyces pombe sú vhodným modelovým organizmom na
štúdium mnohých procesov u eukaryotov. S. pombe majú veľké, komplexné centroméry,
metyláciu Lys9 na históne H3 a proteíny s chromodoménou, čo sa spolu s RNA interferenciou
podieľa na regulácii génovej expresie a meiotickej rekombinácii [1; 2]. Vďaka týmto
vlastnostiam a existencii zaužívaných metód pre prácu s S. pombe sú tieto kvasinky
vynikajúcim modelom na štúdium meiózy a regulácie génovej expresie.
V tejto práci sa snažíme o charakterizáciu doposiaľ nepopísaného proteínu kvasiniek
S. pombe s pracovným názvom SP54. Naše nepublikované dáta naznačujú úlohu tohto proteínu
v regulácii génovej expresie.
Na meniace sa podmienky prostredia musí bunka reagovať zmenou v expresii génov.
Expresia génov je vysoko regulovaný proces, ktorý podlieha kontrole na viacerých úrovniach.
Kľúčovým krokom kontroly je regulácia iniciácie transkripcie, kedy je tvorba primárnych
transkriptov regulovaná mnohými faktormi s aktivačnou či inhibičnou funkciou. Dôležitú
úlohu v prístupe k regulačným sekvenciám zohráva štruktúra chromatínu. Transkripčné faktory
môžu pôsobiť viacerými mechanizmami – ako aktivátory, ktoré interagujú s transkripčnou
mašinériou prostredníctvom väzby na enhancery, či ako represory, ktoré často využívajú
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korepresory na kondenzáciu danej oblasti. K regulácii expresie dochádza aj v ďalších krokoch
ako procesovanie RNA a jej transport, lokalizácia a degradácia. Kontrola expresie génov
kódujúcich proteíny zahŕňa aj reguláciu translácie a samotnej aktivity proteínov.
Cieľom našej práce je overiť a popísať úlohu proteínu SP54 v regulácii expresie génov
kvasiniek S. pombe a následne bližšie charakterizovať mechanizmus, akým tento proteín
vykonáva svoju funkciu.
Materiál a metódy
Kmene
Kmene kvasiniek S. pombe použité v tomto experimente sú sp54Δ (h- leu1-32 ura4D18 ade6-M210 sp54::NATMX4) a štandarný typ – wt (h- leu1-32 ura4-D18 ade6-M210).
Izolácia RNA
Bunky kmeňa sp54Δ a wt boli kultivované v kompletnom YES médiu pri 30°C a
zbierané v exponenciálnej fáze rastu. Celková RNA bola izolovaná metódou extrakcie horúcim
fenolom, nasledovaným extrakciami fenolom-chloroformom, precipitáciou a purifikáciou na
Qiagen RNeasy kolónkach [3].
RNAseq
Za účelom analýzy transkriptómu sp54Δ bolo uskutočnené high-throughput paired-end
sekvenovanie celkovej RNA ako aj RNA obohatenej na polyA+ sekvencie (RNAseq) z kmeňa
sp54Δ a wt. Na experiment boli použité štyri nezávislé biologické repliky z sp54Δ a z wt. Pre
každý gén bol vypočítaný priemerný pomer mutant/wt a ako hraničná hodnota použitý 1,5násobok.
Kvantitatívna RT-PCR (qPCR)
Celková RNA bola izolovaná ako je uvedené vyššie. Na syntézu prvého vlákna cDNA
boli použité 1 µg RNA opracovanej DNázou I (Thermo Scientific), oligo(dT), náhodný
hexamér a ďalšie chemikálie z Thermo Scientific podľa inštrukcií výrobcu. qPCR bola
uskutočnená použitím prístroja Light Cycler Nano (Roche) a zmesi SYBR green (FastStart
Essential DNA Green Master – Roche) podľa inštrukcií výrobcu spolu s vhodnými primermi.
Na normalizáciu boli použité gény act1 a tbp1. Ako prahová hodnota pre významnosť zmeny
expresie bola zvolená hodnota 1,5-násobku. Dáta z qPCR sú priemerom štyroch nezávislých
experimentov.
Výsledky a diskusia
Cieľom našej práce je charakterizovať nový proteín kvasiniek S. pombe, označený
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naším pracovným názvom ako SP54. Na zistenie úlohy proteínu SP54 v regulácii expresie
génov sme uskutočnili izoláciu celkovej RNA z wt a sp54Δ buniek a získaná RNA bola použitá
na RNAseq analýzu. Analýza dát z RNAseq ukázala, že delécia sp54 signifikantne mení
expresiu vyše 300 génov kvasiniek S. pombe. Väčšina – až 94 % génov, ktoré mali v sp54Δ
významne zmenenú expresiu, vykazovala zvýšenú expresiu voči wt bunkám a len menšina
(6 %) preukazovala zníženú expresiu v sp54Δ oproti wt. Tieto dáta naznačujú úlohu proteínu
SP54 v znižovaní expresie génov.
Delécia sp54 neovplyvňuje expresiu génov lokalizovaných v špecifickej oblasti v rámci
genómu, ale ovplyvnené sú gény z mnohých lokusov v rámci celého genómu (obr. 1).

Obr. 1. Lokalizácia génov so signifikantne zmenenou expresiou v sp54Δ na chromozómoch.
Červenou je znázornená lokalizácia génov so štatisticky významnou zmenou expresie v sp54Δ v porovnaní s wt.
Modrou sú znázornené gény bez signifikatnej zmeny expresie a biele miesta predstavujú oblasti bez génov.

Na potvrdenie dát z RNAseq sme expresiu vybraných génov zmerali metódou qPCR.
Gény boli vybrané tak, aby sme zahrnuli gény so zvýšenou expresiou v sp54Δ voči wt, gény
so zníženou expresiou v sp54Δ voči wt ako aj gény, ktorých expresia sa v sp54Δ v porovnaní
s wt signifikantne nemení.
qPCR analýza validovala výsledky RNAseq analýzy, kedy sme pre viacero génov
zmerali a potvrdili mieru expresie pozorovanú pomocou metódy RNAseq (obr. 2). Gény so
zvýšenou expresiou v sp54Δ voči wt podľa RNAseq (pr. SPBC3E7.02c, SPBPB21E7.07,
SPBC16E9.16c, SPAC4H3.08, SPAC2E1P3.03c) vykazovali zvýšenú expresiu aj v qPCR
analýze. Gény (pr. SPAC19G12.06c, SPBC19G7.06, SPAC4G8.13c) bez zmeny expresie v
sp54Δ voči wt podľa RNAseq vykazovali podobnú expresiu aj v qPCR analýze. Gén
SPAC186.05c so zníženou expresiou v sp54Δ oproti wt podľa RNAseq mal podobne zníženú
expresiu aj na základe výsledkov qPCR.
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Obr. 2. Validácia expresného profilu sp54Δ meraného RNAseq prostredníctvom qPCR.
Zvýšená miera expresie, nezmenená expresia a zníženie expresie vybraných génov pozorované v RNAseq
analýze boli potvrdené analýzou qPCR. Uvedené hodnoty sú priemerom zo štyroch nezávislých experimentov a
chybové úsečky zodpovedajú strednej chybe priemeru.

Detailnejšia analýza génov, ktoré mali v sp54Δ zvýšené množstvo transkriptov voči wt,
ukázala bližšie zastúpenie špecifických skupín génov. V rámci proteín kódujúcich génov, ktoré
tvorili 45 % génov so zvýšenou expresiou, sú výraznejšie zastúpené retrotranspozóny,
meiotické gény a gény v subtelomerických oblastiach. 55 % génov so zvýšenou expresiou v
sp54Δ tvoria nekódujúce gény s výrazným zastúpením antisense transkriptov. sp54Δ teda
ovplyvňuje expresiu viacerých skupín proteín kódujúcich aj nekódujúcich génov.
Expresia meiotických génov počas mitózy je pre proliferáciu buniek škodlivá [4].
Nekontrolovaná transpozícia mobiliných elementov, vrátane spomínaných retrotranspozónov,
je pre hostiteľský organizmus taktiež nežiadúca, keďže znižuje stabilitu genómu [5]. Antisense
transkripty zohrávajú úlohu v regulácii expresie a ich zvýšené množstvo má negatívny dopad
na expresiu sense transkriptov [6]. Preto je možné, že proteín SP54 zohráva úlohu v znižovaní
expresie génov, ktoré by za štandardných podmienok nemali byť exprimované.
Na regulácii expresie génov sa podieľa mnoho dráh. Zvýšené množstvo transkriptov
pozorované v sp54Δ bunkách je možné vysvetliť zvýšenou tvorbou týchto transkriptov alebo
ich zníženou degradáciou. Možná úloha proteínu SP54 je na úrovni transkripcie, kedy by mal
inhibičnú úlohu a v prípade jeho absencie by nedochádzalo k inhibícii transkripcie, čo by malo
za následok pozorované zvýšenie hladiny transkriptov. Druhou možnosťou je však aj úloha
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SP54 v degradácii, kedy by proteín SP54 podporoval degradáciu daných génov. V jeho
neprítomnosti by tak neboli efektívne degradované, čo by malo za následok pozorované
zvýšené množstvo transkriptov daných génov. Na základe našich doterajších výsledkov
nevieme určiť, či je proteín SP54 zapojený v regulácii transkripcie alebo degradácie. Rozlíšenie
týchto možností tak bude predmetom ďalšieho štúdia.
Záver
V našej práci sme identifikovali proteín s pracovným názvom SP54 ako nový proteín zapojený
v regulácii expresie génov kvasiniek S. pombe. Delécia sp54 vedie k štatisticky významnej zmene
hladiny transkriptov z vyše 300 génov, z čoho sa väčšina vyznačuje zvýšenou expresiou. Naše
predbežné dáta tak naznačujú úlohu proteínu SP54 v potláčaní expresie mnohých génov.
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Abstract
Construction of vector for expression the light chain of human enterokinase in express system
Candida utilis
Candida utilis has been approved as a GRAS microorganism (Generally Recognized as Safe) and
preferred property of use is that its secretome does not contain proteolytic enzymes that are redundant in the
medium for more demanding purification and possible degradation of the product. In order to control the
expression system, it is possible to use constitutive glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase- GAP promoter,
because it does not inhibit growth and is not toxic to cells. Enterokinase is a serine protease that has the ability to
cleave exactly at the N-terminus of the substrate in the (Asp)4Lys sequence and it does not leave amino acid
residues on N-terminus, also it is an ideal tool for cleaving recombinantly produced fusion proteins. The aim of
our work is to optimize the enterokinase sequence by codon usage and consequently prepare the pGAP-EKop
construct by inserting the gene that codes enterokinase without recognition sequences for Kex2 and Ste13
proteases.

Keywords: Candida utilis; enterokináza; pGAP; PCR
Úvod a formulácia cieľa
Kvasinky sú atraktívnou skupinou nižších eukaryotických mikroorganizmov, pretože
mnohé z nich sa využívajú v priemyselných procesoch, ktoré zahŕňajú produkciu rôznych
biochemických zlúčenín [1]. Candida utilis bola schválená ako GRAS mikroorganizmus
(všeobecne uznávaný ako bezpečný) od F.D.A. (Úrad pre potraviny a liečivá) a je to
priemyselne dôležitý mikroorganizmus, ktorý sa v súčasnosti používa na produkciu
heterológnych proteínov. Výhodnou vlastnosťou C. utilis je, že jej sekretóm neobsahuje
proteolytické enzýmy, ktoré sú v médiu nežiadúce z dôvodu náročnejšej purifikácie a možnej
degradácie produktu [2]. Na riadenie expresie heterológnych proteínov v expresnom systéme
C. utilis, je možné využiť konštitutívny promótor glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenázy GAP.
Expresný systém založený na GAP je vhodnejší na produkciu, pretože neinhibuje rast a nie je
toxický pre bunky. Konštitutívna expresia zjednodušuje celkovú manipuláciu procesu ale nie
každý rekombinantný proteín je vhodný na konštitutívnu produkciu a potom sa musí zvoliť
indukovateľný expresný systém [3].
Enterokináza (EC 3.4.21.9) je serínová proteáza, tvorí heterodimér, ktorý pozostáva z
ťažkého (82-140 kD) a ľahkého (35-62 kD) reťzca. Ľahký reťazec je katalytickou
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podjednotkou a je zodpovedný za samotnú enzymatickú aktivitu peptidázy. Enterokináza je
vysoko špecifická, a preto je ideálnym nástrojom na štiepenie rekombinantne produkovaných
fúznych proteínov, pretože po štiepení N-terminálneho peptidu v sekvencii (Asp)4Lys,
nezanecháva na rekombinantnom proteíne aminokyselinové zvyšky. Fúzny proteín môže byť
purifikovaný a štiepený pomocou enterokinázy, aby sa získal cieľový proteín [4].
Cieľom práce bolo optimalizovať využitie kodónov v sekvencii enterokinázy pre
kvasinku C. utilis a vložiť génovú kazetu pre enterokinázu s invertázovým sekrečným
signálom, štiepnym miestom DDDDK bez rozoznávacích sekvencií pre proteázy Kex2 a Ste13
do pôvodného plazmidu pGAP, ktorý obsahoval konštitutívny GAP promótor.
Materiál a metódy
Vyizolovali sme si plazmidovú DNA pomocou kitu CompactPrep® Plasmid Midi Kit
(QIAGEN) podľa návodu výrobcu.
Plazmid pGAP-EK obsahuje: pUC 19 origin, GAP promótor, invertázový signál,
štiepne miesto pre enterokinázu (DDDDK), sekvenciu rozpoznávanú proteázami Kex2 a Ste13
a sekvenciu samotného ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy (obr. 1).

Obr. 1. Fyzikálna mapa konštruktu pGAP-EK

Pomocou fúznej PCR sme odstránili sekvencie rozoznávané proteázami Kex2 a Ste13,
ktoré sú pre náš nasledujúci výskum nežiaduce. Najskôr sme pripravili dve čiastkové PCR
reakcie. Na prvú PCR reakciu sme použili primery EK forward a EK reverse, vznikol nám
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fragment dlhý 754 bp. Druhú PCR sme vykonali s primermi INV forward a INV reverse,
vznikol nám fragment dlhý 132 bp. Následne sme spojili produkty týchto dvoch reakcií
pomocou fúznej PCR s primermi INV forward a EK reverse, čím sme dostali sekvenciu
enterokinázy bez nežiaducich sekvencií pre proteázy. Fúzna PCR bola pripravená v objeme 50
µl reakčnej zmesi. V tabuľke 1 sú uvedené reagencie na prípravu reakčnej zmesi. Označenie
primerov a prehľad ich sekvencií je uvedený v tabuľke 2. PCR prebiehala v termocykléri
Personal Thermocycler Biometra, podľa teplotného programu 98 °C 1 min., 30x (98 °C 30 s,
56 °C 30 s, 72 °C 30 s), 72 °C 2 min. Produkty PCR sme si overili elektroforeticky v 1 %
agarózovom géli. K PCR produktom sme pridali 5-násobok ľadového etanolu a 1/10 objemu
3 M octanu sodného pH 5.5 a zrážali 30 min pri teplote -20 °C.
Tab.1. Reakčná zmes pre fúznu PCR.

PCR reakcia (30 cyklov)
Q5 Hot Start HF DNA Polymerase

0,5 µl

5x Q5 High GC Enhancer

5 µl

Templát z 1. čiastkovej PCR

1 µl

Templát z 2. čiastkovej PCR

1 µl

10pM primer (INV forward)

2,5 µl

10pM primer (EK reverse)

2,5 µl

12,5 mM dNTP

1 µl

5x Q5 Reaction Buffer

10 µl

H2O

do 50µl

Tab. 2. Označenie primerov a prehľad sekvencií.

Primer

Nukleotidová sekvencia 5´- 3´

INV forward CACTTACAAACAACATGTCGACATGTCCCTC
INV reverse CTACCACCGACGATCTTGTCATCATCGT
EK forward GATGATGACAAGATCGTCGGTGGTAGCAA
EK reverse

GAAGATACGTATCCCTAGGTTAATGGTGATGATG

PCR produkt (864 bp) a vektor pGAP-EK (5254 bp) bol poštiepený pomocou
restrikčných endonukleáz SalI-HF a SnaBI podľa návodu od firmy Biolabs. Účinnosť štiepenia
sme overili pomocou elektroforézy v 1 % agarózovom géli. Cieľový fragment DNA (inzert) a
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vektor pGAP sme z gélu purifikovali pomocou kitu Wizard® SV gel and PCR Clean-up
System, Promega. Následne sme produkty ligovali. Purifikovanú ligačnú zmes sme
transformovali do elektrokompetentných buniek E. coli XL1. Ďalším krokom experimentu
bude selekcia rekombinantov a výber správnych klonov na expresiu.
Výsledky a diskusia
Metódou fúznej PCR sme odstránili sekvenciu rozoznávanú proteázami Kex2 a Ste13
tesne za štiepnym miestom pre enterokinázu. Nakoľko v pôvodnom plazmide pGAP-EK slúžili
na odštiepenie sekrečného signálu, za účelom správneho procesovania ľahkého reťazca ľudskej
enterokinázy. Enterokinázou rozpoznávaná sekvencia má zabezpečiť správne odštiepenie
sekréčneho signálu a uvoľnenie N-konca enterokinázy, ktorý je kritický pre jej správnu
proteolytickú aktivitu. Najskôr sme pomocou PCR reakcie amplifikovali prechodné produkty
(Obr. 2a), ktoré sme neskôr použili ako templát pre vytvorenie fúzneho PCR produktu (Obr.
2b).

A)

B)
Obr. 2. a) Čiastkové PCR produkty na 1 % agarózovom géli 1. štandard GeneRuler 1 kb Plus,
2. prvý medziprodukt PCR (132 bp), 3. druhý medziprodukt PCR (754 bp)
b) Výsledný produkt fúznej PCR reakcie na 1 % agarózovom géli 1. štandard GeneRuler
1 kb, 2. výsledný fragment PCR (864 bp)

Štiepením produktu fúznej PCR restrikčnými endonukleázami SalI-HF a SnaBI sme
získali fragment, ktorý predstavoval gén kódujúci enterokinázu spolu s štiepnym miestom
DDDK a invertázovým signálom (864 bp), tento fragment sme ďalej ligovali s vektorom pGAP
(5254 bp) (Obr.3), ktorý bol štiepený rovnakými restrikčnými endonukleázami. Vektor pGAP
sme pripravili z expresného plazmidu pGAP-EK vyštiepením génovej kazety obsahujúcej gén
pre enterokinázu spolu s INV signálom a rozoznávacími sekvenciami pre proteázy Kex2
a Ste13 a rozpoznávacou sekvenciou pre samotnú hEkL pomocou restrikčných endonukleáz
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SalI-HF a SnaBI. Ligáciou týchto dvoch elementov sme získali konštrukt, ktorý sme označili
ako pGAP-EKop (6037 bp).

Obr. 3. Štiepenie vektora pGAP na 1 % agarózovom géli 1. štandard GeneRuler 1 kb,
2. neštiepený plazmid pGAP-EK, 3. štiepený plazmid pGAP-EK pomocou SalI-HF a SnaBI

Záver
Pri danom experimente sa nám podarilo pripraviť génovú kazetu so sekvenciami pre
enterokinázu, invertázový signál a miesto DDDDK rozpoznávané samotnou enterokinázou
bez sekvencii rozpoznávanými proteázami Kex2 a Ste13. Táto kazeta obsahovala
optimalizované kodóny v sekvencii enterokinázy pre kvasinku C. utilis. Výsledný konštrukt
sme označili pGAP-EKop.
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Abstract
Study of transport processes in Escherichia coli strains containing ter operon.
Tellurite resistance in clinically isolated uropathogenic strain Escherichia coli KL53 is mediated by
operon terXYW and terZABCDEF on large conjugative plasmid pTE53. Previous study revealed minimal part of
operon, which is essential for maintenance of tellurite resistance - terBCDE. In our study we focused on uptake
of potassium tellurite into E. coli, bearing different plasmids, containing some of the essential tellurite resistance
genes or their modified versions. We propose, that there is influence of essential protein TerC and also deposites
of reduced tellurium within the cells to ability of E. coli to take up potassium tellurite from medium.

Keywords: tellurite; resistance; uptake; Escherichia coli
Úvod a formulácia cieľa
Výskyt telúru v zemskej kôre je veľmi zriedkavý a jeho biologická funkcia nebola
doposiaľ presne popísaná. Najčastejšie tvorí zliatiny so striebrom a zlatom, no príležitostne ho
môžeme v prostredí nájsť aj vo forme elementárneho telúru. Aj napriek jeho zriedkavému
výskytu sú oxianióny telúru dobre známe pre ich toxicitu [1,2].
Toxicitiou oxianiónov telúru sa dlhoročne zaoberajú viaceré vedecké tímy na svete, no
napriek tomu sa molekulárne opodstatnenie teluričitanovej toxicity nepodarilo celkom
objasniť. Dokázalo sa však, že toxicita je spôsobená silnými oxidačnými vlastnosťami zlúčenín
telúru, ktoré spôsobujú tvorbu reaktívnych kyslíkových častíc (ROS), a tie poškodzujú
bunkové makromolekuly [3,4,5,6,7]. Zaujímavosťou je, že aj napriek zriedkavému výskytu
telúru sa v prostredí nachádzajú prirodzene rezistentné baktérie voči zlúčeninám telúru (TeR).
Redukcia teluričitanov na elementárny telúr v TeR bunkách bola objavená už v minulom
storočí [1]. Predpokladom na túto hypotézu bolo vytváranie čierneho zafarbenia TeR buniek
kultivovaných na rôznych koncentráciách teluričitanu draselného (K2TeO3) [8]. Neskôr vedci
zistili, že niektoré TeR baktérie zneškodňujú toxický účinok teluričitanov ich redukciou na
alkylované telúrové deriváty, ako napríklad dimetyl telúr a dimetyl ditelurid [2,9,10].
Cieľom našej práce bolo posúdenie vplyvu proteínu TerC a depozitov elementárneho
telúru v periplazmatickom priestore buniek na schopnosť prijímania K2TeO3 TeR kmeňmi
E. coli.
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Materiál a metódy
Bakteriálne kmene a plazmidy
V tejto práci sme použili klinický kmeň E. coli KL53 a jeho derivát E. coli MC4100 s
plazmidom pLK18 (ďalej len pLK18) a kmene KTCC a KTSL5, ktoré sú pripravené ako kmene
pre komplementačné testovanie konštruktov pre nadexpresiu His tagovaného TerC proteínu vo
funkčnom stave (KTCC) a s deléciou vo veľkej cytoplazmatickej slučke (KTSL5) (Tab. 1).
Tab. 1. Označenie a popis kmeňov použitých v našej práci.
OZNAČENIE

POPIS

ZDROJ

KTCC

E. coli BL21(DE3)+pLK18terB∆CDE + pET28a terC

[11]

KTSL5

E. coli BL21(DE3)+pLK18terB∆CDE + pET28a terC ∆SL5

[12]

pLK18

pACYC184 terBCDE

[13]

KL53

(klinický izolát), TeR, terXYW a terZABCDEF

[14]

Meranie schopnosti prijímania K2TeO3
Do 20 ml čerstvého LB média sme naočkovali 4 ml nočnej kultúry, ktorú sme pred
inokuláciou prepláchli od zvyškov teluričitanu z nočnej kultivácie. Bunky sme inkubovali
1 hodinu pri 37°C a potom sme pridali K2TeO3 do výslednej koncentrácie 25 µg/ml.
Z bunkovej kultúry sme odoberali 1,5 ml v rôznych časových intervaloch (0, 2, 4, 6, 8, 10, 15
a 20 minút) od pridania K2TeO3. Bunky sme usadili centrifugáciou pri 12 000 rpm 1 min. 1 ml
supernatantu sme použili na stanovenie koncentrácie K2TeO3 pridaním tetrahydrogénboritanu
sodného (NaBH4) do výslednej koncentrácie 3,5 mmol/l. Zmes sme inkubovali 10 min pri 60°C
a potom 5 min pri izbovej teplote. Koncentráciu K2TeO3 sme stanovili spektrofotometricky
meraním OD500 na spektrofotometri TECAN Safire. Kalibračnú krivku sme pripravili
v koncentračnom intervale K2TeO3 0 µg/ml – 25 µg/ml. Výsledky sme normalizovali na 1 mg
bunkových proteínov [16].
Výsledky a diskusia
Predložená práca nadväzuje na štúdiu, ktorá sa zaoberala transportom K2TeO3 do bunky
u fototrofnej baktérie Rhodobacter capsulatus [15]. Cieľom našej práce bolo porovnať mieru
prijímania K2TeO3 kmeňmi pLK18 a KL53 v závislosti od množstva depozitovaného
kovového telúru v periplazmatickom priestore bunky. Pre analýzu sme vybrali kmene, ktoré sa
líšia celkovým génovým zložením a hlavne zastúpením ter génov ako i ich génovou dózou. Z
450

oboch kmeňov sme pripravili nočné kultúry v médiách s rôznou koncentráciou K2TeO3. Pre
kmeň KL53 to bolo 1 µg/ml, 100 µg/ml, 500 µg/ml a 1000 µg/ml a pre kmeň pLK18 1 µg/ml,
100 µg/ml a 380 µg/ml (táto hodnota sa blížila MIC-minimálnej inhibičnej koncentrácii). Ako
kontrolu sme použili médiá bez prídavku K2TeO3.

Množstvo prijatého K2TeO3 v µg
/mg proteínov

KL53
30,0
25,0
20,0
15,0
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1 µg/ml
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4
6
8
10 15
Čas odberu vzorky (min)

20
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Obr. 1. Meranie schopnosti prijímania K2TeO3 u KL53
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/mg proteínov
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Obr. 2. Meranie schopnosti prijímania K2TeO3 u pLK18

Z grafu na obrázku 1 je zrejmé, že kmeň KL53 je schopný prijímať K2TeO3 z média v
závislosti od množstva depozitovaného kovového telúru v periplazmatickom priestore bunky.
Čím menšie množstvo depozitov sa v bunke nachádza tým má menšiu schopnosť prijať K2TeO3
do bunky. U kmeňa pLK18 sme zaznamenali práve opačnú tendenciu prijímania teluričitanu.
Usudzujeme, že za presne opačný jav by mohlo byť zodpovedné rôzne génové zloženie
porovnávaných kmeňov alebo odlišná génová dóza ter génov, ktorých proteíny by sa práve na
transporte K2TeO3 do bunky mohli podieľať.
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Nočná kultúra KL53 kultivovaná na LB bez prídavku K2TeO3 dokázala prijať po
20 min kultivácii s K2TeO3 o 13,3% K2TeO3 viac. Pri nočnej kultúre s koncentráciou K2TeO3
v médiu 1 µg/ml sa zvýšila koncentrácia o 32,6%, pri 100 µg/ml to bolo o 45,3%, pri
500 µg/ml o 47,2% a pri 1000 µg/ml o 50,4%. Pre kmeň pLK18 sme namerali hodnoty pre LB
médium nárast o 43,8%, pri koncentrácii K2TeO3 v médiu 1 µg/ml o 37,8%, pre médium s
100 µg/ml K2TeO3 o 33,3% a pri 380 µg/ml o 35,7%.
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proteínov
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Obr. 3. Meranie schopnosti prijímania K2TeO3 u KTCC
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Obr. 4. Meranie schopnosti prijímania K2TeO3 u KTSL5
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Ďalším cieľom práce bolo sledovanie vplyvu proteínu TerC na schopnosť prijímania
K2TeO3 u kmeňov KTCC s funkčným proteínom TerC, KTSL5 s proteínom TerC s deléciou
vo veľkej cytoplazmatickej slučke. Zo získaných výsledkov na grafoch obrázkov 3 a 4
predpokladáme, že proteín TerC má vplyv na príjem K2TeO3 do bakteriálnych buniek.
Porovnávaním schopnosti príjmu K2TeO3 kmeňmi KTCC a KTSL5, ktoré boli kultivované
v LB médiu bez prídavku K2TeO3 došlo počas 20 minútového časového intervalu
k rozdielnemu množstvu prijatého K2TeO3. Baktérie so zachovaným intaktným proteínom
TerC prijali až o približne 60% viac K2TeO3 v porovnaní KTSL5, kde je proteín TerC porušený
deléciou slučky SL5.
Záver
Na základe získaných výsledkov predpokladáme, že proteín TerC má vplyv na
schopnosť bunky prijímať K2TeO3 z média.
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Abstract
Analysis of ACE and ACTN3 polymorphisms on selected sample of athletes
Athletic performance is influenced by environmental parameters, and heritable factors. The genetic factors
responsible for the cardiovascular and muscular characteristics are important for training adaptation. Performance
enhancing polymorphisms (PEPs) in our genome represent some kind of advantage that allows us to provide better
sport performance. Fast development of molecular methods enable us to identify predispositions for speedstrength or aerobic oriented sports. The first specific sequence variant was associated with ACE gene. The other
gene related to human physical activities is ACTN3 gene. In our study, we wanted to determine if there are
differences in genotype distribution of mentioned genes in elite volleyball players group compare to non-athletic
control group.

Keywords: ACE gene; ACTN3 gene; power performance; strenght performance
Úvod a formulácia cieľa
Na atletický výkon vplývajú rôzne faktory, ako je strava, tréning, príležitosť a genetické
predispozície. Už v 70. rokoch minulého storočia sa vedci začali zaoberať vplyvom génov na
športový výkon. V roku 1997 sa Montgomery spolu s kolektívom začal detailnejšie zaoberať
športovými predispozíciami. Zaujímali ich konkrétne mutácie a polymorfizmy génov, ktoré
zohrávajú úlohu vo svete športu [1]. Dnes takéto sekvenčné varianty génov označujeme ako
PEPs (polymorfizmy zlepšujúce výkon). Najlepšie preskúmané športové polymorfizmy
dnešnej doby predstavujú varianty ACE a ACTN3 génov.
Produktom ACE génu je integrovaný membránový proteín angiotenzín konvertujúci
enzým. V našom genóme je lokalizovaný na dlhom ramienku (q) 17. chromozómu v pozícii
23.3. Rigat spolu s kolektívom v roku 1990 prvýkrát opísali najviac skúmaný polymorfizmus
ACE génu, ktorý sa zakladal na prítomnosti (inzercii), respektíve neprítomnosti (delécii) 287
bp Alu repetície v 16. intróne zodpovedajúceho génu. Z tohto hľadiska je možná existencia
troch rôznych genotypov DD, II alebo ID [2].
Inzerčná alela spôsobuje nižšiu aktivitu enzýmu v sére a aj v tkanive. Predstavuje
výhodu pre vytrvalostný výkon a uplatnenie anabolickej odpovede po intenzívnom tréningu
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[3]. Štúdie potvrdili, že prítomnosť tejto alely spôsobuje zvýšenú mechanickú účinnosť
trénovaného svalstva [4]. Väčšie zastúpenie homozygotného II genotypu u vytrvalostných
športovcov môže byť odôvodnené zlepšením odolnosti svalstva voči únave, väčším zastúpením
pomalých svalových vlákien, vyššou VO2 max (maximálna rýchlosť spotreby kyslíka), nižším
aeróbnym výdajom a väčšou aeróbnou kapacitou vplyvom tréningu [5]. Prvý výskum, ktorý
zaznamenal významne vyšší výskyt I alely u vytrvalostných športovcoch, sa vykonával na
britských horolezcoch [1]. Následne sa v tomto roku tieto závery potvrdili aj na austrálskych
vytrvalostných veslároch [6]. D alela nepredstavuje výhodu pre vytrvalostný výkon, ale napriek
tomu sa podieľa na našom fyzickom výkone. Je dôležitá pre silovo orientovaných športovcov.
DD genotyp je spojený so zvýšeným percentuálnym zastúpením svalových vlákien typu II b,
ktoré sú nevyhnutné pre maximálny silový výkon behom krátkeho času [5] .
Produktom ACTN3 génu je α-aktinín 3, ktorého výskyt je obmedzený na rýchle
glykolytické svalové vlákna (typ IIb) Tie sú zodpovedné za generovanie rýchlych, silných
kontrakcií v činnostiach, ako je napr. šprint a vzpieranie [7]. V ľudskom genóme je daný gén
lokalizovaný na dlhom ramienku 11. chromozómu. Pred niekoľkými rokmi bola identifikovaná
bodová mutácia v géne ACTN3, ktorá vedie k nahradeniu aminokyseliny arginín (R) stop
kodónom (X) v nukleotidovej pozícii 577 [7]. R577 predstavuje normálnu funkčnú verziu
génu, zatiaľ čo alela 577X obsahuje zmenu sekvencie (tranzícia C na T), ktorá úplne zabraňuje
produkcii funkčného proteínu α-aktinínu-3 [8].
Mnohé štúdie potvrdili, že strata expresie alfa-aktinínu 3 (XX jedinci) ovplyvňuje
svalový metabolizmus. Znižuje silu, svalovú hmotu a priemer rýchlych svalových vlákien a
naopak zvyšuje pomer pomalých svalových vláken, nevyhnutných pre vytrvalosť. U jedincov
s XX genotypom, táto deficiencia vedie teda k účinnejšiemu využitiu aeróbneho metabolizmu
a k nárastu výkonnosti vytrvalostného typu. Druhý homozygotný variant ACTN3 génu (RR
genotyp) je viac zastúpený u rýchlostno-silových športovcov, akými sú napríklad šprintéri,
kulturisti a vzpierači [9].
Cieľom nášho výskumu je zistiť genotypové frekvencie daných génov u vrcholových
športovcov a porovnať ich s frekvenciami kontroly a využitím štatistických metód overiť vplyv
polymorfizmov na športový výkon.
Materiál a metódy
Zo sterov z bukálnej sliznice sme izolovali DNA pomocou chelexu. Na amplifikáciu
polymorfných regiónov sme využívali polymerázovú reťazovú reakciu.
Primery navrhnuté na amplifikáciu ACE regiónu:
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ACE-for: 5´- CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT -3´
ACE-rev: 5´- GAT GTG GCC ATC ACA TTC GTC AGA -3´
Tab. 1. Optimalizované PCR podmienky pre ACE gén.
KROK

TEPLOTA (°C)

ČAS

Začiatočná denaturácia

95

8 minút

Denaturácia

95

1 minúta

Anelácia

58

45 sekúnd

Polymerizácia

72

45 sekúnd

Finálna polymerizácia

72

10 minút

POČET CYKLOV

30 cyklov

Primery navrhnuté na amplifikáciu ACTN3 regiónu:
ACTN3-for: 5´- CAG CGC ACG ATC AGT TCA AG-3´
ACTN3-rev: 5´- AAT CCC ACG TGG AGT CTG TG-3´
Tab. 2. Optimalizované PCR podmienky pre ACTN3 gén.
KROK

TEPLOTA (°C)

ČAS

Začiatočná denaturácia

95

8 minút

Denaturácia

95

1 minúta

Anelácia

58,7

45 sekúnd

Polymerizácia

72

45 sekúnd

Finálna polymerizácia

72

10 minút

POČET CYKLOV

35 cyklov

Fragmenty sme analyzovali elektroforeticky v 2% agarózovom géli. Produkty
amplifikácie ACE génu boli dlhé približne 490 bp (pre inzerčnú alelu) a 190 bp (pre delečnú
alelu). Pri homozygotoch sme pozorovali jeden fragment danej dĺžky, heterozygot mal oba
fragmenty. Genotypy ACTN3 génu sme vyhodnocovali na základe sekvencií. Na sekvenáciu
sme použili primer zvnútra analyzovaného fragmentu.
5´- GGTGGTCACAGTATGCAGGAG - 3´
Výsledky a diskusia
Úspešne sme analyzovali polymorfizmus ACE génu na štatistickom súbore o veľkosti
255 jedincov (151 kontrola a 104 volejbalistov). Zastúpenie genotypov ACE génu
u volejbalistov sme porovnávali s frekvenciou genotypov daného génu kontrolnej skupiny
jedincov (Tab. 3, Obr.1).
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Tab. 3. Prehľad zastúpenia genotypov ACE génu u volejbalistov.
GENOTYP

VOLEJBALISTI

KONTROLA

DD

31→ 29,81%

47→ 31,12%

ID

55→ 52,88%

70→ 46,36%

II

18→ 17,31%

34→ 22,52%

Chi-kvadrát testmi (χ2) sme porovnávali frekvencie genotypov ACE a ACTN3 génov
medzi športovcami a kontrolnou skupinou. Alelové frekvencie sa vypočítali z genotypových
frekvencií podľa Hardy – Weinbergovho zákona. Úroveň štatistickej významnosti sme si
stanovili na P < 0,05 (5%). Stupeň voľnosti (DF) pre χ2 sme vypočítali tak, že z počtu tried
(genotypov) sme odpočítali počet parametrov odhadovaných z daných dát a ešte mínus jedna
(DF = n-p-1, kde n je počet tried a p je počet parametrov odhadovaných z dát).
Hodnota χ 2 pri analýze polymorfizmov ACE génu vyšla približne 2,268, čo je menej
ako hodnota konvenčne prípustnej pravdepodobnosti P= 0,05 pre stupeň voľnosti 1 (DF=1).
Rozdiely medzi skupinou volejbalistov a kontrolou nie sú štatisticky významné (Tab. 4).
Tab. 4. Chi-kvadrát test ACE génu u volejbalistov.

DD

29,81 (31)

ID

52,88 (55)

II

17,31 (18)

SPOLU

100 (104)

zastúpenie genotypov (%)

GENOTYP

ZÍSKANÝ GENOTYP
% (počet volejbalistov)

P%

31,12 (32,37)
46,36 (48,21)

D: 0,5625
I: 0,4375

22,52 (23,42)

10-20%

100 (104)

52,88

46,36

50
30

Χ2 TEST

Porovnanie genotypov ACE génu

60
40

OČAKÁVANÝ
GENOTYP
% (počet jedincov
kontroly)

ZÍSKANÁ
FREKVENCIA
ALÉL

29,81

31,12
17,31

20

22,52

VOLEJBALISTI
KONTROLA

10
0

DD

ID

II

Obr. 1. Grafické znázornenie percentuálneho zastúpenia genotypov ACE génu medzi volejbalistami
a kontrolami.

Analýzu ACTN3 génu sme uskutočnili na štatistickom súbore o veľkosti 167 jedincov
(63 kontrola a 104 volejbalistov). U volejbalistov môžeme pozorovať prevahu RR genotypu,
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zatiaľ, čo u kontroly prevažuje heterozygotný RX genotyp (Tab. 5, Obr. 2). Volejbalisti sa radia
medzi rýchlostno – silových športovcov, pre ktorých R alela predstavuje výhodu pre podanie
lepšieho športového výkonu.
Tab. 5. Prehľad zastúpenia genotypov ACTN3 génu u volejbalistov.
GENOTYP

VOLEJBALISTI

KONTROLA

RR

49→ 47,12%

24→ 38,10%

RX

47→ 45,19%

30→ 47,62%

XX

8→ 7,69%

9→ 14,28%

Hodnota χ 2 pri analýze polymorfizmov ACTN3 génu vyšla približne 5,516, čo sa
nachádza medzi hodnotami konvenčne prípustných pravdepodobností P= 0,05 a 0,01 pre
DF=1. Rozdiely pri analýze genotypov ACTN3 génu medzi skupinou volejbalistov a kontrolou
sú štatisticky významné.
Tab. 6. Chi-kvadrát test ACTN3 génu u volejbalistov.

RR

47,12 (49)

RX

45,19 (47)

XX

7,69 (8)

SPOLU

100 (104)

zastúpenie genotypov
(%)

GENOTYP

ZÍSKANÝ GENOTYP
% (počet volejbalistov)

60

OČAKÁVANÝ
GENOTYP
% (počet jedincov
kontroly)

ZÍSKANÁ
FREKVENCIA
ALÉL

Χ2 TEST
P%

38,10 (39,62)
47,62 (49,52)

R: 0,6971
X: 0,3029

1-5%
14,28 (14,86)
100 (104)

Porovnanie genotypov ACTN3 génu
47,12

40

38,1

45,19 47,62

20

7,69

14,28

VOLEJBALISTI
KONTROLA

0
RR

RX

XX

Obr. 2. Grafické znázornenie percentuálneho zastúpenia genotypov ACTN3 génu medzi volejbalistami
a kontrolami.

Záver
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Analýzou výsledkov sme zistili, že medzi kontrolnou skupinou a skupinou volejbalistov
nie sú štatistický významné rozdiely v distribúcii genotypov ACE génu. Pri analýze ACTN3
genotypov sme zistili štatisticky významné rozdiely. V skupine vrcholových volejbalistov bolo
výrazne vyššie zastúpenie genotypu RR a nižšie zastúpenie genotypu XX ako v kontrolnej
skupine. Potvrdili sme hypotézu, že jedinci s homozygotným genotypom XX majú oveľa nižšiu
šancu uplatniť sa v rýchlostno – silových športoch.
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Abstract
The effect of pre- and perinatal exposure to phthalate mixture on adult’s rat sociability
Phthalates (Ft) are chemicals capable of interfering with the endocrine system. Testosterone (T) is the
hormone important for brain development and affected by exposure to phthalates. There is a growing concern of
phthalates having detrimental impact on brain development and behaviour of individuals. Our goal was to
investigate the effect of pre- and perinatal exposure to Ft mixture on social behaviour which was shown to be
impaired in several neurodevelopmental diseases. Pregnant Wistar rats were divided into two groups: control (K)
and exposed to the mixture of phthalate esters (Ft) (DEHP, DBP, DiNP in dose of 4,5 mg/kg each). Social
interaction test was performed on adult rats (K: n=22; Ft n=22), and changes in levels of prenatal T were assessed
using differences in anogenital distance (AGD) between the groups (K: n=44; Ft: n=43). Our results show that
offspring from Ft group spent a less time in social interaction (p<0,001), had a decreased frequency of social
contacts (p<0,001) and shorter AGD (p<0,05) compared to K.

Keywords: phthalates; social behaviour; testosterone; laboratory rat.
Úvod a formulácia cieľa
Endokrinné disruptory (ED) sú exogénne látky, ktoré sú schopné narušiť syntézu,
činnosť aj odstraňovanie endogénnych hormónov a tým bránia endokrinnému systému, aby
vykonával svoje, pre telo tak dôležité funkcie [1].
Veľká väčšina ED je produkovaná ľudskou činnosťou, pričom táto skupina je vysoko
heterogénna a zahŕňa aj estery kyseliny ftalovej, označované ako ftaláty. Tieto majú
v priemysle široké využitie. Sú využívané ako plastifikátory pri výrobe polyvinylchloridu
(PVC), ktorý sa vo veľkom používa v stavebníctve, potravinárstve aj zdravotníctve. Majú svoje
využitie ako rozpúšťadlá a plastifikátory pri spracovávaní acetátu celulózy, pri výrobe lakov a
produktov osobnej starostlivosti (parfémy, krémy, kozmetické prípravky) [2].
Z týchto produktov sa môžu uvoľňovať, nakoľko v nich nie sú pevne viazané
a dostávajú sa do živého organizmu. Cesty akými ich môžeme prijímať sú rôzne, zahŕňajú
napríklad orálne alebo dermálne vystavenie, inhaláciu, poprípade parenterálne vystavenie [2].
V tele sú ftaláty rýchlo metabolizované na monoestery, konjugované a vylučované [3].
Sú to látky, ktoré sú všadeprítomné, boli detegované v rôznych telových tekutinách [3],
ale ich množstvo a miera vystavenia sa najčastejšie stanovuje z moču [4].
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Po prenatálnom podaní ftalátov bolo pozorované zníženie produkcie testosterónu,
malformácie reprodukčného traktu najmä u samcov, ako aj znížená anogenitálna vzdialenosť
(AGD) [5 – 8]. Znížená AGD bola ďalej asociovaná so zníženým množstvom testosterónu
a niektorí autori predpokladajú, že AGD by mohla byť dobrým ukazovateľom androgénneho
účinku [9]. Disrupcia vo funkcii pohlavných hormónov počas fetálneho a skorého
postnatálneho vývinu, môže mať nepriaznivý vplyv na vývin mozgu. Epidemiologické štúdie
poukazujú na asociácie medzi zvýšenou koncentráciou ftalátov v moči matiek a horšími
výsledkami v neurologických testoch u ich detí [10], nepozornosťou, agresivitou, opozičným
správaním, neschopnosťou ovládať emócie [11 – 12], ako aj s niektorými symptómami poruchy
pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou (ADHD) [13].
Po prenatálnom vystavení ftalátom bol taktiež pozorovaný u detí sociálny deficit [14],
a internalizačné správanie [15]. V neskoršom období vývinu boli metabolity ftalátov namerané
v moči

detí

a

rovnako

asociované

a niektoré štúdie potvrdili aj

ich spojenie

s problémami

v sociálnom

správaní

[16]

s poruchou autistického spektra [17 – 18].

Experimentálne štúdie na potkanoch z časti podporujú výsledky epidemiologických štúdií. Prea perinatálne vystavenie gravidných potkaních samíc zmesi endokrinných disruptorov, medzi
ktorými boli aj ftaláty, malo nepriaznivý vplyv na správanie mláďat, pričom toto správanie
nadobúdalo autistické črty. Bola pozorovaná hyperaktivita, horšie výsledky v testoch sociálnej
interakcie a možné nedostatky vo vzťahu matka-mláďa [19]. V ďalšej štúdii boli po
prenatálnom podaní ftalátov pozorované zmeny v emočnej stabilite po kontakte jedinca
s novým prostredím [20].
Vzhľadom na všadeprítomnosť, schopnosť endokrinnej disrupcie a ich možné
negatívne účinky na správanie, sme si stanovili za cieľ našej práce preskúmať efekt pre- a
perinatálneho pôsobenia zmesi ftalátov na sociálne správanie potkanov v dospelosti. Keďže
z hľadiska formovania postnatálnych stratégií zohráva dôležitú úlohu prenatálna hladina
testosterónu, rozhodli sme sa upriamiť svoju pozornosť aj na anogenitálnu vzdialenosť, ktorá
ju reflektuje.
Materiál a metódy
V našom experimente sme použili potkany kmeňa Wistar, ktoré pochádzali z Oddelenia
toxikológie a chovu laboratórnych zvierat Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie
SAV (SK CH 24016) Dobrá Voda. Rodičovskú generáciu tvorilo 12 samíc a 6 samcov
(priemerná hmotnosť ♂ = 350 g; ♀ = 215 g). Zvieratá boli chované v akreditovanom zverinci
Katedry živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK pri štandardných podmienkach,
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regulovanom svetelnom režime svetlo:tma 12:12 a vodu a potravu mali k dispozícií ad libitum.
Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK v Bratislave a Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou Slovenskej republiky, pričom boli dodržané ustanovenia smernice
Európskeho parlamentu a Rady (2010/63/EU).
Po rozdelení z hľadiska excitability do vyrovnaných skupín boli zvieratá pripárované
v pomere 1-3 samice : 1 samec. Prítomnosť spermií vo vaginálnom výtere označovala 0-tý deň
gravidity. Šiestim samiciam z experimentálnej skupiny (Ft; n=6) sme v období od 15. dňa
gravidity (GD15) do 4. dňa po narodení (PND4) mláďat aplikovali v ranných hodinách (orálne,
nakvapkaním na piškótu) roztok troch ftalátov (dietylhexylftalát – DEHP, diisononylftalát –
DiNP a di-n-butylftalát – DBP) v dávke 4,5 mg/kg živej hmotnosti z každej látky (rozpustené
v arašidovom oleji). Samiciam z kontrolnej skupiny (K; n=6) sme v rovnakom časovom
intervale aplikovali 500 µl/zviera vehikula (arašidového oleja) orálne na piškóte [19].
Takto ovplyvnené potomstvo (K: samce n = 12, samice n = 10; Ft: samce n = 10, samice
n = 12) bolo vo veku 84 dní podrobené testu párovej interakcie. Jedince boli vždy v páre
vložené do testovacej komory (rozmery: 72 × 39 cm s výškou stien 34 cm) a ich správanie bolo
zaznamenané za použitia digitálnej kamery (Logitech, Lausanne, SUI). Dvojice sa navzájom
nepoznali, boli z rovnakej skupiny, rovnakého pohlavia a približne rovnakej hmotnosti.
Poradie bolo náhodné, čas testovania bol medzi 16:00 a 19:00 hod. Jedince boli vložené do
najvzdialenejších rohov komory a testované po dobu 5 minút, pričom nemali možnosť vidieť
experimentátora po dobu testovania. Testovacia komora bola po otestovaní každého páru
očistená [21].
Dĺžka trvania latencie po prvý sociálny kontakt (s), čas v tesnej blízkosti (s), celková
dĺžka (s) a frekvencia socio-kohezívnych (nasledovanie, oňuchávanie partnera, genitálne
vyšetrovanie, preliezanie, podliezanie, vzájomné čistenie) a socio-averzívnych (útok,
agresívny nepokoj, vyliezanie, hryzenie chvosta, únik, ostražitý postoj, obranné aktivity)
interakcií bola zaznamenaná za daný časový interval z videa, pričom toto pozorovanie bolo
zaslepené [21].
AGD bola u mláďat meraná vo veku 82 dní a to u samcov (K: n = 19; Ft: n = 21) aj
u samíc (K: n = 25; Ft: n = 22) pomocou digitálneho vysúvacieho meradla (Hedue,
Mönchengladbach, GER) od anusu po genitálie (bázu penisu/vagíny) (mm). Merania
vykonávala stále rovnaká osoba pre zvýšenie presnosti merania a hmotnosť zvierat bola
zaznamenaná v deň testovania [22].
Výsledky sme štatisticky analyzovali v programe STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc.,
USA). Dáta z testu párovej interakcie sme analyzovali dvojfaktorovou analýzou rozptylu
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(ANOVA) s fixnými faktormi skupina a pohlavie. Na prípadnú post hoc analýzu dát sme ďalej
využívali Fisher LSD test. Pri vyhodnocovaní dát z merania AGD sme použili Studentov Ttest.
Výsledky a diskusia
V našej štúdii neboli u dospelých jedincov pozorované socio-averzívne prvky
sociálnych interakcií. V celkovej frekvencii socio-kohezívnych interakcií boli zistené
signifikantné rozdiely medzi skupinami (ftalátové jedince vykazovali nižšiu frekvenciu sociokohezívnych interakcií v porovnaní s kontrolnou skupinou) (F(1,40) = 21,164; p < 0,001) (obr.
1a) a pohlaviami (samice mali vyššiu frekvenciu socio-kohezívnych interakcií ako samce)
(F(1,40) = 8,773; p < 0,01). Pri porovnaní celkového času, ktorý jedince trávili sociokohezívnymi interakciami sme zistili, že u ftalátovej skupiny bol tento čas nižší ako
u kontrolnej (F(1,40) = 14,021; p < 0,001) (obr. 1b.).

Obr. 1. Frekvencia a čas trávený socio-kohezívnymi interakciami. A – Rozdiel vo frekvencii sociokohezívnych interakcií (kontrolná skupina (K): n=22; ftalátová skupina (Ft): n=22). B – Porovnanie času, ktorý
jedince trávili socio-kohezívnymi interakciami (K: n=22; Ft: n=22). Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM.
Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov (***p<0,001).

Analýzou sme ďalej zistili, že AGD bola signifikantne odlišná medzi samcami
z ftalátovej a samcami z kontrolnej skupiny (u jedincov z ftalátovej skupiny bola táto
vzdialenosť kratšia) (p < 0.05) (obr. 2.). Rozdiely v AGD medzi samicami neboli nájdené (p =
0,179).
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Obr. 2. Porovnanie anogenitálnej vzdialenosti (AGD). Samce z kontrolnej skupiny: n=19; samce z ftalátovej
skupiny: n=21. Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM. Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov
(*p<0,05).

Pokles sociability po podaní zmesi endokrinných disruptorov, medzi ktorými boli aj
ftaláty zaznamenali aj iní autori [19]. V ich štúdii došlo k zníženiu celkového času, ktorý
jedince trávili sociálnou interakciou, pričom toto zníženie bolo viditeľné iba u samcov. Vo
frekvencii sociálnych interakcií neboli v tejto štúdii zistené žiadne rozdiely [19]. Nezvyčajná
snaha zvierat utiecť z testovacej aparatúry, ktorú autori pozorovali [19], nebola v našej štúdii
vôbec zaznamenaná.
Zníženie AGD po prenatálnom vystavení ftalátom už bolo u potkanov pozorované [5 –
6]. V porovnaní s týmito štúdiami, sme v našej štúdií podávali zmes viacerých týchto látok, v
nižších dávkach a zmeny v AGD sme hodnotili v neskoršom období vývinu.
Napriek odlišnostiam v metodickom prístupe sa mnoho výsledkov našej a podobných
štúdií zhoduje na tom, že ftaláty by mohli pôsobiť nepriaznivo na sociálne správanie jedinca
a znižovať AGD.
Záver
Výsledky našej štúdie poukazujú, že vplyv pre- a perinatálneho pôsobenia zmesi
ftalátov zhoršil sociabilitu a znížil anogenitálnu vzdialenosť u potkanov v dospelosti.
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Abstract
Comparison of approaches using low coverage whole genome sequencing and SNP genotyping with
quantitative analysis in non-invasive prenatal tests focused on detection frequent fetal trisomes
Non-invasive prenatal testing from blood pregnant women is used worldwide as reliable and safe
screening method for most common fetal trisomies. Reducing of duration of the screening process and increasing
of accuracy of results are the most relevant demands of customers and also providers of this service. Due to high
level of interindividual variability in fetal fraction and the subsequent problem of getting of non-informative
results if it is too low, several techniques have been developed to selectively enrich the population of isolated
DNA molecules for shorter fragments in which fetal DNA has the largest representation. We are comparing two
kinds of commercial non-invasive prenatal tests from the perspective of time requirements and from the point of
success of fetal fraction enrichment during the sample preparation.

Keywords: non-invasive prenatal testing; fetal fraction; selective enrichment of fetal DNA
Úvod a formulácia cieľa
Za posledných 5 rokov, neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT), ktorého princípom
je kvantifikácia DNA fragmentov fetálneho pôvodu nachádzajúcich sa v krvnej plazme
tehotných žien, bolo postupne integrované do metodík prenatálneho skríningu a diagnostiky.
Špecializované strediská dnes ponúkajú NIPT ako pokročilú skríningovú metódu pre ženy
s vysokým rizikom výskytu chromozómových aberacií a čiastočne tak znižujú počet
neopodstatnených a rizikových invazívnych metód prenatálnej diagnostiky akými sú
amniocentéza, či odber choriových klkov [1].
NIPT najčastejšie využíva kvantitatívnu analýzu krátkych fragmentov DNA
uvoľňovaných z apoptických buniek placenty na stanovenie prítomnosti chromozómových
aberácií u plodu [2]. Jedným z kľúčových faktorov pri úspešnosti tejto analýzy je hladina
fetálnej DNA v krvi tehotnej nazývaná aj ako fetálna frakcia [3]. V praxi ide o pomer
fragmentov DNA derivovaných z placenty a teda z plodu a fragmenty derivované z jadrových
krvných elementov tehotnej, na ktorý majú vplyv viaceré fyziologické a genetické faktory
tehotnej a plodu [1, 4, 5]. Vzhľadom na prirodzený výskyt prípadov tehotných s nízkou
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fetálnou frakciou a s tým spojený problém neinformatívnosti výsledkov NIPT boli vyvinuté
obohacovacie techniky využívajúce magnetické partikuly umožňujúce selektívne vychytanie
rôznej veľkostnej frakcie fragmentov vychádzajúc z poznatku, že fragmenty DNA fetálneho
pôvodu sú v priemere kratšie ako fragmenty maternálneho pôvodu [6]. Zároveň dopyt po
skrátení doby skrínigového procesu vyvíja tlak na vývoj časovo aj metodicky efektívnejších
protokolov neinvazívneho prenatálneho testovania.
Cieľom práce je porovnanie efektivity spracovania vzoriek prostredníctvom testu
založenom na SNP genotypizácii s kvantitatívnou analýzou (SNP based test, ďalej ako SNPT)
a testu založenom na celogenómovom sekvenovaní s nízkym pokrytím (low coverage whole
genome shot-gun sequencing test, ďalej ako WGS) a laboratórnych protokolov s veľkostnou
selekciou a bez veľkostnej selekcie DNA fragmentov v procese prípravy vzoriek.
Materiál a metódy
Vzorky paralelne analyzované porovnávanými postupmi zahŕňali súbor 32 vzoriek
periférnej krvi tehotných žien nesúcich euploidný plod mužského pohlavia a 20 vzoriek
periférnej krvi tehotných žien nesúcich trizomický plod mužského pohlavia.
Izolácia DNA:
WGS - Z krvi sme dvojkrokovou centrifugáciou získali plazmu. Zo separovanej plazmy
sme izolovali voľnú DNA podľa upraveného protokolu QIAamp DNA Blood Mini Kitu
(Qiagen, Hilden, Germany). Následne sme skontrolovali koncentráciu izolátu s použitím Qubit
dsDNA High Sensitivity Assay Kitu (ThermoFisher, Waltham, MA, USA).
SNPT - Izolácia DNA prebehla podľa originálneho protokolu dodaného výrobcom
v prístroji QiaSymphony (Qiagen, Hilden, Germany).
Príprava knižnice:
WGS - Knižnicu pre WGS test sme pripravili podľa protokolu TruSeq Nano DNA
Library Preparation Kitu (Illumina, San Diego, CA, USA). Knižnica sa prečisťuje a určuje sa
jej koncentrácia a veľkosť fragmentov za použitia Qubit dsDNA High Sensitivity Assay Kitu
(ThermoFisher, Waltham, MA, USA) a AgilentHigh Sensitivity DNA Kitu s prístrojom
Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). Nasledovala
normalizácia, poolovanie a denaurácia knižníc.
SNPT – Príprava knižnice a jej nanesenie na zobrazovací čip dodávaný výrobcom
prebehla podľa originálneho protokolu dodaného výrobcom v prístroji Tecan Freedom EVO
(Tecan, Männedorf, Švajčiarsko).
Kvantitatívna analýza:
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WGS - Na sekvenovanie sme použili sekvenačnú kartridž NextSeq 500/550 High
Output v2 kit prístroj NextSeq500 (Illumina, San Diego, CA, USA).
SNPT - Zobrazovanie prebehlo v prístroji Concerto Imager (Roche, Bazilej,
Švajčiarsko).
Štatistické spracovanie:
Výsledky analýz boli spracované štatistickým softwérom GraphPad Prism 7 (GraphPad
Software, La Jola, CA, USA) a Microsoft Excel 2007 (Microsoft, Redmont, WA, USA).
Výsledky a diskusia
Zamerali sme sa na porovnanie troch vybraných prístupov NIPT:
-

test založený na celogenómovom sekvenovaní s nízkym pokrytím so selekciou kratších
fragmentov typu A (WGS (SA))

-

test založený na celogenómovom sekvenovaní s nízkym pokrytím bez selekcie kratších
fragmentov (WGS (NS))

-

test založený na SNP genotypizácii s kvantitatívnou analýzou so selekciou kratších fragmentov
typu B (SNPT (SB))
Porovnávanými faktormi medzi jednotlivými postupmi bola časová náročnosť
laboratórnych procesov a efektivita selektívnej obohacovacej metódy z pohľadu zvýšenia
fetálnej frakcie. Na výpočet fetálnej frakcie v prípade WGS testu euploidných vzoriek boli
použité čítania namapované na pohlavné chromozómy X a Y a na výpočet fetálnej frakcie
v prípade trizomických vzoriek boli čítania mapované na chromozómy X, Y a trizomický
chromozóm. Výpočet fetálnej frakcie v prípade SNPT prebehol na základe kvantifikácie
signálov vybraných polymorfných SNP v genóme.
Na porovnanie sme použili 32 euploidných vzoriek s fetálnou frakciou vypočítanou
SNPT metódou na úrovni cca 5% a 10%. (Obr. 1). Fetálna frakcia bola v prípade WGS
kalkulovaná z fragmentov mapovaných na chromozóm Y. Analýza vykázala signifikantne
vyšší výťažok v prípade použitia WGS (SA) oproti WGS (NS) pre vzorky s koncentráciou 10%
(p = 0,001) aj 5% (p = 0,0002), ale aj pri porovnaní WGS (SA) oproti SNPT (SB) pre vzorky
s koncentráciou 10% (p = 0,0021) aj 5% (p = 0,0001). Medzi výťažkami metód WGS (NS)
a SNPT (SB) nebol signifikantný rozdiel.
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Obr. 1. Porovnanie metód na základe výťažku fetálnej frakcie kalkulovanej z fragmentov mapovaných
na chromozóm Y v euploidných vzorkách s koncentráciou 5% (■) a 10% (●).

Ďalšie analýzy, znázorňujú podobne signifikantne vyššie výťažky fetálnej frakcie
v prospech WGS (SA) oproti SNPT (SB) na súbore 20 trizomických vzoriek pričom fetálne
frakcie boli v prípade WGS v paralelných analýzach kalkulované z fragmentov mapovaných
na chromozóm Y (Obr. 2) (p = 0,0038) a trizomický chromozóm (Obr. 3) (p = 0,0423).
Rovnako ako v predchádzajúcom súbore ani v tomto nebol štatisticky signifikantný rozdiel v
prípade porovnania metód WGS (NS) a SNPT (SB).

Obr. 2. Porovnanie metód na základe výťažku fetálnej frakcie kalkulovanej z fragmentov mapovaných
na chromozóm Y v súbore trizomických vzoriek.
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Obr. 3. Porovnanie metód na základe výťažku fetálnej frakcie kalkulovanej z fragmentov mapovaných
na trizomický chromozóm v súbore trizomických vzoriek.

V súvislosti s predchádzajúcimi analýzami sme vyhodnotili aj časovú náročnosť týchto
troch prístupov. Časové údaje sú uvedené v tabuľke (Tab č. 1).
Tab. 1. Časová náročnosť troch vybraných postupov NIPT

Doba trvania

SNPT (SB)

WGS (NS)

WGS (SA)

28 hod.

25 hod. 20 min.

26 hod. 50 min.

V súlade s očakávaním sme zaregistrovali pokles fetálnej frakcie v euploidných
vzorkách s koncentráciou 5% a 10% bez selekcie (WGS (NS)) v porovnaní s identickými
vzorkami, ktoré boli analyzované metódami s implementovanou veľkostnou selekciou a teda
SNPT (SB) a WGS (SA) (Obr. 1)
V prípade trizomických vzoriek (Obr. 2, Obr. 3) prekvapujúco nebol zaznamenaný
nárast fetálnej frakcie metódou SNPT (SB) oproti WGS (NS) pri mapovaní fragmentov na
chromozóm Y (p = 0,5602) ani na trizomický chromozóm (p = 0,9624), čo možno vysvetliť aj
vzhľadom na nízky nárast fetálnej frakcie SNPT (SB) oproti WGS (NS) pri koncentrácii 5%
(p = 0,9368) aj 10% (p = 0,6106) v prvej analýze (Obr. 1) ako prirodzenú fluktuáciu výsledkov
vzhľadom na malý súbor vzoriek. Zároveň sa však jednoznačne preukázala efektivita
laboratórneho spracovania za účelom zvýšenia fetálnej frakcie v prípade použitia WGS (SA)
v porovnaní s SNPT (SB) aj WGS (NS) pri mapovaní fragmentov na chromozóm Y (p =
0,0038, p = 0,0105) aj na trizomický chromozóm (p = 0,0423, p = 0,0299).
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Časová náročnosť prevedenia testov bola očakávane najnižšia v prípade vyradenia
kroku selekcie kratších fragmentov v prípade WGS (NS). Pri porovnaní SNPT (SB) a WGS
(SA) sme zistili časové zvýhodnenie WGS (SA) o 1 hodinu a 10 minút.
Záver
Naša analýza ukázala, že rôzne metódy využívajúce rôzne laboratórne postupy na
obohatenie fetálnej frakcie fungujú s rôznou efektivitou. Preukázali sme, že metóda WGS (SA)
je signifikantne efektívnejšia vo zvyšovaní výťažku fetálnej frakcie z plazmy tehotnej v
porovnaní s metódou WGS (NS), ale aj s metódou SNPT (SB) a tým znižuje výskyt
neinformatívnych výsledkov z dôvodu nízkej fetálnej frakcie vo vzorkách určených na analýzu
aneuploidií sekvenovaním. Zároveň sme preukázali miernu časovú výhodu oboch WGS
postupov oproti SNPT. Výhoda je však prehĺbená v prospech WGS v kontexte objemu
získaných dát v jednej analýze, keďže SNPT (SB) metóda patrí medzi cielené a nie
celogenómové testy z kategórie NIPT.
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Abstract
Anatomical and histochemical analysis of Euonymus europaeus seeds
The endosperm of cereal species like maize, wheat, barley, and rice accumulates various important
substances including different proteins and starch. Quantitatively, oils are the most important seed storage reserve
in many oil crops (e.g. in oilseed rape, soybean, sunflower and maize). Besides its importance for plant embryo,
endosperms represents an important source for human nutrition and provides substantial precursors for
pharmaceutical and chemical industry. Endosperm and embryo tissues from the Euonymus seeds accumulate high
levels of 3-acetyl-1,2-diacylglycerols (acTAGs) as their major storage lipids. The presence of the acetyl group
imparts acTAGs with different physical and chemical properties.

Keywords: acetyl-1,2-diacylglyceroly; endosperm; Euonymus europaeus; oil crops; storage lipids
Úvod a formulácia cieľa
Euonymus europaeus (bršlen európsky) zaraďujeme do radu Celastrales, čeľaď
Celastraceae. Je to listnatý opadavý ker, ktorý preferuje tienistejšie habitaty na rozhraní krovín
alebo lesa. Jeho konáre sú pokryté hladkou šedou kôrou, ktorá neskôr tmavne a vytvára
korkové lišty. Kvitne od mája do augusta štvorpočetnými kvetmi s nenápadnou zelenkastou
korunou. Plodom sú ružové až karmínovo-červené tobolky so semenami ukrytými v
oranžovom miešku [1]. Oleje extrahované zo semien E. alatus obsahujú okrem bežných
triacylglycerolov (TAGs) aj veľké množstvo 3-acetyl-1,2-diacylglycerolov (acTAGs). Vďaka
expresii génu pre diacylglycerol acetyltransferáza (EaDAcT) dochádza k syntéze acTAGs
predovšetkým v endosperme semien [2], čím sa výrazne menia fyzikálno-chemické vlastnosti
olejov, čo otvára nové možnosti pre prípravu biologicky rozložiteľných mazív, emulgátorov,
zmäkčovadiel a biopalív [3, 4]. Jednou z alternatív ako získať oleje s požadovanými
vlastnosťami je využiť techniky genetickej modifikácie vybraných oleje produkujúcich druhov
rastlín. Z viacerých literárnych zdrojov je zrejmé, že Camelina sativa (ľaničník siaty) je možné
úspešne modifikovať použitím „florap dip“ techniky transformácie. Semená transgénnych
rastlín C. sativa sú schopné okrem acTAGs produkovať aj iné zaujímavé typy mastných kyselín
napr. omega 3 mastné kyseliny (LC-PUFAs) alebo mono- a seskviterpény [5].
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Cieľom predloženej práce je študovať anatomickú stavbu semien a pomocou viacerých
histochemických analýz vizualizovať lokalizáciu a distribúciu tukov v bunkách jednotlivých
pletív zrelých a nezrelých semien E. europaeus.
Materiál a metódy
V experimentoch sme použili semená E. europaeus z okolia Čachtíc (48° 71′ s. š., 17°
79′ v. d.). Prítomnosť a lokalizáciu zásobných látok v semenách sme robili na ručne
pripravených rezoch. Na dôkaz prítomnosti lipidov sme použili 0,5 % roztok Sudanu III (0,1 g
farbiva v 50 ml glycerínu a 50 ml etanolu). Prítomnosť lignínu sme potvrdili 2 % roztokom
floroglucinolu v kyslom prostredí (25 % HCl). Pre detailné anatomicko-histochemické analýzy
sme semená E. europaeus fixovali a zaliali do Spurr živice (Serva) [6], a do Steedmanovho
vosku [7]. Zaliate vzorky sme pomocou rotačného mikrotomu (MICROTOM HM 32T Thermo
Scientific) rezali na 10-40 µm hrubé rezy, ktoré sme následne farbili 0,5 % roztokom
toulidínovej modrej. Pomocou fluorescenčnej farbičky BODIPY 496/566 (ThermoFisher) sme
v semenách detegovali lipidické telieska. Prítomnosť olejov v zrelých a nezrelých semenách
sme hodnotili pomocou stereomikroskopu M165 FC (Leica). Distribúciu lipidických teliesok
v jednotlivých pletivách sme vizualizovali pomocou fluorescenčného mikroskopu Axioskop 2
Plus (Zeiss, Germany) a konfokálneho mikroskopu (CLSM) Olympus BX 61, Fluoview FV
1000, Japan). Obrázky boli spracované v Adobe Photoshop CS6.
Výsledky a diskusia
Anatomicko-histologickými štúdiami nezrelých semien modelovej rastliny E.
europaeus (obr. 1) sme na ich povrchu potvrdili prítomnosť oranžového mieška (obr. 1 B – D).
Z nedávno publikovanej práce [8] je zrejmé, že táto štruktúra v prípade rastlín z čeľade
Celastraceae vzniká diferenciáciou buniek vonkajších integumentov. Na povrchu semena sa
nachádza obal semena, ktorý je tvorený viacerými vrstvami buniek (obr. 1 D – E). Z výsledkov
našich histochemických analýz je zrejmé, že výrazne pretiahnuté bunky tesne nad vnútornou
epidermou obalu semena dávajú pozitívnu reakciu s fluoroglucinolom, čo indikuje, že sa jedná
o pletivo sklerenchymatického typu (obr. 1 F). Tieto bunky svojimi lignifikovanými
bunkovými stenami priliehajú tesne k sebe, čím sa ich osemenie stáva tvrdším a pevnejším.
Podobnú organizáciu osemenia pozorovali v prípade parazitických rastlín aj [9], pričom počet
vrstiev sklerenchymatických buniek, je podľa uvedených autorov druhovo špecifický
a korešponduje s efektivitou klíčenia ich semien.
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Obr. 1. Anatomicko-histologická stavba semien Euonymus europaeus (bršlena európskeho). A nezrelé
plody; B nezrelé semeno; C pozdĺžny rez nezrelým semenom; D – E detail na stavbu arilu a osemenia po
farbení toluidínovou modrou; F detail na stavbu osemenia po farbení fluoroglucinolom. Šípky označujú vrstvu
sklerenchymatických buniek v obaloch semena. A – aril, End – endosperm, Em – embryo, O – osemenie.
Mierky: A,B,C=1 cm; D,E=20 µm; F=500 µm.

Na základe detailných mikroskopických štúdií sme v zrelých aj nezrelých semenách E.
europaeus pozorovali prítomnosť veľkého množstva zásobných lipidov (obr. 2 A – C).
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Obr. 2. Dôkaz prítomnosti olejov v nezrelých semenách Euonymus europaeus (bršlena európskeho).
Detekcia olejov po farbení Sudanom III A v arile; B v endosperme; C v embryu Euonymus europaeus.
Vizualizácia olejových teliesok po aplikácii fluorescenčnej farbičky BODIPY496/506; v arile D; v endosperme
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E; detail na bunky endospermu (CLSM) F; embryu G bršlena. A – aril, End – endosperm, Em – embryo, O –
osemenie. Mierky: A,B,C=500 µm; D,E=200 µm; F=50 µm; G=100 µm.

Silný fluorescenčný signál sme pozorovali aj v povrchovej vrstve buniek arilu (obr. 2
D), v bunkách vonkajšej a vnútornej epidermy obalov semena (obr. 2 E) a v bunkách epidermy
embrya (obr. 2 G). Predpokladáme, že sa jedná o heterogénny polymér (kutín), ktorý
impregnuje steny pokožkových buniek, čo spolu s vrstvou sklerenchymatických buniek
v obaloch semena znemožňujú príjem vody a ovplyvňujú tak ich klíčivosť. Tieto naše
pozorovania korešpondujú so známym faktom, že semená E. europaeus sú schopné klíčiť len
po niekoľko týždňovej stratifikácii chladom [1].
Po aplikácii fluorescenčnej farbičky sme potvrdili prítomnosť veľkého množstva
olejových teliesok v bunkách endospermu (obr. 2 E, F). Na druhej strane naše histochemické
analýzy v nich nepotvrdili prítomnosť škrobu, čo indikuje, že v prípade semien E. europaeus
tvoria lipidy hlavný zdroj energie pri vývine embryí, klíčení semien a regulácii procesov rastu
a vývinu klíčnych rastlín. Z výsledkov doteraz publikovaných prác je zrejmé, že distribúcia
zásobných olejov je v rámci semena pletivovo špecifická. Kým bunky arilu prednostne
kumulujú triacylglyceroly (lcTAGs), v bunkách vyživovacieho pletiva (endospermu) ale aj v
embryách prevládajú 1,2-diacyl-3-acetylglyceroly (acTAGs) [2]. Podľa viacerých autorov
práve acetylová skupina v acTAGs výrazne mení fyzikálno-chemické vlastnosti olejov nielen
v semenách E. europaeus ale aj v semenách geneticky modifikovaných rastlinách C. sativa [3,
4].
Záver
Anatomicko-histologické štúdie stavby semien E. europaeus potvrdili prítomnosť
oranžového mieška – arilu na povrchu semien. Silný fluorescenčný signál epidermy arilu ako
aj buniek vonkajšej a vnútornej epidermy obalov semena indikuje prítomnosť tukov, čím sa
obaly semena stávajú nepriepustné pre vodu. Preto prítomnosť tejto štruktúry ale aj
diferenciácia sklerenchymatickej vrstvy buniek v obaloch zrelých semien E. europaeus
evidentne odďaľuje ich klíčenie.
Histochemické analýzy potvrdili v semenách E. europaeus prítomnosť veľkého
množstva olejov, ktorých distribúcia je v rámci semena pletivovo špecifická. V endosperme
a embryu prevládajú 3-acetyl-1,2-diacylglyceroly (acTAGs) zatiaľ čo v arile 3-acylglyceroly
(lcTAGs). Špecifická distribúcia olejov v jednotlivých pletivách semena indikuje ich
významnú úlohu pri klíčení semien. Okrem toho prítomnosť acetylovej skupiny v acTAGs
významne mení fyzikálno-chemické vlastnosti olejov extrahovaných zo semien bršlena, čo
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rozšíri ich využite okrem prípravy biopalív aj na výrobu ďalších hospodársky významných
produktov (napr. nanokompozity, monoméry, lepidlá epoxidové oleje a pod).
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Abstract
Biodiversity of ant assemblages (Hymenoptera, Formicidae) of the Zoological garden in Bratislava and
Bojnice
Ants are an important part of both forest and grassland ecosystems, but as it turns out, they are an
important part of the urban ecosystems, where they form a significant component of biomass and play an important
role as forest "engineers". Ant assemblages were studied in zoological gardens of Bratislava and Bojnice during
the vegetation season of 2017. The research was conducted at four study plots divided into two open grassland
areas and two wooden areas. The material was collected by three methods: pitfall traps, individual collections and
soil samples. In total, there were collected 8,998 individuals belonging to 37 species and to four subfamilies. The
aim of this work was to determine species presence and epigeic activity of the ants and evaluate the differences
in ant assemblages structure among the open grasslands and forest areas in the Zoos in Bratislava and Bojnice.

Keywords: ants; Formicidae; urban greenery; zoological gardens; Bratislava; Bojnice
Úvod a formulácia cieľa
Mravce predstavujú dôležitú zložku ekosystémov [1]. Tvoria asi tretinu biomasy
všetkých terestrických živočíchov, sú hlavnými predátormi hmyzu a pavúkov, premiestňujú
väčšie množstvo pôdy ako dážďovky, prenášajú semená rastlín a plnia funkciu opeľovačov [2].
Pôsobia tiež ako krajinotvorný činiteľ [3].
Urbánne prostredie je charakteristické neustálymi zásahmi do prirodzených habitatov
(odvodňovanie, znečisťovanie, fragmentácia habitatov alebo ich úplná strata). Napriek tomu si
mestá zachovávajú zeleň v podobe parkov, cintorínov či záhrad. Zoologické záhrady slúžia ako
ostrovy biodiverzity rastlín a živočíchov. Môžu poskytovať vhodné podmienky pre exotické
druhy bezstavovcov, ale aj pre druhy, ktoré sa tu prirodzene vyskytujú [4].
Cieľom práce bolo zistiť druhovú skladbu a epigeickú aktivitu mravcov Zoologických
záhrad v Bratislave a Bojniciach a vyhodnotiť zastúpenie zoogeografických a ekologických
elementov a funkčných skupín, ako aj poukázať na indikačne významné druhy.
Materiál a metódy
Študijný materiál bol získaný pomocou formalínových zemných pascí, pôdnych
vzoriek a individuálneho zberu. Zber materiálu prebiehal v areáli Zoologickej záhrady
Bratislava (35 ha) a Bojnice (41 ha). Na štyroch študijných plochách (otvorená a lesná plocha
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v oboch záhradách) bolo umiestnených po 10 pascí, vymieňaných v mesačných intervaloch
počas sezóny 2017 (od marca do septembra). Individuálny zber bol uskutočnený pomocou
exhaustora v mesiacoch jún, júl a september. Odobraté boli aj pôdne vzorky trikrát počas
vegetačnej sezóny (jar, leto, jeseň).
Získaný študijný materiál bol determinovaný a zaradený do ekologických a
zoogeografických elementov podľa práce Czechowski et al. [5] a do funkčných skupín podľa
práce Brown [6]. Na vyhodnotenie materiálu boli využité: dominancia D, Shannonov index
celkovej druhovej rozmanitosti H', Index vyrovnanosti e, Simpsonov index dominancie c [7],
ďalej štatistické metódy: Wishartov index kvantitatívno-kvalitatívnej podobnosti a PCA
(Principal Component Analysis) [8,9].
Výsledky a diskusia
Počas sezóny 2017 bolo zozbieraných celkovo 8998 jedincov patriacich do 37 druhov,
16 rodov a 4 podčeľadí (Ponerinae, Myrmicinae, Dolichoderinae, Formicinae) na štyroch
lokalitách v Zoo Bratislava (BRA_O a BRA_L) a Zoo Bojnice (BOJ_O a BOJ_L) (tab. 1).
Najmenej druhov (17) bolo zistených v spoločenstve na lesnej lokalite BOJ_L, ktorá sa
vyznačuje smrekovo-borovicovým lesom v miernom svahu a občasným bylinným krytom.
Najmenší počet jedincov (791) bol odchytený na lesnej lokalite BRA_L. Táto predstavuje
menej oslnený teplý dubový les. Najviac druhov bolo zaznamenaných v spoločenstvách oboch
otvorených plôch (BOJ_O, BRA_O), zhodne po 23 druhov. Najviac jedincov (4312) bolo
zozbieraných na otvorenej lokalite BOJ_O. Na lesných plochách boli eudominantnými druhmi
Temnothorax crassispinus a Formica rufa a na otvorených plochách Lasius brunneus a L.
fuliginosus.
Z ekologických elementov bol najviac zastúpený element oligotopný (20 spp.) (obr. 1.
a). V Bratislave absentovala funkčná skupina dominantné Dolichoderinae zastúpená jediným
druhom Tapinoma erraticum. Tento druh sa vyskytoval len v Bojniciach. Na ploche BRA_O
sa ako na jedinej vyskytoval špecializovaný predátor Polyergus rufescens (obr. 1.).
Na základe výsledkov porovnávacích analýz možno povedať, že najvyššia diverzita
(H') a vyrovnanosť (e) boli charakteristické pre spoločenstvo študijnej plochy BRA_L.
Najvyšším indexom dominancie (c) sa vyznačovali spoločenstvá študijnej plochy BRA_O
a BOJ_O, čo bolo spôsobené prítomnosťou druhu L. fuliginosus, ktorý dosahoval viac ako
50%-tnú dominanciu na oboch plochách.
Tab. 1. Prehľad druhov čeľade Formicidae na jednotlivých študijných plochách
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Vysvetlivky: BOJ_ O – Bojnice otvorená študijná plocha, BOJ_L – Bojnice lesná, BRA_O – Bratislava
otvorená, BRA_L – Bratislava lesná, ZE – zoogeografický element: EC – euro-kaukazský, ES – euro-sibírsky,
EWS – euro-západo-sibírsky, MD – mediteránny, NP – severo-palearktický, SP – juho-palearktický, T –
tetydný, WE – západo-európsky, EE - ekologický element: E – eurytopný, P – polytopný, O – oligotopný, S –
stenotopný, FS – funkčná skupina: CS – kryptické druhy, CC – špecialisti chladnej klímy, OP – oportunisti, DD
– dominantné Dolichoderinae, SC – podriadené Camponotini, SP – špecializované predátory, H' - Shannonov
index celkovej rozmanitosti, e - index vyrovnanosti podľa Pielou, c -Simpsonov index dominancie
Druh/Študijná plocha

BOJ_O

BOJ_L

BRA_O

BRA_L

ZE

EE

FS

0,00%

0,00%

0,07%

0,13%

MD

O

CS

0,00%
1,60%
0,86%
0,00%
0,00%
0,00%
0,16%
0,14%
0,16%
0,02%
0,12%
0,02%
8,09%
0,02%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%

0,00%
0,10%
0,19%
7,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,66%
0,10%
0,10%
30,49%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,21%
0,91%
0,77%
1,12%
0,10%
0,31%
4,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
1,43%

8,34%
4,42%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
3,41%
0,00%
0,00%
16,94%
0,38%
0,25%
1,52%
0,00%
0,00%

MD
EC
NP
NP
EC
EC
ES
EWS
T
EC
EC
EC
EC
WE
MD
ES
EC
SP

O
O
E
P
O
O
P
O
O
O
S
S
O
S
S
P
O
P

CS
CC
OP
OP
OP
OP
OP
OP
CS
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
OP

0,02%
0,29%

0,19%
0,19%

0,07%
0,00%

0,13%
0,00%

EWS
T

O
S

CC
DD

0,23%
0,00%
0,00%
0,16%
0,07%
0,05%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,07%
16,72%
10,60%
2,78%
53,46%
3,94%
100%

6,31%
0,00%
0,10%
0,29%
2,23%
34,85%
11,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,04%
2,82%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

0,03%
0,24%
0,00%
1,50%
0,42%
0,14%
0,00%
2,37%
3,28%
0,03%
0,00%
30,30%
0,00%
0,03%
50,26%
1,61%
100%

1,52%
0,00%
0,13%
0,00%
2,02%
0,00%
19,21%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,14%
37,42%
0,00%
2,15%
0,63%
100%

EC
EWS
MD
EC
NP
NP
NP
EWS
SP
ES
MD
EC
EC
SP
EWS
NP

O
O
S
P
E
O
O
O
P
O
S
O
O
E
O
P

SC
SC
SC
OP
OP
CC
CC
OP
CC
SP
CS
CC
CC
CC
CC
CC

PONERINAE
1. Ponera coarctata (Latrielle, 1802)
MYRMICINAE
2. Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798)
3. Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)
4. Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
5. Myrmica ruginodis (Nylander, 1846)
6. Myrmica rugulosa (Nylander, 1849)
7. Myrmica sabuleti (Meinert, 1861)
8. Myrmica scabrinodis (Nylander, 1846)
9. Myrmica schencki (Vierieck, 1903)
10. Solenopsis fugax (Latreille, 1798)
11. Stenamma debile (Förster, 1850)
12. Temnothorax affinis (Mayr, 1855)
13. Temnothorax corticalis (Schenck, 1852)
14. Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926)
15. Temnothorax interruptus (Schenck, 1852)
16. Temnothorax parvulus (Schenck, 1852)
17. Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775)
18. Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)
19. Tetramorium cf. caespitum (Linnaeus, 1758)
DOLICHODERINAE
20. Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771)
21. Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)
FORMICINAE
22. Camponotus ligniperda (Latreille, 1802)
23. Camponotus vagus (Scopoli, 1763)
24. Colobopsis truncata (Spinola, 1808)
25. Formica cunicularia (Latreille 1798)
26. Formica fusca (Linnaeus, 1758)
27. Formica polyctena (Förster, 1850)
28. Formica rufa (Linnaeus, 1761)
29. Formica rufibarbis (Fabricius, 1793)
30. Formica sanguinea (Latrielle 1798)
31. Polygerus rufescens (Latreille, 1798)
32. Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)
33. Lasius brunneus (Latreille, 1798)
34. Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
35. Lasius flavus (Fabricius, 1782)
36. Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
37. Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Ʃ
Počet druhov

24

17

24

19
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Počet jedincov
H'
e
c

4312
1,534
0,483
0,334

1030
1,75
0,618
0,238

2865
1,5
0,472
0,349

791
1,896
0,644
0,217

Obr. 1. a) Zastúpenie ekologických elementov a b) funkčných skupín na jednotlivých lokalitách
Vysvetlivky: BOJ_O – Bojnice otvorená študijná plocha, BOJ_L – Bojnice lesná, BRA_O – Bratislava
otvorená, BRA_L – Bratislava lesná. Ekologické elementy: P – polytopný, O – oligotopný, E – eurytopný, S –
stenotopný. Funkčné skupiny: CS – kryptické druhy, CC – špecialisti chladnej klímy, OP – oportunisti, SC –
podriadené Camponotini, DD – dominantné Dolichoderinae, SP – špecializované predátory.

Hierarchická klasifikácia na základe abundančnej podobnosti (Wishartov index,
complete linkage) rozdelila spoločenstvá na dva zhluky – formikocenózy otvorených plôch
a lesných plôch, pričom vyššiu mieru podobnosti preukázali cenózy otvorených plôch (obr.
2.).Výsledky ordinačných analýz (PCA) oddelili 4 spoločenstvá mravcov, pričom najbližšie
k sebe mali lesné spoločenstvá, kde prevládali druhy svetlých ihličnatých a zmiešaných lesov
(Temnothorax crassispinus a Formica rufa).
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Obr. 2. Hierarchická klasifikácia spoločenstiev mravcov jednotlivých študijných plôch na základe
kvalitatívno-kvantitatívnej podobnosti (Wishartov index, complete linkage).
Do vstupnej matice bol použitý kompletne zozbieraný materiál. Vysvetlivky: BRA_L – Bratislava lesná študijná
plocha, BOJ_L – Bojnice lesná, BRA_O – Bratislava otvorená, BOJ_O – Bojnice otvorená

Obidve spoločenstvá otvorených habitatov sa vyznačovali vysokou abundanciou
druhov s tendenciou prieniku do urbánnej zelene (Lasius fuliginosus, L. brunneus, L.
emarginatus). Na študijnej ploche BRA_O sa ako na jedinej vyskytoval Polyergus rufescens,
otrokár druhov podrodu Serviformica (Formica cunicularia, F. fusca, F. rufibarbis), ktoré tu
boli zastúpené vo zvýšenej miere v porovnaní s ostatnými lokalitami (obr. 3.).
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Obr. 3. PCA ordinačný diagram druhov mravcov na základe kompletne zozbieraného materiálu
Vysvetlivky: BRA_L – Bratislava lesná študijná plocha, BOJ_L – Bojnice lesná, BRA_O – Bratislava
otvorená, BOJ_O – Bojnice otvorená. Symboly: 1 až 37 – druhy mravcov.
Čísla druhov zodpovedajú číslovaniu druhov v tab. 1.

Záver
V sezóne 2017 sme skúmali druhové zastúpenie a štruktúru spoločenstiev mravcov
dvoch otvorených a lesných plôch v Zoo Bratislava a Zoo Bojnice s využitím zemných pascí,
individuálneho zberu a pôdnych vzoriek. Zistených bolo 37 druhov patriacich do 4 podčeľadí.
Výsledky klasifikačnej ordinačnej analýzy poukázali odhalili na rozdielnosť lesných
spoločenstiev a spoločenstiev otvorených plôch, kde sme zaznamenali tiež vyššiu abundanciu
druhov s tendenciou prieniku do urbánneho prostredia.
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Abstract
Targeting carbonic anhydrase IX and pyruvate dehydrogenase kinase 1 in hypoxic tumors
The ability of tumor cells to respond to reduced oxygen partial pressure by induction of carbonic
anhydrase IX (CAIX) and pyruvate dehydrogenase kinase 1 (PDHK1) is necessary for the growth of model
tumors, and their high expression in human tumors is associated with poor patient prognosis. PDHK1 suppresses
mitochondrial activity by inhibiting pyruvate dehydrogenase (PDH), a gatekeeper enzyme between glycolytic and
oxidative metabolism. When PDH is inactivated, pyruvate cannot be converted to acetyl-CoA and must be
converted into lactate in the cytoplasm instead, leading to increased acidity. CAIX plays a major role in pH
regulation, neutralizing intracellular and acidifying extracellular pH, thus promoting survival and increased
invasiveness of tumor cells. Since the expression and activity of these two enzymes are increased by the hypoxic
tumor microenvironment, they present promising new targets for the design of novel, non-standard
chemotherapies that could negatively influence tumor cell proliferation, and at the same time avoid normal tissue
toxicity.

Keywords: carbonic anhydrase IX; pyruvate dehydrogenase kinase 1; hypoxia; tumor microenvironment
Úvod a formulácia cieľa
Hypoxia, čiže znížený parciálny tlak kyslíka v tkanive, je známym fenoménom
vyskytujúcim sa v nádoroch. Jej vznik je spôsobený najmä zhoršeným krvným zásobovaním
zväčšujúcich sa nádorov kvôli ich nedostatočnej vaskularizácii. Nádorové bunky sa však vedia
takýmto podmienkam prispôsobiť, dokonca ich robia ešte agresívnejšími [1]. Ich odpoveď na
hypoxiu zahŕňa aj zmeny v génovej expresii. Transkripčný faktor HIF (hypoxiouindukovateľný faktor), ktorého α podjednotka je stabilizovaná za hypoxických podmienok (v
normoxii je degradovaná), spúšťa expresiu približne 100 doteraz známych cieľových génov.
Jednou takou skupinou sú gény, ktoré menia metabolizmus nádorových buniek na
glykolytický. Predpokladá sa, že takto dokážu šetriť kyslík [2] a podporovať syntézu lipidov a
nukleotidov [3] potrebnú pre pokračujúcu proliferáciu, pričom stále produkujú dostačné
hladiny ATP potrebné na prežitie, aj keď v menšom množstve. Takáto zmena metabolizmu
taktiež prispieva k zvýšenému okysleniu nádorového mikroprostredia, avšak HIF spúšťa aj
expresiu génov, ktoré samotné nádorové bunky chránia pred touto aciditou tým, že
vnútrobunkové pH neutralizujú. Takto sa stáva kyslým iba extracelulárne pH, čo zas podporuje
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zvýšenú invazívnosť nádorových buniek [4].
Keďže takáto adaptácia buniek na hypoxické mikroprostredie je typická pre nádorové
bunky, dala by sa využiť na ich cielené zasahovanie, pričom zdravé bunky by boli ušetrené.
My sme sa zamerali na dva z najviac hypoxiou-upregulovaných génov, a to pyruvát
dehydrogenáza kinázu 1 (PDHK1) a karbonickú anhydrázu IX (CAIX). Mitochondriálna
PDHK1 blokovaním pyruvát dehydrogenázy (PDH) výrazne prispieva k zmene oxidatívneho
metabolizmu na glykolytický [5]. CAIX zase pomáha neutralizovať intracelulárne
a acidifikovať extracelulárne pH. Cieľom našej práce bolo zistiť, či downregulácia PDHK1
a CAIX inhibítormi alebo génovou manipuláciou by mohla ovplyvniť proliferáciu alebo
prežívanie nádorových buniek a rast nádorových xenograftov v nahých myšiach.
Materiál a metódy
Bunkové línie, inhibítory a hypoxia
Používali sme RKO bunky (ľudská bunková línia kolorektálneho karcinómu, dar od Dr.
Denka, Ohio State University, USA), kultivované v DMEM médiu s 10% FCS, ďalej inhibítory
homosulfanylamid (HSFA, špecifický inhibítor CAIX) a dichloroacetát (DCA, všeobecný
inhibítor PDHK) (Sigma-Aldrich, USA) a hypoxia (1% O2) bola navodená v hypoxickom
inkubátore Invivo2 (Ruskinn Technology, UK).
Western Blot analýza
Po 24-hodinovej inkubácii buniek za normoxických alebo hypoxických podmienok,
sme bunky zlyzovali v pufri RIPA a koncentrácie proteínov určili BCA Protein Assay kitom
(Thermo Fisher Scientific, USA). 50 ug proteínov sa separovalo na 10% SDS-PAGE a
prenieslo na PVDF membránu (Macherey Nagel, Nemecko). Po inkubácii s primárnymi
protilátkami (anti-E1-alfa PDH, anti-pSer293-El-alfa PDH (Abcam, UK), anti-pSer232-El-alfa
PDH, anti-pSer300-E1-alfa PDH (EMD Millipore, USA) anti-PDHK1 (Enzo Life Sciences,
USA), M75 (anti-CAIX) [6], anti-alfa-tubulín (Sigma-Aldrich, USA)) a následne so
sekundárnymi protilátkami (anti-myšia IRDye® 680RD IgG, anti-králičia IRDye® 800CW
IgG (Li-Cor Biosciences, USA)), boli fluorescenčné imunobloty skenované na Li-Cor Odyssay
skeneri (Li-Cor Biosciences, USA).
Vytvorenie stabilných knockoutových RKO bunkových línií
RKO bunky s vyradeným génom pre PDHK1 boli pripravené pomocou metódy
CRISPR [7]. Na vytvorenie stabilných CAIX knockoutov a dvojitých PDHK1-CAIX
knockoutov sme taktiež využili medódu CRISPR. Do pX459-Cas9 vektora (Addgene, USA)
bola naklonovaná guide RNA sekvencia pre CAIX (5‘ ATGCAGGAGGATTCCCCCTT 3‘).
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Týmto konštruktom sme transfekovali RKO a RKO PDHK1 KO bunky Turbo-Fect reagentom
(ThermoFisher Sciences, USA), selektovali 1 µg/ml puromycínom (Sigma-Aldrich, USA)
a následne jednotlivé vyselektované klony otestovali na expresiu CAIX pomocou Western
Blotu. RKO CAIX KO a RKO double KO bunkové línie sú každá zmesou najmenej štyroch
klonov.
In vitro testy klonogenicity a viability
Na posúdenie viability boli RKO bunky nasadené na 96-jamkové platničky (25000
buniek/jamku), na ďalší deň im boli pridané inhibítory a boli inkubované v normoxii a hypoxii
24 hodín. Následne im bola pridaná farbička Cell Titer Blue (Promega, USA) a po 3-hodinovej
inkubácii zmeraná intenzita fluorescencie na Synergy H4 microplate readri (BioTek, USA)
(530(25)Ex/590(35)Em).
Na test klonogenicity bolo nasadených 100 buniek na jamku na 6-jamkovú platničku
v DMEM médiu s vysokou koncentráciou glukózy (25mM) a glutamínu (4mM) alebo so
zníženou koncentráciou (5mM glukóza, 1mM glutamín), s alebo bez 1mM pyruvátu. Bunky
boli inkubované za normoxických podmienok dva týždne a následne zafarbené roztokom
kryštálovej violete (Sigma-Aldrich, USA).
In vivo rast nádorových xenograftov v nahých myšiach
3 milióny RKO buniek boli subkutánne aplikované do 6-týždňových nahých myší a rast
bol následne monitorovaný pomocou merania veľkosti nádorov z dvoch strán (objem nádora =
(d1) x (d2)2 x 0,52). Tri náhodne vybrané nádory z každej bunkovej línie boli zlyzované v RIPA
pufri a analyzované Western Blotom (popísané vyššie). Experimenty na myšiach boli
schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (projekt 292/16-221g).
Výsledky a diskusia
Inhibícia CAIX a PDHK má mierne synergický efekt na prežívanie RKO buniek
V prvom kroku sme skúsili použiť inhibítor CAIX (100 µM HSFA) a všeobecný
inhibítor PDHK (10 mM DCA), plus ich kombináciu, na posúdenie, či by takáto stratégia
mohla ovplyvniť viabilitu nádorových buniek. HSFA samotný nespôsobil žiadny pokles
viability RKO buniek po 24 hodinách inkubácie (Cell Titer Blue test), pričom DCA (všeobecný
inhibítor PDHK1-4) znížil bunkové prežívanie o 20% (Obr.1). Pri použití obidvoch inhibítorov
naraz sme pozorovali mierne synergický efekt, kedy viabilita klesla o približne 30% oproti
kontrolným, neopracovaným bunkám.
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Obr. 1. Inhibícia CAIX (HSFA) a PDHK (DCA) má mierne synergický efekt na viabilitu RKO buniek.
Cell Titer Blue test viability po 24 hodinách inkubácie s inhibítormi.

Tvorba stabilných RKO bunkových línií s vyradenými génmi pre PDHK1 a CAIX
jednotlivo a kombinovane

Obr. 2. Expresný profil vytvorených RKO bunkových línií s vyradenými génmi pre PDHK1 a CAIX.
Western Blot analýza expresie PDHK1, CAIX, fosforylácie serínu 232 na PDH (pSer232-E1α), celkovej PDH
(Elα), HIF1α a LDHA v normoxických (21% 02) / hypoxických (1% O2) RKO KO líniách. Ako kontrola
rovnomerného nanášania sa použil β-aktín (BACT).

Pre povzbudivé výsledky s inhibítormi sme sa rozhodli vytvoriť stabilné RKO bunkové
línie s vyradenými génmi pre PDHK1 (PDHK1-/CAIX+), CAIX (PDHK1+/CAIX-) a PDHK1
a CAIX spolu (PDHK1-/CAIX-). Western Blot analýza (Obr. 2) potvrdzuje absenciu PDHK1
a CAIX v knockoutových (KO) líniách. Zaujímavé je, že tieto dva proteíny sa vzájomne
ovplyvňujú a absencia PDHK1 znižuje expresiu CAIX a taktiež absencia CAIX vedie k
poklesu hladiny PDHK1. Mohlo by to byť spôsobené tým, že v týchto KO líniách je znížený
aj HIF1α transkripčný faktor, ktorý reguluje ich expresiu [5,8], aj keď hladina laktát
dehydrogenázy A (LDHA; taktiež glykolytický HIF cieľový gén) zostala nezmenená (Obr. 2).
Taktiež pozorujeme, že E1α podjednotka PDH (substrát pre PDHK1-4) je fosforylovaná na
seríne 232 (pSer232-E1α) iba za hypoxických podmienok (pričom celková hladina E1α je
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rovnaká vo všetkých vzorkách), a to iba v bunkách, ktoré sú pozitívne na PDHK1. Potvrdzuje
to, že PDHK1 ako jediná zo štyroch PDHK dokáže fosforylovať Ser232 (ostatné PDHK
fosforylujú iba Ser293 a Ser300) a aktívna je práve za hypoxických podmienok, kedy výrazne
znižuje aktivitu PDH a oxidatívnu fosforyláciu [9].
PDHK1 je potrebná pre prežívanie nádorových buniek za podmienok
s obmedzeným prísunom živín
Ďalej sme chceli zistiť, ako budú bunkové línie s vyradenou PDHK1 a CAIX prežívať
za nutrične stresujúcich podmienok. Využili sme test klonogenicity a rovnako nasadené bunky
sme nechali dva týždne rásť buď v plnom médiu (25 mM glukóza, 4 mM glutamín, 1 mM
pyruvát) alebo nutrične-ochudobnených médiách (5 mM glukóza, 1 mM glutamín, s alebo bez
1 mM pyruvátu). Hypoxické časti nádorov majú okrem zníženej hladiny kyslíka takisto aj
znížené hladiny glukózy a iných živín kvôli nedostatočnému krvnému zásobeniu. Na obrázku
3 je vidieť, že bunky bez PDHK1 oveľa horšie prežívajú za takýchto podmienok (nezávisle od
prítomnosti CAIX), čo len potvrdzuje, akú dôležitú úlohu hrá PDHK1 v metabolizme glukózy
nádorových buniek a že jej inhibícia by mohla mať význam v terapii hypoxických nádorov.

Obr. 3. Test klonogenicity na RKO bunkách s vyradenými génmi pre PDHK1 a/alebo CAIX rastúcich
v médiách s rôznymi hladinami glukózy (Glc), glutamínu (Gln) a pyruvátu (Pyr) dva týždne.

RKO bunky s vyradenou PDHK1 a CAIX rastú pomalšie in vivo
Nami vytvorené knockoutové bunkové línie (Obr. 2) sme subkutánne aplikovali do
nahých myší a sledovali ich rast. Z obrázku 4A je zrejmé, že kontrolné RKO bunky, pozitívne
na PDHK1 a CAIX, rástli najrýchlejšie a vyradenie PDHK1 a/alebo CAIX viedlo k výraznému
spomaleniu rastu nádorov.
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Obr. 4. Nádorové xenografty z RKO buniek s vyradenou PDHK1 a CA9 rastú pomalšie. A Rastová krivka
nádorových RKO xenograftov s vyradenými génmi pre PDHK1 a/alebo CAIX sledovaných v priebehu troch
týždňov. B Tri náhodne vybrané xenografty z (A) boli zlyzované a expresia CAIX a PDHK1 boli overené
Western Blotom. Tubulín (TUB) slúžil ako kontrola rovnomerného nanášania. Anti-myšia sekundárna protilátka
(použitá na vyvolanie CAIX) deteguje aj ťažké reťazce myšacích imunoglobulínov z krvi vo veľkosti CAIX
(54 kDA). CAIX signál je viditeľný ako dvojband.

Western Blot analýza lyzátov z troch náhodne vybraných nádorov z každej bunkovej
línie overila expresiu PDHK1 a CAIX v nich (Obr. 4B). Opäť sa potvrdila nižšia hladina CAIX
v PDHK1 negatívnych bunkách ako v prípade 2D bunkovej kultúry (Obr. 2).
Záver
Naše výsledky naznačujú, že cieleným zasahovaním dvoch dôležitých enzýmov pre
hypoxické nádorové bunky, PDHK1 a CAIX, by sme mohli dosiahnuť signifikantné
spomalenie rastu nádorov.
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Abstract
The impact of metal tellurite deposits into cell damage by cold atmospheric plasma and UV radiation.
Among the bacterial species, especially among those pathogenic, is the tellurite resistance operon - ter
operon, widely spread. Its main effect and advantage for bacterial strains is unknown but it is clear that its key
role is not the ability to reduced relatively high concentrations of potassium tellurite. Despite the fact that tellurium
and its compounds occur only rarely in nature, bacterial strains are able to tolerate its high concentrations due to
the ter operon. We propose it protective function in oxidative stress environment.

Keywords: ter operon; bacterial strain; stress; UV radiation; potassium tellurite
Úvod a formulácia cieľa
Jedným z cieľov našej práce bolo zistiť, aký vplyv majú depozity kovových kryštálov
telúru v periplazmatickom priestore bunky Escherichia coli na ich schopnosť prežívania po
ožiarení UV svetlom. Porovnávali sme sedem klinických bakteriálnych kmeňov a štyri kmene
s rôznym zastúpením génov ter operónu, ktoré zodpovedajú za tvorbu depozitov po redukcii
zlúčenín telúru na kovový telúr.
Sledovali sme taktiež vplyv rôzneho množstva depozitovaného telúru na schopnosť
prežívania buniek ožiarených studenou atmosférickou plazmou (CAP). Porovnávali sme
intenzitu rastu buniek po rôzne dlhom pôsobení CAP a pri rôznych koncentráciách teluričitanu
draselného v kultivačnom médiu.
Materiál a metódy
Stanovenie UV rezistencie bakteriálnych kmeňov
Pripravili sme nočné kultúry bakteriálnych kmeňov 16 hodinovou kultiváciou pri 37°C
počas kontinuálneho miešania. 20 µl nočnej kultúry sme inokulovali na tuhé LB médiá bez
prídavku K2TeO3 (kontrola) a s prídavkom K2TeO3 do výslednej koncentrácie 1 µg/ml. Misky
sme kultivovali 3 h pri 37°C. Následne sme kultúry ožarovali UV svetlom (UVC
transluminátor/lampa, 254 nm, intenzita 13 Gy) v rôzne dlhých časových intervaloch. Po
ožiarení sme kultúry inkubovali v termostate pri 37°C 24 hodín. Experiment sme vyhodnotili
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počítaním vyrastených kolónií a percentuálnym stanovením počtu kolónií porovnaním s
neožiarenou kontrolou.
Pôsobenie studenej atmosférickej plazmy na rast buniek
Nočné kultúry testovaných kmeňov sme nariedili na hodnotu OD600 = 0,2 v tekutej LB
pôde a následne 50x v PBS. Do 24-jamkovej platničky sme napipetovali po 300 µl z takto
pripravených suspenzií, ktoré boli následne ožiarené prúdom plazmy v časoch 2 min, 2,5 min,
3 min a 4 min. Bunky, ktoré slúžili ako kontrola zostali neožiarené, druhé kontrolné bunky boli
ovplyvnené len prúdom vzduchu, ktorý je súčasť generátora a jeho úlohou je nasmerovať
reaktívne častice na miesto pôsobenia. Bunkové suspenzie sme po pôsobení plazmy
rozhokejkovali na Petriho misky s tuhou LB pôdou obohatenou o rôzne koncentrácie K2TeO3.
Použili sme tuhé LB médiá s 1 µg/ml, 100 µg/ml a 500 µg/ml K2TeO3. Kontrolné médiá boli
bez prídavku teluričitanu.
Bakteriálne kmene
Bakteriálne kmene sú zo zbierky mikroorganizmov Katedry molekulárnej biológie,
Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (Tab. 1).
Tab. 1. Zoznam použitých bakteriálnych kmeňov Escherichia coli
BAKTERIÁLNY KMEŇ

GENOTYP

ZDROJ

E. coli B

tehA ,tehB, lon dcm mal B

Daegelen a kol., 2009 [1]

E. coli KL30
E. coli KL53

R

R

R

R

R

R

R

R

Tc , Ap (klinický izolát)
R

Te , Tc , Sm (klinický izolát), terXYW, terZABCDEF

Burian a kol., 1990

E. coli KL26

Tc , Sm (klinický izolát)

Burian a kol., 1990

E. coli K12

Divý typ, (λ) F+, tehA, tehB
TcR, ApR, CmR, SmR, SuR (klinický izolát)

Bachman, 1990 [3]

E. coli KL44
E. coli KL6
E. coli O157:H7
MC4100+plazmid pJS4
MC4100+plazmid pLK18

R

Burian a kol., 1990

R

E. coli KL36

R

Burian a kol., 1990 [2]

Tc , Ap , Cm , Sm , Su (klinický izolát)

R

R

Tc , Km , terXYW and terZABCDEF (klinický izolát)
Te

R

Burian a kol., 1990
ŠPVÚ Bratislava

R

R

oriColE1, Ap , Te terW a terZABCDEF v pBluescript
R

Burian a kol., 1990

R

Cm , Te , terBCDE v pACYC184

Vávrová, 2006 [4]
Burian a kol., 1998 [5]

Výsledky a diskusia
Stanovenie UV rezistencie a posúdenie možného vplyvu depozitov kovového telúru na
schopnosť prežívania po UV ožiarení
Pri tomto experimente sme testovali 7 klinických bakteriálnych kmeňov Escherichia
coli KL53, KL6, KL26, KL30, KL36, KL44, E. coli O157:H7 a 4 kmene s rôznym zastúpením
génov ter operónu. Tieto gény zodpovedajú za tvorbu periplazmatických depozitov kovového
telúru po redukcii zlúčenín telúru z média na kovový telúr. Kmene E. coli B a K12 sú kontrolné
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kmene len s kryptickým ter operónom a kmene MC4100 pLK18 (ďalej iba pLK18) a MC4100
pJS4 (ďalej iba pJS4) sú delečnými derivátmi s rôznym zastúpením génov ter operónu. Tieto
bakteriálne kultúry sme ožarovali na tuhých pôdach bez prídavku K2TeO3 a s prídavkom
1 µg/ml K2TeO3 v časových intervaloch 5 , 10, 15 a 20 min. Po ožiarení sme ich kultivovali

Počet bakteriálnych kolónií v %

24 h a percentuálne vyhodnotili rast.

LB médium
120
E. coli B
100

KL30
KL53

80

pLK18
KL26

60

K12
40

KL44
KL6

20

O157:H7
KL36

0
0

5

10

15

20

pJS4

Čas ožiarenia UV svetlom (min)

Obr. 1. Percentuálny počet bakteriálnych kolónií vyrastených na LB médiu v závislosti od času ožiarenia
UV svetlom.
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Počet bakteriálnych kolónií v %

Médium s prídavkom teluričitanu draselného
120

E. coli B
KL30

100

KL53

80

pLK18
KL26

60

K12

40

KL44

20

KL6
O157:H7

0
0

5

10

15

Čas ožiarenia UV svetlom (min)

20

KL36
pJS4

Obr. 2. Percentuálny počet bakteriálnych kolónií vyrastených na LB médiu s prídavkom 1 µg teluričitanu
draselného v závislosti od času ožiarenia UV svetlom.

Z týchto hodnôt sme následne vytvorili graf závislosti rastu bakteriálnych kmeňov od
dĺžky ožarovania UV svetlom. Porovnaním grafov na obrázkoch 1 a 2 je evidentné, že
prežívanie buniek po ožiarení UV svetlom je na médiách s teluričitanom u väčšiny kmeňov
redukované asi o štvrtinu. Zámerom tohto experimentu bolo posúdiť možný pozitívny resp.
negatívny vplyv depozitov vyredukovaného kovového telúru v periplazmatickom priestor
buniek, teda zistiť, či v médiách s prídavkom teluričitanu bude prežívanie buniek lepšie,
nakoľko sme predpokladali, že vyredukovaný kovový telúr uložený v periplazmatickom
priestore bunky by mohol tvoriť aspoň čiastočnú fyzickú bariéru pred prienikom UV žiarenia
do bunky. Vo viacerých nesúvisiacich experimentoch sme zistili, že množstvo depozitov
v periplazme má výrazný vplyv na niektoré bunkové procesy (ako napr. prijímanie resp.
vylučovanie nízkomolekulových látok ako napr. EtBr, K2TeO3 a pod.). Za zváženie stojí
testovať vyššie koncentrácie teluričitanu v médiu, čo by viedlo k vyššiemu množstvu
depozitovaného telúru, no s tým je úmerné vyššie zaťaženie bunky voľnými kyslíkovými
radikálmi, ktoré sú vedľajšími medziproduktami pri redukcii toxického teluričitanu na
netoxickú formu telúru [6].
Pozoruhodný výsledok sme namerali pri klinickom kmeni KL53 a jeho derivátoch
MC4100 pLK18 a MC4100 pJS4. Génová dóza ter génov je v klinickom kmeni výrazne nižšia
nakoľko ter gény tohto kmeňa sú súčasťou veľkého konjugatívneho plazmidu. Z tohto
plazmidu boli pripravené deriváty pLK18 a pJS4. Ter gény v pLK18 sú súčasťou
nízkokópiového plazmidu pACYC184 a pri konštrukte pJS4 sú ter gény klonované do
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vysokokópiového plazmidu s ColE1 replikónom. Z grafov je zrejmé, že génová dóza ter génov
má vplyv na prežívanie buniek po ožiarení UV svetlom. Pozitívny vplyv telúrových depozitov
v periplazme sme pri tomto experimente nezaznamenali. Skôr sa prikláňame k myšlienke, že
kultivácia ožiarených buniek na médiách s teluričitanom kumuluje mieru oxidačného
poškodenia bunky voľnými kyslíkovými radikálmi, ktoré sú generované tak po UV žiarení [7]
ako pri redukcii teluričitanu na kovový telúr [6]. Rozdiely v raste jednotlivých kmeňov môžu
byť spôsobené faktom, že každý z použitých klinických kmeňov disponuje inou génovou
výbavou, iným zastúpením ter génov, iným typom rezistencie a teda má iné vlastnosti
a schopnosti odolávať pôsobeniu kombinácii viacerých stresorov zároveň.
Pôsobenie studenej atmosférickej plazmy (CAP) na rast buniek
Schopnosť prežívania bakteriálnych buniek po ožiarení CAP sme sledovali v rôznych
časových intervaloch a na médiách so vzrastajúcou koncentráciou K2TeO3. Testovali sme dva
klinické kmene KL53 a KL44. Z tabuľky 1 je zrejmé, že množstvo depozitov telúru v periplazme
buniek neeliminuje mieru poškodenia pôsobením CAP. Práve naopak poškodenie buniek po
pôsobení CAP sa kumuluje so zvyšujúcou sa koncentráciou K2TeO3. Zaujímavá je odlišná
schopnosť prežívania v závislosti od génovej výbavy kmeňov. Tento experiment plánujeme
rozšíriť o merania kmeňov bez ter génov a s rôznym zastúpením ter génov a ich odlišnou génovou
dózou.
Tab. 1. Sumarizácia výsledkov rastu buniek po ožiarení CAP na médiách s rôznou koncentráciou
K2TeO3.

Záver
Cieľom práce bolo ukázať či vôbec a akou mierou sa ter gény podieľajú na schopnosti
patogénnych klinických kmeňov prežiť oxidačný stres spôsobený UV žiarením a studenou
atmosférickou plazmou. UV žiarenie je najčastejšie využívané na dekontamináciu
nemocničných priestorov a potravinárskych prevádzok, preto sme sledovali jeho vplyv na
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patogénne mikroorganizmy, ktoré z tohto prostredia pochádzajú [8]. Na základe našich
výsledkov usudzujeme, že práve ter gény študovaných klinických kmeňov by mohli byť
nápomocné pri schopnosti prežiť poškodenie spôsobené ionizačným žiarením, nakoľko
zvýšená génová dóza ter génov umožňuje lepšiu schopnosť prežívania oxidačného poškodenia
buniek spôsobeného UV žiarením. Množstvo depozitovaného kryštalického telúru uloženého
v periplazmatickom priestore bunky nemá pozitívny vplyv na oxidačné poškodenie bunky
spôsobené ožiarením UV svetlom ani studenou atmosférickou plazmou.
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Abstract
Mutagenesis of Candida utilis maltase promoter
In last thirty years, recombinant protein production in yeast has become one of the most important tools
of modern biotechnology. Promoters initiate the transcription of target genes and therefore they are key parts of
efficient recombinant proteins production. Suitable promoter is selected based on specific requirements of
a bioprocess and specific properties of protein to be produced. The use of endogenous promoter is often limited
by context-specific promoter activity, incomplete transcription control and incapability to maximise transcription
level. Candida utilis maltase promoter disposes with interesting features and several authors highlighted its
potential in protein expression by using maltose as an inducer. The aim of this work is to select, at the first, maltase
promoter with minimalised effect of catabolic repression by glucose and, at the second, promoter with higher
strength. To reach this goal we decided to use two approaches: random and site specific mutagenesis.

Keywords: Candida utilis; mutagenesis; maltase; maltase promoter
Úvod a formulácia cieľa
Posledných 30 rokov predstavuje produkcia rekombinantných proteínov v kvasinkách
jeden z najdôležitejších nástrojov modernej biotechnológie. Transkripcia cieľového proteínu
sa spúšťa z promótora, a preto predstavuje promótor kľúčový prvok efektívneho expresného
systému na produkciu rekombinantných proteínov [1]. Výber vhodných promótorových
elementov predstavuje základnú úroveň regulácie transkripcie a voľba najvhodnejšej
alternatívy závisí od špecifických požiadaviek a vlastností cieľového proteínu, ktorý má byť
produkovaný. Je dostupných množstvo dobre charakterizovaných natívnych kvasinkových
promótorov, ktorých použitie na heterológnu produkciu býva avšak často limitované neúplnou
transkripčnou kontrolou a neschopnosťou maximalizovať úroveň transkripcie v danom
organizme. Na cielenú prípravu promótorov s odpovedajúcimi vlastnosťami je možné využiť
prístupy promótorového inžinierstva ako náhodná mutagenéza, tvorba hybridných promótorov,
saturačná mutagenéza obkolesujúcich sekvencií, výpočtové analýzy a de-novo dizajn
promótorov [2].
Z pohľadu biotechnologickej produkcie rekombinantných proteínov disponuje
maltázový promótor (P GLC) C. utilis zaujímavými vlastnosťami. Sila tohto promótora je po
indukcii celobiózou porovnateľná so silou často využívaného konštitutívneho promótora
glyceraldehyd-3-fosfatázy (P GAP). Rovnako je možná indukcia tohto promótora lacnými
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zdrojmi uhlíka ako je škrob alebo maltóza [3]. Cieľom našej práce je získanie poznatkov o
regulácii maltázového promótora a ich následné využitie pri produkcii rekombinantných
proteínov pod kontrolou tohto promótora. V našej práci sme sa sústredili na prípravu takej
formy maltázového promótora, na ktorú by bol dopad katabolickej represie minimálny.
Dôležitou súčasťou tejto negatívnej regulácie je Mig1 proteín [4]. Vďaka forme maltázového
promótora

s minimalizovaným

dopadom

katabolickej

represie

by

v nových

biotechnologických prístupoch produkcie bola možná kultivácia C. utilis na lacných zdrojoch
uhlíka a jej širšie biotechnologické využitie. Na dosiahnutie tohto cieľa sme sa rozhodli využiť
dva prístupy: náhodnú a miestne špecifickú mutagenézu.
Materiál a metódy
Kmene a plazmidové vektory
Tab. 1. Použité kmene a plazmidové vektory, ich charakteristika a zdroj.
Názov
E. coli XL1
C. utilis ΔglcF
pGHZeo-d3
pG*HZ-d3
pGHZ-d3-Mut1
pGHZ-d3-Mut2

Charakteristika
endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac
glnV44 F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15]
hsdR17(rK- mK+)
Δglc loxP
Zeor, Sh ble gén pod kontrolou P GLC d3, HIS3
Zeor, Sh ble gén pod kontrolou náhodne
mutovaného P GLC d3, HIS3
Zeor, Sh ble gén pod kontrolou P GLC d3
s mutovaným prvým Mig1 väzobným miestom,
HIS3
Zeor, Sh ble gén pod kontrolou P GLC d3
s mutovaným druhým Mig1 väzobným
miestom, HIS3

Zdroj
Stratagene
[3]
[5]
Táto práca
Táto práca
Táto práca

Na konštrukciu a uchovávanie plazmidov sme použili kmeň E. coli XL1. Na kultiváciu sme
používali LB (Luria Bertani) médium s obsahom antibiotika zeocín 10 mg/dm3. Plazmidy
a kmene použité v práci sú uvedené v Tab. 1.
Techniky rekombinantných DNA
Pri manipulácii s DNA sme postupovali podľa inštrukcií dodávateľov alebo sme sa
riadili štandardnými metódami [6].
Náhodná mutagenéza
Metódou náhodnej mutagenézy pomocou error-prone PCR sme pripravili knižnice
mutovaných maltázových promótorov. Pracovali sme s kitom GeneMorph II Random
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Mutagenesis Kit (Agilent Technologies). Množstvom vstupnej templátovej DNA sme
ovplyvňovali frekvenciu mutácii podľa inštrukcií od dodávateľa. Zloženie a teplotný program
error-prone PCR reakcie je uvedený v tabuľke 2. Neskôr sme na zvýšenie frekvencie mutácii
použili prídavky MgCl2 (výsledná koncentrácia v reakcii 8 mM), MnCl2 (výsledná
koncentrácia v reakcii 0,15 mM), nevyváženú koncentráciu dNTP (výsledná koncentrácia v
reakcii dCTP, dTTP - 0,2 mM a dATP, dGTP - 0,04 mM). Rovnako sme na dosiahnutie želanej
frekvencie mutácii použili produkt jednej error-prone PCR ako templát do ďalšej. Produkty
náhodnej mutagenézy sme pred klonovaním zbavili templátovej DNA poštiepením enzýmom
DpnI (New England Biolabs).
Tab. 2. Zloženie a program error-prone PCR reakcie.
Zloženie error-prone PCR reakcie
V závislosti od
Templát – pGHZ-d3
želanej frekvencie
mutácií
10× Mutazyme II reakčný
5 µl
pufor
40 mM dNTP mix
1 µl
Mutazyme II DNA
1 µl
polymeráza
pGLC R3 (10 µM)
1 µl
pGLC F -1530 (10 µM)
1 µl
Voda pre PCR
Do 50 µl

Program error-prone PCR reakcie
Krok

Teplota

Čas

Počiatočná denaturácia

95°C

2 min

30 cyklov

95°C

30 s

54°C

30 s

72°C
72°C

60 s /kb
10 min

Záverečná polymerizácia

Transformácia
Na elektroporáciu buniek E. coli sme použili približne 500 ng DNA po ligácii. Na
elektroporáciu buniek C. utilis ΔglcF sme použili 5 - 10 µg linearizovanej knižnice pG*HZd3.

Transformácia

prebiehala

pomocou

elektroporátora

GenePulser

(BioRad)

v elektroporačných kyvetách s 2 mm štrbinou. Parametre elektroporátora sme nastavili pri
elektroporácii bakteriálnych buniek – odpor 200 Ω, napätie 2,5 kV a kapacitanciu 25 µF a
kvasinkových buniek - odpor 1000 Ω, napätie 1 kV a kapacitanciu 25 µF.
Selekcia klonov C. utilis ΔglcF s cieľovými vlastnosťami
Pri testovaní rastu transformantov C. utilis ΔglcF po elektroporácií mutačnými
knižnicami pG*HZ-d3 sme transformanty vysievali na misky s pevným YPD (Yeast Extract–
Peptone–Dextrose) médiom, zeocínom (50 – 200 mg/dm3) a 2 % maltózou (w/V). Po
rozočkovaní klonov do jednotlivých kolónii sme jednu samostatnú kolóniu naočkovali do 2 ml
YPD média s 2 % maltózou (w/V) a príslušným množstvom antibiotika, na ktorom sme
vyselektovali daný klon (zeocín 50 – 200 mg/dm3). Po rozrastení cez noc sme z pripravenej
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kultúry naočkovali po 2 µl do 1 ml kultivačného média. Naočkovali sme si dve skupiny vzoriek.
Do prvej skupiny sme pridali iba YPD médium s príslušnou koncentráciou antibiotika. Do
druhej skupiny vzoriek sme pridali naviac 2 % (w/V) maltózu. Takto pripravené vzorky sme
kultivovali v 24-jamkovej platničke cez noc pri 29°C. Na druhý deň sme pozorovali či sa nám
podarilo získať klony s minimalizovaným efektom katabolickej represie citlivých na
prítomnosť maltózy.
Výsledky a diskusia
Príprava mutačných knižníc pG*HZ-d3 pomocou náhodnej mutagenézy
Metódou náhodnej mutagenézy sme vytvorili série promótorov s nukleotidovými
zámenami zavedenými počas error-prone PCR amplifikácie. Mutované produkty (1,5 kb) boli
následne naklonované do časti vektora pGHZ-d3 (2,2 kb) pomocou enzýmov NotI a NcoI
(New England Biolabs) na zachovanie orientácie maltázového promótora (obr. 1.).

A)

B)

Obr. 1. A) Mapa plazmidu pGHZ-d3 B) 1. O´Gene ruler 1kb DNA ladder (Thermo Scientific) 2. P GLCd3 produkt náhodnej mutagenézy (1,5 kb) 3. NotI-NcoI časť pGHZ-d3 (2,2 kb)

Výslednú mutačnú knižnicu – pG*HZ-d3 sme linearizovali pomocou enzýmu SfoI
(New England Biolabs) a transformovali do C. utilis ΔglcF s vydeletovanými všetkými
kópiami maltázového génu a promótora. Po elektroporácii sme transformanty selektovali na
miskách s pevným YPD médiom, zeocínom (50 – 200 mg/dm3) ako selekčným markerom
a obsahom 2 % maltózy (w/V). Získané klony sme následne testovali na minimalizáciu efektu
katabolickej represie a zachovanie citlivosti na prítomnosť maltózy.
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In silico návrh konštruktov pGHZ-d3-Mut1 a pGHZ-d3-Mut2
Pomocou in silico analýzy sme navrhli dva konštrukty pGHZ-d3-Mut1 a pGHZ-d3Mut2 na cielenú mutagenézu predpokladaných väzbových miest Mig1 proteínu. Mig1 proteín
je dôležitým elementom katabolickej represie glukózou obsahujúci motív zinkových prstov
zabezpečujúcich väzbu na DNA. Je schopný väzby na promótory rôznorodej skupiny génov
reprimovaných glukózou. Pre naviazanie Mig1 na DNA je potrebná prítomnosť GC boxu s
konsenzus sekvenciou (G/C)(C/T)GG(G/A)G. Okrem toho je pre naviazanie Mig1 potrebná
AT-bohatá oblasť nachádzajúca sa v 5´ regióne. Jedna časť Mig1 proteínu pravdepodobne
rozoznáva G(G/A)G triplet a druhá (G/C)(C/T)G triplet. Ani jedna báza v AT-bohatej časti nie
je striktne konzervovaná avšak pri rozrušení viacerými C dochádza k zabráneniu väzby Mig1
na DNA. AT-bohatá časť je potrebná na stabilizáciu interakcií počas väzby Mig1 na DNA [7].
Na základe týchto poznatkov sme identifikovali dve predpokladané miesta na väzbu Mig1
a navrhli sme primery, ktorými sme zmenili triplet G(G/A)G na A(G/A)G a nahradili sme
A v AT-bohatej oblasti C, tak aby sme rozrušili Mig1 väzbové miesto (obr. 2.).

A)

B)

Obr. 2. A) Schematické znázornenie miestne špecifickej mutagenézy prvého predpokladaného väzbového
miesta Mig1 B) Schematické znázornenie miestne špecifickej mutagenézy druhého predpokladaného
väzbového miesta Mig1

Záver
Podarilo sa nám pripraviť série mutačných knižníc P GLC-d3, ktoré sme linearizovali
a transformovali do C. utilis ΔglcF. Sekvenčná analýza získaných klonov C. utilis pG*HZ-d3
neodhalila vznik žiadnych nových mutácií. Po selekcii klonov na zistenie vzniku maltázového
promótora s minimalizovaným efektom katabolickej represie a zachovanou citlivosťou na
maltózu sme nezískali klony s cieľovými vlastnosťami. Získané klony po transformácii si
nezachovali citlivosť na maltózu a prístup náhodnej mutagenézy nebol dostatočný na
prekonanie efektu katabolickej represie. Cieľom ďalšej práce bude odstrániť predpokladané
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miesta väzby Mig1 proteínu v maltázovom promótore pomocou miestne špecifickej
mutagenézy.
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Abstract
Brachycephalic trend in the prehistoric and historical populations from the territory of Slovakia
The brachycephalic trend represents a relative shortening of skull and is the example of a secular trend.
The aim of this study was to identify if there exists brachycephalic trend among historical and prehistorical
populations in the region of Slovakia. Three cranial diameters (M1, M8 and M17) and index cranialis (I1) were
compared among adult individuals from 45 graveyards (divided to nine periods) and recent population. The skull
diameters in both sexes have changed from the Bronze Age to the modern times. However, the trend of
brachycephalisation is not as unambiguous as we expected. The most significant differences were found in the
maximum length (M1), maximum width (M8) and index cranialis (I1). A significant brachycephalisation occurred
in the period of modern times. The results indicate an increasing trend in the number of dolichocephalic
individuals in the current population.

Keywords: craniometry; index cranialis; skull shape; variability
Úvod a formulácia cieľa
Jedným z najznámejších a najrýchlejšie postupujúcich evolučných trendov súčasnosti
popísaných u európskej populácie je proces brachycefalizácie. Tento trend je na území
Slovenska datovaný od 10. storočia n. l. [1]. Brachycefalizačný trend predstavuje relatívne
skrátenie lebky a je jedným z príkladov sekulárneho trendu [2]. Uvádza sa, že hodnoty
kraniálneho indexu sa u nás zvýšili z pôvodných 77 jednotiek v 10. storočí, až na 84 jednotiek
v 20. storočí. Od 15. storočia je na našom území pozorovaný výrazný nárast brachycefálnych
jedincov. Potvrdzuje to aj štúdia z roku 1976, kedy slovenská populácia mala výrazne
brachycefalické lebky [1].
Na základe týchto výskumov sme sa rozhodli v našej štúdii zistiť, či je
brachycefalizačný trend pozorovateľný u jedincov žijúcich na našom území už
v predhistorických a historických obdobiach.
Materiál a metódy
Predmetom našej štúdie sú kostrové súbory zo 45 pohrebísk pochádzajúcich z územia
Slovenska. Z dôvodu malého počtu jedincov zastúpených na niektorých pohrebiskách sme
všetky pohrebiská zlúčili do deviatich období chronologicky podľa datovania, od doby
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bronzovej až po novovek. Jednotlivé obdobia zahŕňajú tieto pohrebiská: 1. Doba bronzová –
Jelšovce JRD [3], Branč [4], Pata [5] a štyri pohrebiská so solitérnymi hrobmi [6,7,8], 2. Latén
– Palárikovo [9], 3. Sťahovanie národov – Rusovce [10] a Gáň A [11], 4. Avarské obdobie –
Šebastovce [12], Želovce [13], Nové Zámky [14], Cífer-Pác [15], Holiare [16], Virt [17],
Dvory nad Žitavou [18], Nové Zámky [19], Borovce AS2 [20], Borovce AS [20], 5. Raný
stredovek – Borovce AS3 [20], Borovce AS4 [20], Zlaté Piesky [21], Nitra-Lupka [22], Dolné
Lefantovce [23], Závada [24], Bojničky [25], Gáň C [11], Nitra-Zobor [26], Tvrdošovce [27],
Malé Kosihy [28], Nitra-Šindolka [29], Pobedim-Na laze [30], Pobedim-Na laze II. [31], Nové
Zámky [32], 6. Vrcholný stredovek – Ducové A [33], Zemné [34], Devín-Hrad [35], DevínHrad [36], Borovce S [20], Nitra-hrad [37], 7. Stredovek – Čakajovce [38], Borovce N [20], 8.
Neskorý stredovek – Leles [39], Pinciná [40], 9. Novovek – Ducové B [33], Janíky [41], NitraDrážovce [42], 10. Súčasná populácia [43]
Vytvorili sme databázu na základe prevzatých údajov z antropologických analýz.
Použili sme kraniálne rozmery: M1 – maximálna dĺžka lebky, M8 – maximálna šírka lebky,
M17 – výška lebky a jeden index: I1 – index cranialis. Do databázy sme zaradili len jedincov,
u ktorých bol zmeraný aspoň jeden z vybraných rozmerov. Vo vytvorenej databáze sme
vypočítali univariačnú charakteristiku polohy a variability pre deväť období, do ktorých sme
zlúčili chronologicky jednotlivé pohrebiská a pre súčasnú populáciu. Overili sme normalitu
rozloženia dát Kolmogorov-Smirnovovým a Shapiro-Wilkovým testom a na zisťovanie
významnosti rozdielov medzi mediánmi sme použili neparametrický Kruskal-Wallisov test. Na
zistenie rozdielov v stredných hodnotách medzi jednotlivými obdobiami sme použili MannWhitneyho U-test pre testovanie dvoch nezávislých premenných.
Výsledky a diskusia
Výsledky Kruskal-Wallisovho testu ukázali, že medzi jednotlivými obdobiami existujú
štatisticky signifikantné rozdiely na hladine významnosti p < 0,01, a to u mužov aj žien
vo všetkých sledovaných ukazovateľoch (Tab. 1). Znamená to, že rozmery lebky sa v období
od doby bronzovej po novovek menili.
Pri porovnaní jednotlivých období sme zaznamenali najvýraznejšie rozdiely medzi
premennými M1, M8 a I1. Štatisticky veľmi vysoko významné rozdiely (p < 0,001) boli
pozorované medzi obdobím doba bronzová, neskorý stredovek a novovek.
Hodnoty indexu cranialis (Obr. 1) dokazujú, že v dobe bronzovej boli lebky
dolichokranné (I1: muži – 73,91; ženy – 74,3) a maximálna dĺžka lebky dosahovala v tomto
období najvyššie hodnoty (M1: muži – 189,49 mm; ženy – 180,80 mm ) zo všetkých
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sledovaných období.
Tab. 1. Výsledky Kruskal-Wallisovho testu pre súbor mužov a žien

Muži
ChiSquare
Df
Asymp.
Sig.

Ženy

M1
M8
M17
138,340 101,887 26,006

I1
M1
M8
M17
212,048 100,476 140,999 26,958

I1
89,327

8
0,000

8
0,000

8
0,000

8
0,000

8
0,001

8
0,000

8
0,000

8
0,001

Legenda: M1– maximálna dĺžka lebky, M8 – maximálna šírka lebky, M17 – výška lebky, I1 – dĺžkovo-šírkový
index (index cranialis).

Obr. 1. Priemerné hodnoty dĺžkovo-šírkového indexu (index cranialis, I1).
Legenda: datovanie: 1 – doba bronzová, 2 – latén, 3 – sťahovanie národov, 4 – avarské obdobie, 5 – raný
stredovek, 6 –vrcholný stredovek, 7 – stredovek, 8 – neskorý stredovek, 9 – novovek, 10 – súčasná populácia

V novoveku sa dĺžka lebky výrazne skrátila (M1: muži – 176,02 mm; ženy –
170,44 mm), čo by mohlo byť spôsobené najmä postupujúcim sekulárnym trendom. Práve
zvyšujúce sa tempo sekulárneho trendu, by mohlo spôsobiť veľkú variabilitu v populáciách
patriacich do obdobia novoveku.
Výsledky našej štúdie sú v súlade s výsledkami Krásničanovej (1999) [1], ktorá uvádza,
že od 15. storočia je pozorovaný výrazný trend brachycefalizácie, a naopak od začiatku 90.
rokov 20. storočia začína trend opačný – debrachycefalizačný. Na základe výsledkov viacerých
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štúdií zo súčasnosti [44 – 48] predpokladáme, že v nasledujúcich rokoch bude podiel
dolichocefálnych jedincov v našej populácii narastať.
Záver
Výsledky štatistických testov ukázali, že rozmery lebky sa v priebehu niekoľkých
tisícročí menili. Trend postupného skracovania dĺžky lebky však nie je taký jednoznačný, ako
sme predpokladali. U predhistorických populácií sme výraznejšie zmeny zaznamenali len
u populácie z laténskeho obdobia, výsledky však môžu byť skreslené malým počtom jedincov
v tomto súbore. U populácií z historického obdobia došlo k badateľnému skráteniu lebky až
v novoveku. Príčin nevýrazného trendu brachycefalizácie môže byť viac. Je možné, že
k výraznejšiemu skráteniu dĺžky lebky prišlo až v posledných storočiach. Nevylučujeme tiež
možnosť, že dôvodom je pomerne široké rozpätie datovania niektorých pohrebísk, čím došlo
k prekrytiu niektorých období. Netreba tiež zabúdať na interindividuálnu chybu merania,
keďže naša analýza zahrňovala metrické dáta zo 45 pohrebísk zozbierané z literatúry
a jednotlivé kostrové pozostatky merali rôzni autori.
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Abstract
Molecular analysis of clinical Streptococcus agalactiae strains responsible for urogenital infections
Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus, GBS) colonizes gastrointestinal and urogenital tract
of women and men. It causes sepsis and meningitis in neonates and invasive diseases in pregnant women. It can
also cause infections among immunocompromised and old individuals. In our study we created a collection of 73
GBS strains isolated mainly from urinary tract infections. Moreover we tested the presence of GBS in 450 urine
and sore throats samples sent for investigation to the clinical microbiology laboratory. The prevalence was 1.32%
in urine and 1.36% in sore throats. Five GBS clinical isolates were further analyzed by whole genome sequencing
and prophage sequences were detected. Three or four prophages were observed in each genome, overall sixteen
prophages which based on mutual homology were grouped into nine categories.

Keywords: Streptococcus agalactiae; prevalence study; prophages
Úvod a formulácia cieľa
Streptococcus agalactiae (streptokoky skupiny B – GBS) je oportunistický patogén,
ktorý kolonizuje gastrointestinálny a genitourinárny trakt až u 50% dospelých jedincov. Je
zodpovedný za značnú morbiditu u gravidných žien a rovnako aj u imunokompromitovaných
a starších pacientov [1]. Tento patogén je hlavnou príčinou novorodeneckej sepsy, meningitídy
a pneumónie. Spektrum ochorení vyvolaných GBS je široké a u dospelých jedincov je
najčastejšou príčinou postihnutie mäkkých tkanív a kože, osteoartikulárne infekcie a infekcie
močového traktu [2]. Okrem toho S. agalactiae neinfikuje len ľudskú populáciu, ale spôsobuje
ochorenia, hlavne mastitídy, u hovädzieho dobytka.
Kapsulárne polysacharidy (capsular polysaccharides, CPS) sú považované za hlavné
virulenčné faktory S. agalactiae. CPS boli rozdelené do desiatich sérotypov: Ia, Ib, II-IX [3].
Zistilo sa, že CPS hrajú dôležitú úlohu v procese virulencie, adhézie na hostiteľské povrchy
a rovnako aj pri invázii do epiteliálnych a endotelových buniek. Sérotypy GBS obsahujú
konzervované štruktúry opakujúcich sa jednotiek polysacharidov (Polysaccharide Repeat Unit,
PRU), ktoré určujú ich evolučný vzťah a zabezpečujú genetickú diverzitu jednotlivých CPS.
Epidemiologické štúdie poukázali na význam sérotypov Ia, II, III, ktoré sú asociované s
invazívnymi novorodeneckými infekciami, a sérotypu V, ktorý je asociovaný hlavne
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s ochoreniami u dospelých jedincov [4]. Prevalencia sérotypov sa mení podľa zemepisnej
polohy a etnického pôvodu.
Dôležitou súčasťou GBS sú povrchové proteíny, ktorých úlohou je sprostredkovanie
adhézie a následná invázia GBS do hostiteľského organizmu. Doteraz bolo identifikovaných
šesť povrchových proteínov: Alpha-C (Cα), Rib, Alp1 (Epsilon), Alp2, Alp3 a Alp4 proteín,
pričom kmene GBS exprimujú na svojom povrchu vždy iba jeden typ povrchového proteínu
[5].
Pri liečbe infekcií GBS je najčastejšie používaným antibiotikom penicilín alebo
ampicilín. V prípade alergie matky na penicilín je vhodnou voľbou erytromycín alebo
klindamycín [6].
Významným faktorom, ktorý je zodpovedný za rozdiely medzi kmeňmi GBS sú
profágy, čiže bakteriofágy integrované do bakteriálneho genómu. Distribúcia profágov v
genómoch nie je homológna. Prítomnosť profágov je výhodná pre bakteriálnych hostiteľov,
pretože často kódujú gény virulencie, a tým výrazne prispievajú ku genetickej individualite
kmeňov [7].
Cieľom našej práce bolo vytvoriť zbierku klinických kmeňov S. agalactiae
a charakterizovať kmene na molekulárnej úrovni. Zároveň sme stanovili prevalenciu kmeňov
GBS v klinických vzorkách. Stanovili sme celogenómovú sekvenciu reprezentatívnych
izolátov GBS a zamerali sa na identifikáciu profágov v získaných sekvenciách.
Materiál a metódy
Stanovenie základných genetických parametrov pomocou PCR
Zaradenie kmeňov do druhu S. agalactiae sme uskutočnili metódou PCR, pričom sme
použili špecifické primery dlts F a dlts R navrhnuté na oblasť dltS operónu [8]. Serotypizáciu
sme uskutočnili sériou dvoch multiplex PCR pomocou primerov navrhnutých na oblasti cps
operónu z GBS [8]. Pomocou metódy multiplex PCR sme identifikovali povrchové proteíny
na jednotlivých kmeňoch GBS využitím postupu podľa práce Sadeh a kol [8].
Stanovenie prevalencie kmeňov S. agalactiae z klinických vzoriek
Prevalenciu kmeňov S. agalactiae sme stanovili z klinických vzoriek moču a výterov z
hrdla. Pri identifikácii GBS zo vzoriek moču sme pripravili 10% inokulum moču, tzn., že sme
pripravili selektívne tekuté Todd Hewitt Broth médium, ktoré obsahovalo gentamicín (8µg/ml)
a kolistín (5 µg/ml). Do takto pripraveného selektívneho média sme pridali 1 ml moču (pri
výteroch z hrdla sme do média vložili výterový tampón) a vzorku kultivovali 24h/37 °C. Nočnú
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kultúru (50 µl) sme preočkovali na selektívne chromogénne médium a kultivovali 48h/37 °C.
Využívali sme dva typy selektívnych chromogénnych médií, pričom na prvom médiu
Chromogenic Strepto B Agar Base spolu s Chromogenic Strepto B Supplement (Biolife, Italy),
kolónie S. agalactiae rástli na ružovo. Na druhom chromogénnom médiu Strep B
Chromoselect Selective Agar Base spolu s Strep B Chromoselect Selective Supplement
(Sigma-Aldrich), mali kolónie S. agalactiae modré zafarbenie. Poteniálne kolónie S.
agalactiae sme ich potvrdili genotypizačnou PCR, serotypizáciou a stanovením povrchových
proteínov.
Analýza profágových oblastí z celogenómových sekvencií
Pre zistenie profágových oblastí v celogenómových sekvenciách sme využili programy
PHAST a anotáciu v programe Rast. Jednotlivé profágové oblasti sme získali z celogenómovej
sekvencie pomocou programu Vector NTI. Komparatívnu analýzu profágových oblastí sme
uskutočnili pomocou programu BioEdit. Pre grafické znázornenie homológie jednotlivých
profágov sme využili program Easyfig.
Výsledky a diskusia
V našej práci sme vytvorili zbierku 73 kmeňov S. agalactiae. U všetkých získaných
kmeňov S. agalactiae sme analyzovali sérotyp a povrchové proteíny. Zistili sme, že najviac
zastúpeným sérotypom bol sérotyp V (54,8%), nasledoval sérotyp III (17,8%), sérotyp Ia
(16,4%). Menej zastúpenými boli sérotyp II (5,5%), sérotyp Ib (2,7%) a sérotypy IV a VII
(1,4%). V Tab. 1 je znázornená asociácia sérotypov s analyzovanými povrchovými proteínmi.
Tab. 1. Zastúpenie sérotypov a povrchových proteínov u kmeňov GBS.

Sérotyp
Ia
Ib
II
III
IV
V
VII

Počet
kmeňov
12
2
4
13
1
40
1

%

Povrchové proteíny

16,4
2,7
5,5
17,8
1,4
54,8
1,4

Epsilon (9), Alp 2/3 (2), Rib (1)
Alp 2/3 (1), Alpha C (1)
Alpha C (3), Rib (1)
Rib (10), Alpha C (2), Alp 2/3 (1)
Rib (1)
Alp 2/3 (39), Alpha C (1)
Alpha C (1)

V práci sme sa tiež zamerali na vyhodnotenie prevalencie GBS v biologických
vzorkách moču a výterov z hrdla. Z celkového počtu 227 vyšetrených močov boli tri vzorky
S. agalactiae pozitívne, čo predstavuje prevalenciu 1,32%. Z celkového počtu 220 vyšetrených
výterov z hrdla sme získali tiež tri (1,36%) pozitívne vzorky S. agalactiae. U jednotlivých
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pozitívnych vzoriek S. agalactiae sme určili sérotypy a povrchové proteíny (Tab. 2).
Tab. 2. Vyhodnotenie prevalenčnej štúdie zo vzoriek moču a výterov z hrdla.

Biologická
vzorka
Moč

Výter z hrdla

Počet vyšetrených
vzoriek
227

220

Kmeň

Sérotyp

KMB-649

Ia

Povrchové
proteíny
Alp 2/3

KMB-650

Ib

Alpha C

KMB-651

Ia

Epsilon

KMB-667

III

Rib

KMB-670

V

Alp 2/3

KMB-671

V

Alp 2/3

Prevalencia

1,32%

1,36%

Ďalšou časťou našej práce bolo určiť profágové oblasti v celogenómových sekvenciách
piatich vybraných kmeňov S. agalactiae (KMB-533, KMB-534, KMB-548, KMB-562, KMB572). Celkovo sme charakterizovali šestnásť profágových oblastí. U kmeňov KMB-533, KMB534, KMB-548, KMB-562 sme našli tri profágové oblasti, u kmeňa KMB-572 štyri profágové
oblasti. Veľkosť jednotlivých profágov bola v rozmedzí 11 - 68 kbp. Komparatívnou analýzou
pomocou programu BioEdit sme profágy na základe podobnosti zaradili do deviatich skupín
(A-I). V skupinách B a C boli zaradené štyri navzájom podobné profágy pochádzajúce
z rôznych kmeňov, v skupine F boli dva profágy z dvoch rôznych kmeňov, ostatné profágy
zaradené do skupín A, D, E, G, H, I boli unikátne.
Tab. 3. Zaradenie profágov do skupín na základe homológie.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

KMB-533 profág 1
KMB-533 profág 2
KMB-533 profág 3
KMB-534 profág 2
KMB-548 profág 2
KMB-548 profág 3
KMB-562 profág 1
KMB-572 profág 2
KMB-572 profág 3

KMB-534 profág 3
KMB-534 profág 1

KMB-548 profág 1
KMB-562 profág 3

KMB-562 profág 2
KMB-572 profág 1

KMB-572 profág 4

Homológiu génov medzi jednotlivými profágmi sme vizualizovali pomocou programu
EasyFig (Obr. 1).
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Obr. 1. Grafické znázornenie príbuznosti profágov skupiny B.
Žltou farbou sú zobrazené nezaradené fágové proteíny, hnedou farbou chvostíkové proteíny, červenou farbou
hlavičkové proteíny, modrá farba znázorňuje replikačné proteíny, zelenou farbou sú znázornené regulačné
proteíny, fialovou farbou sú zobrazené proteíny potrebné lyzogéniu, sivá farba znázorňuje bakteriálne proteíny a
bielou farbou sú znázornené hypotetické proteíny. Čiernou farbou sú zobrazené bakteriálne gény nachádzajúce
sa na okraji miesta integrácie profága

V našej štúdii sme analýzou sérotypov zistili najpočetnejšie zastúpenie sérotypu V
(54,79%), po ktorom nasledovali sérotyp III, Ia, II, Ib, IV a VII. Beigverdi a kol. vo svojej
štúdii analyzovali ako najviac zastúpený sérotyp III (65,8%) nasledoval sérotypy II (14,6%),
Ib (7,3%) a sérotyp V (4,9%). Sérotyp Ia nebol v ich štúdií zmienený [9]. Rozličné výskumy
ukázali, že sérotypy VI a VIII boli dominantné medzi ženami japonskej populácie [10].
V našej štúdii sme stanovili prevalenciu GBS 1,32 % z klinických vzoriek moču,
a prevalenciu GBS 1,36 % z klinických vzoriek z výterov z hrdla. Van der Mee-Marquet a kol.
vo svojej štúdii testovali klinické vzorky moču, stolice, výtery z hrdla, výtery z pošvy a stery
z kože. Najčastejším miestom pozitívnej izolácie GBS boli výtery z pošvy (23%), vzorky moču
(21%), vzorky stolice (14%), výtery z hrdla (4%) a stery z kože (2%) [11].
V práci sme z piatich celogenómových sekvencií kmeňov GBS identifikovali 16
profágových regiónov. Jednotlivé profágy sme zaradili do deviatich skupín (A-I). Zistili sme,
že tri skupiny (B, C, F) profágov vykazujú medzi sebou homológiu a päť skupín (A, D, E, G,
H, I) profágov je unikátnych. V práci van der Mee-Marquet analyzovali 14 celogenómových
sekvencií kmeňov GBS, pričom identifikovali 22 profágov, ktoré rozdelili do šiestich skupín
(A-F) [12].
Záver
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V štúdii sme sa zamerali na molekulárnu charakterizáciu klinických kmeňov
S. agalactiae. Uskutočnili sme aj prevalenčnú štúdiu, ktorá nám poskytla dôležité informácie
o distribúcii a perzistencii S. agalactiae u ľudí. Rovnako sme sa zamerali aj na identifikáciu
profágov v celogenómových sekvenciách vybraných kmeňov GBS. Profágy považujeme za
dôležité hlavne z dôvodu, že prispievajú ku genetickej individualite kmeňov GBS.
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Dĺžka kopulácie vybraných druhov švábov (Blattaria)
z čeľadí Blaberidae a Blattidae
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Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie, Oddelenie biokontroly a bioterapií, Dúbravská
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Abstract
Copulation length of selected species of cockroaches (Blattaria) from families Blaberidae and Blattidae
Sexual behaviour and length of cockroach copulation have not yet been sufficiently investigated. A small
number of cockroach species were studied in relation to this topic. We studied copulation length of six cockroach
species: Diploptera punctata, Nauphoeta cinerea, Oxyhaloa deusta, Phoetalia pallida (Blaberidae) and Blatta
orientalis, Shelfordella lateralis (Blattidae). Both sexes from all six species were considered as sexually mature
just after 15 days from final moulting and got opportunity to mate. Length of copulation for species Phoetalia
pallida and Shelfordella lateralis was unknown so far. The shortest copulation proceeded at Phoetalia pallida
was 38 min. and 22 sec., while the longest took 60 minutes (median = 48 min. 34 s.). For Shelfordella lateralis,
the shortest time for recorded copulation was 17 min. and 31 sec., longest copulation lasted for 33 minutes (median
= 23 min. 12 s.).

Keywords: cockroaches; Blattaria; Blaberidae; Blattidae; copulation
Úvod a formulácia cieľa
V súčasnej dobe je opísaných približne 4600 recentných druhov švábov [1]. Sexuálne
správanie a dĺžka kopulácie väčšiny druhov nie sú doteraz preskúmané. Podrobnejšie údaje
boli publikované iba pre niekoľko bežne v laboratóriách chovaných druhov [2]. Údaje o menej
bežných druhoch sú veľmi skromné a množstvo publikovaných informácií je skôr staršieho
dáta [3].
Cieľom nášho výskumu bolo stanoviť prirodzenú dĺžku kopulácie vybraných druhov
švábov za podmienok pohlavnej zrelosti a pripravenosti na kopuláciu. U troch z vybraných
druhov neboli žiadne údaje o sexuálnom správaní známe. Na výskum boli použité aj tri druhy,
na ktorých už boli podobné pozorovania v minulosti zrealizované, aby sa dali overiť a porovnať
už existujúce údaje. Cieľom našich pozorovaní bolo prispieť k objasneniu problematiky
rýchlosti prenosu a upevnenia spermatofóru samčeka do genitálneho aparátu samičky s
ohľadom na vnútrodruhovú aj medzidruhovú variabilitu.
Materiál a metódy
Na výskum boli použité druhy švábov z vlastných chovov realizovaných po dobu troch
rokov. Získané boli od rôznych súkromných chovateľov. Bolo vybraných šesť druhov
reprezentujúcich dve čeľade. Z čeľade Blaberidae boli pozorované dva druhy, u ktorých boli v
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minulosti merané dĺžky kopulácie: Diploptera punctata (Eschscholtz, 1822) [4, 5] a Nauphoeta
cinerea (Olivier, 1789) [6, 7, 8] a dva druhy, u ktorých nebolo trvanie kopulácie známe:
Oxyhaloa deusta (Thunberg, 1784) a Phoetalia pallida (Brunner von Wattenwyl, 1865). (Po
dokončení nášho výskumu bola o kopulácii druhu Oxyhaloa deusta publikovaná práca [9]). Z
čeľade Blattidae boli sledované dva druhy, pričom o druhu Blatta orientalis Linnaeus, 1758
boli známe informácie o kopulačnom správaní [3, 10] a o druhu Shelfordella lateralis (Walker,
1868) nebola doposiaľ dĺžka kopulácie zatiaľ stanovená.
Z chovu boli odobraté nymfy v poslednom nymfálnom instare a boli rozdelené do
skupín podľa pohlavia (700 ml chovná plastová nádoba). Každý dospelý jedinec bol po
imaginálnom zvliekaní premiestnený do samostatnej nádoby a chovaný izolovane (500 ml
chovné nádoby). Týmto postupom bolo zaistené, že všetky jedince použité na výskum boli
„panenské“ (nespárené) a nemohlo sa stať, že by sa už pred pokusom párili. Obe pohlavia boli
považované za pohlavne vyzreté 15 dní po imaginálnom zvlečení a takto staré boli zaradené
na pozorovanie. Samček a samička boli premiestnení do jednej nádoby (s objemom 500 ml),
po ukončení kopulácie boli premiestnení do svojich chovných nádob a chovaní ďalej izolovane
na ďalšie behaviorálne pozorovania.
Dĺžka kopulácie bola zmeraná digitálnymi stopkami. Za začiatok kopulácie bol
považovaný moment kedy samček zachytil samičku genitálnym hákom a páriaca dvojica sa
dostala do lineárnej polohy charakteristickej pre kopuláciu švábov. Počas každej prebiehajúcej
kopulácie bola zaznamenaná aktuálna teplota a vlhkosť vzduchu [11]. Priemerná teplota v
chovnej miestnosti počas celého pokusu bola 22 ± 2° C.
Výsledky a diskusia
Diploptera punctata – 17 párení (obr. 1). Najkratšia kopulácia prebiehala po dobu 57
minút 51 sekúnd. Najdlhšia trvala 146 minút, medián = 77 minút 16 sekúnd. Pri tomto druhu
sa naše výsledky zhodujú s výsledkami iných výskumov, kde autori uvádzajú, že kopulácia
tohto druhu môže v niektorých prípadoch trvať až niekoľko hodín [4, 5].
Nauphoeta cinerea – 17 párení (obr. 2). Najkratšia zaznamenaná kopulácia bola 14
minút 4 sekundy, najdlhšia 22 minút 8 sekúnd, medián = 17 minút 54 sekúnd. Naše výsledky
sa viac menej zhodujú s výsledkami iných autorov. V závislosti od teploty a vzdušnej vlhkosti
prebieha kopulácia tohto druhu priemerne buď 12 – 12,5 minúty [7,8] alebo 17 minút [6], čo
je v podstate čas totožný s našimi výsledkami.
Oxyhaloa deusta – 15 párení (obr. 3). Najkratší zaznamenaný čas kopulácie bol 15
minút 13 sekúnd, najdlhšia kopulácia trvala 21 minút 39 sekúnd, medián = 17 minút 39 sekúnd.
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Naše výsledky sa zhodujú s výsledkami nedávno publikovanej práce [9], v ktorej autori
uvádzajú, že najdlhšie párenie prebiehalo po dobu 18 minút.
Phoetalia pallida – 16 párení (obr. 4). Najkratšia zaznamenaná kopulácia bola 38 minút
22 sekúnd, najdlhšia kopulácia prebiehala po dobu 60 minút 47 sekúnd, medián = 48 minút 34
sekúnd. Rod Phoetalia je blízko príbuzný rodu Blaberus a aj dĺžka párenia je veľmi podobná
ako u druhov rodu Blaberus [12].
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Obr. 1. Dĺžka kopulácií druhu Diploptera punctata.
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Obr. 2. Dĺžka kopulácií druhu Nauphoeta cinerea.
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Obr. 3. Dĺžka kopulácií druhu Oxyhaloa deusta.
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Obr. 4. Dĺžka kopulácií druhu Phoetalia pallida.

Blatta orientalis – 22 párení (obr. 5). Najkratšie párenie prebiehalo 32 minút 10 sekúnd,
najdlhšie trvalo 81 minút 5 sekúnd, medián = 65 minút 14 sekúnd. V staršej literatúre sa uvádza
priemerný čas kopulácie 40 minút [3] a maximálna dĺžka kopulácie 75 minút [10], čo približne
zodpovedá nami zisteným hodnotám.
Shelfordella lateralis – 19 párení (obr. 6). Najkratšia zaznamenaná kopulácia bola 17
minút 31 sekúnd, najdlhšia prebiehala 33 minút 5 sekúnd, medián = 23 minút 7 sekúnd. Čas
kopulácie tohto druhu bol stanovený po prvý raz. U príbuzného druhu z rodu Periplaneta bol
stanovený kopulačný čas na 90 minút [13], čo sa skôr približuje druhu Blatta orientalis.
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Obr. 5. Dĺžka kopulácií druhu Blatta orientalis.
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Obr. 6. Dĺžka kopulácií druhu Shelfordella lateralis.

Záver
Stanovili sme čas kopulácie šiestich druhov švábov. Z čeľade Blaberidae bola zmeraná
dĺžka kopulácie u druhov Diploptera punctata, Nauphoeta cinerea, Oxyhaloa deusta a
Phoetalia pallida. Z čeľade Blattidae bol čas kopulácie zmeraný u druhov Blatta orientalis a
Shelfordella lateralis. Pri druhoch Phoetalia pallida a Shelfordella lateralis sme čas kopulácie
stanovili po prvý raz. Najkratšia kopulácia prebiehala u druhu Phoetalia pallida 38 minút 22
sekúnd, naopak najdlhšia trvala 60 minút 47 sekúnd. Dĺžka kopulácie zodpovedá časom
zisteným pre blízko príbuzné druhy z rodu Blaberus. Najkratšia zaznamenaná kopulácia druhu
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Shelfordella lateralis bola 17 minút 31 sekúnd a najdlhšia 33 minút 5 sekúnd. Je to čas veľmi
výrazne kratší ako časy kopulácie blízko príbuzných druhov z rodov Periplaneta a Blatta. U
všetkých sledovaných druhov bol 15-dňoví čas na pohlavné dozretie dostatočný.
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Abstract
Effect of low-temperature plasma on DNA damage of barley leaves
The low-temperature plasma (LTP) has become a subject of the significant research effort in recent years.
In addition to common areas of plasma applications, such as surface finishing, there are many scientific teams
focused on the study of plasma interactions with cells, microorganisms, for example to sterilization or disinfection.
Current results demonstrate the possibility of plasma application in medicine, pharmaceutical and food industry,
but its potential genotoxic effect is not still fully clarified.Our work is focused on the potential genotoxic effect
of the LTP treatment of barley leaves using the comet assay method. The plasma treatment was performed by
LTP sourcebased on the Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge working at atmosphericpressure in ambient
air.We found out that DNA damage of barley leaves raised with increasing time of LTP treatment. In addition,
the number of sprouted seeds was lower after plasma treatment in all used exposition times.

Keywords:barley; low-temperature plasma; DNA damage; comet assay
Úvod a formulácia cieľa
Plazma je ionizovaný plyn, ktorá je považovaná za jedno zo štyroch základných
skupenstiev. Keď sa plyn dostatočne zohreje, jeho atómy sa navzájom zrážajú, prichádzajú
o svoje elektróny a vzniká plazma. Obyčajný plyn je tvorený neutrálnymi molekulami alebo
atómami. Plazma je však plyn so silnými elektrostatickými interakciami, v ktorom sú niektoré
alebo všetky elektróny oddelené od kladne nabitých jadier v procese ionizácie. Plazma bola
prvýkrát opísaná britským chemikom Williamom Crookesom v roku 1879, no až v roku 1928
ju pomenoval Irvin Langmuir [1 – 3].
Plazmu delíme na slabo ionizovanú, v ktorej koncentrácia nabitých častíc je omnoho
menšia ako koncentrácia neutrálnych častíc, a silne ionizovanú, v ktorej prevládajú nabité
častice. Podľa strednej energie častíc v plazme ju rozdeľujeme na vysokoteplotnú
a nízkoteplotnú. V nízkoteplotnej plazme je stredná energia častíc nižšia ako 100 eV, čomu
prislúcha teplota nižšia ako 1MK [4].
Biologické využitie plazmy je časté najmä v medicíne kvôli jej vysokej baktericídnej
účinnosti, napríklad pri sterilizácii materiálu alebo pri koagulácii krvi. V súčasnosti sa využíva
hlavne plazma s teplotou nižšou ako 40°C, ktorá umožňuje ošetrenie tepelne citlivých
objektov, organických materiálov, kvapalín a živých biologických tkanív [5 – 6].
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Nízkoteplotná plazma našla svoje využitie aj v poľnohospodárstve, keďže modifikuje
povrch semien, a tým zvyšuje ich klíčivosť. Plazma mení nielen chemické vlastnosti povrchu,
čím umožní účinnejšiu imbibíciu, ale tiež má antibakteriálne a antifungicídne účinky.
Vystavením zŕn pšenice, šošovice a fazule vplyvu nízkoteplotnej plazmy sa výrazne zmenil ich
povrch. Povrch ich semien je prirodzene pokrytý granulami z proteínov, ktoré pravdepodobne
tvoria bariéru pre baktérie a plesne, ale tiež spomaľujú imbibíciu, a tým aj klíčenie semien. Po
vystavení semien vplyvom plazmy na 15 sekúnd sa u pšenice výrazne zrýchlila imbibícia,
a tým sa zlepšila aj klíčivosť. Na rýchlosť klíčenia šošovice a fazule nemala plazma žiaden
vplyv [7]. Ošetrením sójových zŕn plazmou generovanou z dusíka sa výrazne zvýšila rýchlosť
klíčenia v porovnaní s kontrolnou vzorkou, ktorá ošetrená nebola [8].
V našej práci sme sa pokúsili stanoviť potenciálny genotoxický vplyv nízkoteplotnej
plazmy na semená jačmeňa pomocou kométového testu. Navyše sme sledovali, aký vplyv má
ošetrenie plazmou na množstvo vyklíčených semien.
Materiál a metódy
Na opracovanie semien jačmeňasiateho NTP sme v našich experimentoch použili
odrodu Maltz. Plazma bola generovaná zo vzduchu 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 (60, 180, 300 s). Jeden deň po ošetrení semien jačmeňa NTP sme ich
vysiali na filtračný papier a na experiment sme použili listy 7-dňových klíčencov. Ako
pozitívnu kontrolu sme použili listy jačmeňa, ktoré sme ovplyvnili 400 µM peroxidom vodíka
počas 30 min. Ako negatívnu kontrolu sme použili klíčence, ktoré neboli ovplyvnené žiadnym
roztokom ani NTP.
Alkalická jednobunková gélová elektroforéza (Comet assay, CA) je metóda,
ktorou zisťujeme poškodenie DNA v eukaryotických bunkách. Môže byť použitá na zistenie
genotoxicity industriálnych chemikálií, biocídov, agrochemikálií a liečiv. Bunky s poškodenou
DNA vykazujú zvýšenú migráciu chromozomálnej DNA z jadra. Tá sa počas elektroforézy
pohybuje smerom k anóde, pričom sa podobá kométe, podľa čoho dostala metóda svoj názov.
Hlavnými výhodami tejto metódy je relatívne jednoduchá aplikácia na rôzne typy tkanív alebo
pletív, detekcia rozličných typov poškodení a získavanie dát na úrovni jedinej bunky [10].
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
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postupovali podľa postupu Gichner a kol., 2008 [11]. Na štatistickú analýzu výsledkov sme
použili Studentov t-test.
Výsledky a diskusia
Po ošetrení semien a ich vysiatí sme sledovali, ako rastliny jačmeňa rastú v závislosti
od dávky plazmy pri ošetrení. Z našich pozorovaní vyplýva, že so zvyšujúcim sa expozičným
časom klesá množstvo vyklíčených rastlín v porovnaní s negatívnou kontrolou (Obr.1).

Obr. 1. Fotografie rastlín, ktorých semená boli ošetrené NTP (0, 60, 180 a 300 s).

Pomocou kométového testu sme navyše zistili, že v listoch všetkých rastlín, ktorých
semená boli ošetrené NTP, bolo poškodenie DNA na úrovni pozitívnej kontroly (Obr. 2).
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Nárast v poškodení bol navyše štatisticky významný.

Obr. 2. Grafické znázornenie poškodenia DNA v nukleoidoch listov jačmeňa po ošetrení nízkoteplotnou
plazmou.
NK – negatívna kontrola (neošetrené vzorky), PK – pozitívna kontrola (vzorky ošetrené 400 µM H2O2).
Signifikantné rozdiely v poškodení každej vzorkyv porovnaní s negatívnou kontrolou sme vyhodnotili na
základe Studentovho t-testu: p ≤٭0,05; p ≤٭٭٭0,001.

Záver
Výsledky našej práce naznačujú, že použitý expozičný čas pri ošetrení NTP
generovanou vo vzduchu nie je vhodný pre semená jačmeňa. Okrem toho, že semená takto
ošetrené klíčili v menšej miere, poškodenie DNA, ktoré sme detegovali kométovým testom,
bolo príliš vysoké. V ďalšej práci teda experimenty rozšírime o nižšie expozičné časy a iné
pracovné plyny použité pri generovaní plazmy. Je veľmi dôležité nájsť vhodné podmienky
ošetrenia plazmou pre semená jačmeňa, ktorý patrí medzi poľnohospodársky významné
rastliny a tvorí neodmysliteľnú súčasť ľudskej potravy.
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Abstract
An expression system for the production of toxic proteins in Escherichia coli
The growing demand for the production of large amounts of heterologous proteins has led to the
involvement of various expression systems needed in medicine or industry. Escherichia coli belongs to the most
widely used host organisms due to its relatively simple cultivation, high yields of target proteins and rich
knowledge of its genome what facilitate genetic manipulation with this organism. The main idea of this project is
to construct an expression system that will be characterized by a high degree of controllability of expression vector
copy number which is derived from the R1 plasmid. The main benefit of this expression system is based on the
possibility to produce large amounts of proteins that are toxic for host cells. Another advantage is low copy number
of R1 plasmid. This property reduces the metabolic burden on its host organism before induction of target protein
expression. At the same time, it is a robust tool for protein production after increasing the vector copy number by
a non-toxic and affordable L-arabinose.

Keywords: protein expression; plasmid; toxic protein
Úvod a formulácia cieľa
Hoci v súčasnosti existujú aj modernejšie produkčné systémy, gramnegatívna baktéria
Escherichia coli si naďalej zachováva svoje výsadné postavenie najvýznamnejšieho
a mimoriadne použiteľného hostiteľa vhodného najmä na produkciu heterologických
proteínov. Veľmi problematickou skupinou proteínov sú tie, ktoré môžu byť pre bunku toxické,
čo zapríčiňuje, že ich produkcia v baktériách je náročná a málo efektívna [1]. Významnou
prekážkou pri produkcii týchto proteínov je bazálna expresia, ktorá je vo väčšej alebo menšej
miere prítomná v takmer všetkých expresných systémoch [2].
Práve preto ako jedno z najvhodnejších riešení tejto situácie považujeme použitie
expresného vektora s regulovateľným počtom kópií. Výhoda nízkeho počtu kópií pred
indukciou celého systému nám umožní dosiahnuť minimálnu bazálnu expresiu a metabolickú
záťaž pre hostiteľský organizmus. Zvýšený požadovaný počet kópií a tak aj zvýšená úroveň
expresie bude dosiahnutá zmenou koncentrácie induktora L-arabinózy. Cieľom nášho projektu
je teda vytvoriť jednoduchý, finančne nenáročný expresný systém odvodený od
nízkokópiového plazmidu R1. Úroveň regulácie bude viacstupňová, či už na základe
regulovateľnosti počtu kópií plazmidu v bunke alebo aj na úrovni miery transkripcie cieľového
heterologického proteínu. Prísna regulácia, ktorá je jednou z charakteristík celého systému
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bude sprostredkovaná promótorom PBAD, ktorý je ideálnou voľbou pre vytvorenie dobrého
expresného systému. Na zhotovenie hostiteľského kmeňa použijeme vektor nesúci regulačné
gény plazmidu R1 a pokúsime sa o ich integráciu do chromozómu E. coli - obr.1. Vďaka
tomuto kroku bude expresný vektor, ktorý bude niesť cieľový gén želaného proteínového
produktu, zmenšený o regulačnú oblasť a bude disponovať iba počiatkom replikácie plazmidu
R1. Všetky uvedené modifikácie výrazne prispejú k zníženiu metabolickej záťaže bunky.
Kombinácia vlastností ako je nízky počet kópií expresného vektora v bunke pred
indukciou expresie a zároveň zabezpečená nízka hladina bazálnej expresie z indukovateľného
promótora bude poskytovať perspektívne riešenie expresie génov kódujúcich toxické proteíny.
Indukciou expresie cieľového génu a súčasným prepnutím replikácie expresného plazmidu do
vysokokópiového módu bude expresný systém schopný zabezpečiť vysokú mieru produkcie
proteínov. Práve takúto cestu považujeme za absolútne vhodnú na expresiu toxických, či
problematických génových produktov, ktoré majú mnohé terapeutické účinky a prinášajú
významný aplikačný prínos.

Obr. 1. Návrh oblasti pre integráciu mutačnej kazety do chromozómu E. coli BL21ai

Materiál a metódy
Kemene a plazmidy sú uvedené v Tab. 1. a 2.
Tab. 1. Genotypy a zdroje použitých hostiteľských kmeňov E. coli
Hostiteľský kmeň
E. coli

Genotyp

Zdroj

BL21ai

F – ompT gal dcm lon hsdSB(rB - mB - ) araBAD::T7 RNAP-tetA

Invitrogen

endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F'[ ::Tn10
proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK- mK+)
F- mcrB mrr hsdS20(rB- mB-) recA13 leuB6 ara-14 proA2 lacY1
galK2 xyl-5 mtl-1 rpsL20(SmR) glnV44 λ-

Stratagene

XL1-blue
HB101

[3]

Tab. 2. Genotypy a zdroje použitých plazmidov
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Plazmid

Genotyp

Zdroj

pUC19

pUC ori, bla (AmpR), lacZα

[4]

pUC19X

pUC ori, bla (AmpR), lacZα, Δ(XbaI)

pUC-lac

pUC ori, bla (AmpR), lacZα, Δ(XbaI), mutačná kazeta

pUC-lacR1

pUC ori, bla (AmpR), lacZα, Δ(XbaI), mutačná kazeta,
araBAD::copB-repA, rrnBT

predmet tejto
práce
predmet tejto
práce
predmet tejto
práce

pTE10

repAts-pWV01, ermAM (EryR)

[5]

pTE-R1

repAts-pWV01, ermAM (EryR), mutačná kazeta,
araBAD::copB-repA, rrnBT

predmet tejto
práce

pRepR1arapBRrrnB pBR ori, araBAD::copB-repA, rrnBT, cat(CmR)

[6]

Tab. 3. Sekvencie použitých primerov

Názov

Sekvencia

lac-up-EcoRIF

CCCCGAATTCCCTCCGATGATAGTTTTCGACTGACC

lac-up-BsuXbaR

CCCCCCTGAGGCCCCTCTAGAGAAACGTAAATGCATGCCGCT
TCGCCTTC

lac-down-EcoRIR

CCCCGAATTCGACGCTGGGTGTTTACTTCGGTCTG

lac-down-XbaBsuF

TCTAGAGGGGCCTCAGGGGGGTGATACGCTGCGCTTATCAG
GCCTAC

Konštrukcia vektorov
Fragmenty DNA boli amplifikované metódou PCR pomocou v prístroji T-Personal
Thermal Cycler (Biometra) s využitím Q5® High-Fidelity DNA Polymerázy (BioLabs).
V prípade fúznych PCR bola ako templátovú DNA použitá zmes purifikovaných fragmentov
iných PCR reakcií, pričom bol zachovaný ich molárny pomer. Vo všetkých prípadoch mala
PCR reakcia objem 50 µl. Produkty PCR reakcií ako aj plazmidová DNA boli štiepené podľa
protokolov jednotlivých enzýmov pri optimálnej teplote daného enzýmu. Inkubačnú doba
štiepenia PCR fragmentov bola predĺžená na 3 hod. Produkty štiepnych reakcií plazmidovej
DNA, ktoré boli použité do ligácií ako vektory, boli ešte pred ligáciou defosforylované
pomocou rSAP (BioLabs) podľa protokolu. Ligačná zmes bola namiešaná podľa protokolu T4
DNA ligázy (Thermo Fisher Scientific) a pomer inzert: vektor bol 10:1. Ligácia bola
inkubovaná pri teplote 4°C približne 16 hod. Na prečistenie reakcie pred transformáciou bol
použitý kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System.
Elektroporácia kompetentných buniek
Vytvorené plazmidy boli použité na transformáciou elektrokompetentných buniek za
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pomoci elektroporátora GenePulser (BioRad). Parametre transformácie boli: odpor 200 Ω;
kapacitancia 25 µF a napätie 2,5 kV.
Kultivácia kultúr
Bunky boli kultivované pri teplote 37°C alebo 28°C v tekutom alebo tuhom LB (LuriaBertani) médiu. Ako selekčný marker bolo použité antibiotikum ampicilín (100 mg/l)
alebo erytromycín (150 mg/l).
Výsledky a diskusia
Prvým krokom, pri konštrukcii vektora nesúceho mutačnú kazetu na vloženie
regulačnej oblasti plazmidu R1 do chromozómu E. coli, bola dizrupcia XbaI štiepneho miesta
v plazmide pUC19. Plazmid pUC19 bol linearizovaný štiepením s enzýmov XbaI (BioLabs)
(2690 bp) a následne zatupený T4 DNA polymerázou (BioLabs). Nový vektor bol nazvaný
pUC19X. Z chromozomálnej DNA kmeňa BL21ai boli amplifikované dve homologické
sekvencie s primermi lac-up-EcoRIF + lac-up-BsuXbaR (640 bp) a lac-down-EcoRIR + lacdown-XbaBsuF (646 bp). Produkty boli sfúzované s použitím primerov lac-up-EcoRIF a lacdown-EcoRIR (1328 bp) a fúzny produkt (U+D) ako aj vektor pUC19X boli poštiepené
restrikčnou nukleázou EcoRI (BioLabs) a ligované T4 DNA ligázou (Thermo Fisher Scientific)
- obr.2. Produkt ligácie bol trasformovaný do buniek E. coli XL1.

A

B

Obr. 2. Príprava fragmentov DNA pre klonovaie
Gél A: 1. pUC19; 2. pUC19X/EcoRI; 3. pUC19X/XbaI Gél B: 1. O'GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo
Scientific); 2. pUC19X; 3. pUC19X/EcoRI (2690 bp); 4. up (640 bp); 5. down (646 bp); 6. fúzny produkt U+D
(1328 bp)

Po vyselektovaní transformantov na médiu s ampicilínom bol pozitívny klon overený
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štiepením endonukleázami, sekvenovaním a nazvaný pUC-lac. Nový vektor pUC-lac (4004
bp) bol poštiepený endonukleázami XbaI (BioLabs) a Bsu361(BioLabs) za vzniku fragmentu
o dĺžke 3993 bp. Z plazmidu pRepR1arapBRrrnB bola vyštiepená R1 kazeta (2857 bp) tými
istými enzýmami a oba produkty boli ligované T4 DNA ligázou (Thermo Fisher Scientific).
Produkt ligácie bol trasformovaný do buniek E. coli XL1 a transformaty boli selektované na
médiu s ampicilínom. Pozitívny klon bol overený štiepením endonukleázami, sekvenovaním
a nazvaný pUC-lacR1 (6850 bp). Posledným krokom bolo vyštiepenie celej mutačnej kazety
enzýmom EcoR1 (4160 bp) a jej naklonovanie do vektora pTE10 s teplocitlivým počiatkom
replikácie, štiepeným tým istým enzýmom (3701 bp). Produkt ligácie bol transformovaný do
buniek E. coli HB101 a selektovaný na médiu s erytromycínom pri teplote 28°C. Pozitívny
klon bol overený štiepením endonukleázami, sekvenovaním a nazvaný pTE-R1 (7861 bp) –
obr.3.

A

B

C

Obr. 3. Overenie novopripravneých vektorov restičnou analýzou
Gél A: 1. O'GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific); 2. pUC19X (2960 bp); 3. pUC-lac (4004 bp) 4.
pUC-lac/ApaLI (2261+1246+497 bp); 5. pUC-lac/EcoRI (2690+1314 bp bp); 6. pUC-lac/NdeI (4004 bp) Gél B:
1. pUC-lac (4004 bp); 2. pUC-lacR1 (6846 bp); 3. pUC-lacR1/ApaLI (5103+1246+497 bp); 4. pUC-lacR1/NotI
(noncutter); 5. O'GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific) Gél C: 1. O'GeneRuler 1 kb DNA Ladder
(Thermo Scientific); 2. pTE10 (3701 bp); 3. pTE-R1 (7861 bp); 4. pTE-R1/EcoRI (4160+3701 bp)

Záver
V tejto práci sa nám úspešne podarilo skonštruovať vektory pUC19X, pUC-lac; pUClacR1 a pTE-R1. Posledný vektor pTE-R1 s teplocitlivým počiatkom replikácie nesúci
mutačnú kazetu bude použitý na intergovanie regulačnej oblasti plazmidu R1 pod kontrolou
pBAD promótora do chromozómu E. coli kmeňa BL21ai prostredníctvom dvojitej
homologickej rekombinácie a nahradeniu tak oblasti laktózového operónu v tomto kmeni.
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V ďalšej práci sa zameriame na transformovanie novovzniknutého kmeňa expresným
vektorom odvodeným od R1 plazmidu obsahujúcim však iba počiatok replikácie oriR1, ktorý
bude niesť cieľový gén proteínového produktu.
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Abstract
Expression of AT1 and Mas receptors and VEGF-A in human colorectal cancer and adjacent tissues.
Recent research implicates that there are two distinct axes of RAS. Main effector of first axis is
angiotensin II (AngII). The AngII through angiotensin receptor type 1 (AT1) stimulates proliferation and
migration of cells and also a VEGF-A(vascular endothelial growth factor A) expression. Second axis includes
AngII, Ang(1-7) and two types of receptors – angiotensin receptor type 2 (AT2) and Mas receptor. This axis
antagonizes AT1 receptor function and also stimulates an apoptosis. Many components of RAS are also expressed
in tissues like brain, colon etc. In our study we focused on expression of components two axes of RAS in human
colorectal cancer tissue and in the adjacent tissues. Our results show trend to up-regulated expression of mRNA
AT1 in distal tissue compared to proximal tissue. Expression of mRNA VEGF-A was higher in cancer tissue
compared to adjacent tissue. This difference was more pronounced in man than in woman. On the other side,
expression of mRNA MasR was down-regulated in cancer tissue compared to proximal tissue.

Keywords: renin-angiotensin system; proliferation; apoptosis; sex dependent differences
Úvod a formulácia cieľa
Klasický pohľad na renín-angiotenzínový systém (RAS) sa zameriava najmä na jeho
úlohu v cirkulácii [1]. Kaskádou interakcií komponentov RAS vzniká hlavná výkonná zložka
RAS – angiotenzín II (AngII). Prvým popísaným receptorom pre AngII bol angiotenzínový
receptor typu 1 (AT1). Prostredníctvom AT1 AngII vyvoláva vazokonstrikciu a zvýšenie
resorbcie Na+ a H2O, čím sa podieľa na regulácii krvného tlaku a udržiavaní homeostázy
elektrolytov telesných tekutín v organizme [2]. Popri úlohe v cirkulácii zohráva RAS dôležitú
funkciu aj lokálne v bunkách a tkanivách [3].
Nové objavy naznačujú, že môžeme hovoriť o dvoch osiach RAS. Hlavnou zložkou
prvej osi je AngII a AT1 receptor [4]. AngII cez AT1 receptor zvyšuje proliferáciu
a invazívnosť u línie buniek z ľudského nádoru hrubého čreva (HT29) a tiež u HT29 buniek
znižuje apoptózu

[5]. Na druhej strane AngII, angiotenzín(1-7) a angiotenzínIII

prostredníctvom angiotenzínového receptora typu 2 (AT2) mediujú antagonistické účinky vo
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vzťahu k AT1 receptorom, stimulujú apoptózu a majú protizápalové účinky [6].
Angiotenzín(1-7) pôsobí tiež cez Mas receptor (MasR). Podávanie Ang(1-7) bunkám
z viacerých línii nádoru prsníka viedlo k zníženiu migrácie buniek [7].
S činnosťou RAS je úzko prepojená aj tvorba VEGF-A (vaskulárny endoteliálny
rastový faktor A), ktorý zohráva dôležitú úlohu pri indukovaní angiogenézy aj v nádorových
tkanivách. V bunkách nádoru pľúc podanie AngII indukovalo expresiu AT1 a tiež VEGF-A
[8]. Jedným z dôležitých faktorov stimulujúcich expresiu VEGF je aj hypoxia [9].
Tieto poznatky a aj ďalšie experimenty naznačujú, že RAS sa zapája do vzniku
a progresie viacerých nádorových ochorení, napr. aj kolorektálneho karcinómu [10].
Kolorektálny

karcinóm

(CRC)

bol

v roku

2012

jedným

z najčastejšie

diagnostikovaných typov rakoviny vo vyspelých krajinách. Vo väčšine krajín sa CRC
vyskytuje častejšie u mužov ako u žien [11].
V našej práci sme sa zamerali na zmeranie expresie mRNA AT1 a mRNA MasR
v tkanive ľudského kolorektálneho karcinómu a priľahlých tkanív, ako hlavných receptorov
dvoch osí RAS. Tiež sme v týchto tkanivách merali expresiu mRNA VEGF-A.
Materiál a metódy
V experimente sme analyzovali vzorky tkaniva kolorektálneho karcinómu a priľahlých
tkanív (proximálneho (≥10 cm nad nádorom) a distálneho (≥2 cm pod nádorom)) od 10
pacientov (5 mužov a 5 žien). Priemerný vek pacientov bol 69,3 roka, v rozsahu od 47 do 86
rokov.
Vzorky tkaniva boli získané od pacientov, ktorí boli hospitalizovaní v priestoroch
1. chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave a boli vystavení štandardnému
nemocničnému režimu, svetelná fáza začínala ráno o 6:00 a končila večer o 21:00. Každý
účastník štúdie bol oboznámený s priebehom štúdie a dal informovaný súhlas. Experimentálny
protokol bol schválený Etickou komisiou. Histopatologické vyšetrenie vykonával patológ
nemocnice. Vzorky tkaniva boli po odobratí umiestnené do tekutého dusíka, schladené na -80
°C až do ďalšieho použitia. cDNA použitá v práci bola nasyntetizovaná v našom laboratóriu
podľa metodiky Štorcelová a kol. (2013) [12]. Na kvantifikáciu mRNA sme použili Quanti
Tect SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko). Reakčný objem pre kvantifikáciu bol 20 µl,
ktorý obsahoval 10 µl master mixu Qiagen, 0,6 µl sense a 0,6 µl antisense primerov, templát
a pre doplnenie objemu destilovanú vodu. Sekvencie primerov boli nasledovné: at1
(M93394.1)

sense

5´

TGGCTGGGTTTTTATCTGAA

GCTTTGGGACAATCATCTTG

3´;

masR

3´,

(NM_002377.2)

antisense

5´

sense

5´
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CCCTGCTCTTCTCCACAATC 3´, antisense 5´ ATCCACAACTTCCCTCACAG 3´; vegf-a
(NM_00117623.1)

sense

5´

AGAAGGAGGAGGGCAGAATC

3´,

antisense

5´

CATCAGGGGCACACAGGAT ´3. Podmienky reakcie boli – aktivácia 15 minút pri 95 °C,
potom 45 cyklov opakovane: denaturácia 94 °C 15 sekúnd, anelácia 30 sekúnd a extenzia 72
°C 30 sekúnd. Po ukončení 45 cyklov prebehla záverečná syntéza pri 72 °C 2 minúty. Anelačná
teplota pre mRNA AT1 a MasR bola 49 °C, pre mRNA VEGF 53 °C. Použili sme časť kohorty
analyzovanej v článku [13].
Výsledky boli porovnávané jednofaktorovou analýzou variancie.
Výsledky a diskusia
Expresia mRNA AT1 vykazovala trend zvýšených hladín v distálnom tkanive
v porovnaní s proximálnym tkanivom. V expresii mRNA AT1 sme nezaznamenali rozdiel ani
trend, ktorý by naznačoval, či sú hladiny mRNA AT1 v nádore vyššie alebo nižšie v porovnaní
s priľahlými tkanivami.
Expresia mRNA MasR bola signifikantne nižšia v nádorovom tkanive v porovnaní
s proximálnym tkanivom v celej kohorte pacientov. MasR a jeho ligand Ang(1-7) sú
komponenty druhej osi RAS [4]. Naše výsledky ukazujú, že expresia MasR bola v nádorovom
tkanive nižšia v porovnaní s proximálnym tkanivom. Zvýšená expresia MasR u pacientov
s nádorom jazyka bola asociovaná s nižším klinickým štádiom ochorenia a pozitívne
korelovala s prežívaním pacientov [14]. Agonistom pre MasR je Ang(1-7). Podávanie Ang(17) spôsobilo v líniách buniek nádoru prsníka zníženie migrácie. Tieto účinky sa neprejavili, ak
bol súčasne podávaný aj inhibítor MasR [7]. Aplikácia AngII viedla k zníženému rastu
potkaních kardiomyocytov v in vitro podmienkach [15]. Na druhej strane v inej štúdii zistili,
že v línii buniek z nádoru obličiek podávanie Ang(1-7) prostredníctvom MasR zvýšilo
migráciu buniek [16]. Zvýšená expresia MasR bola nameraná aj v tkanive adenokarcinómu
čreva v porovnaní s priľahlým tkanivom [17]. Tieto zistenia poukazujú na potrebu
detailnejšieho výskumu funkcie MasR v jednotlivých typoch nádorového tkaniva. Po rozdelení
pacientov podľa pohlavia tento trend zvýšenia MasR v nádorovom tkanive nebol ani u jedného
pohlavia signifikantný, aj keď u žien sme zaznamenali významný trend podobajúci sa
výsledkom v celej kohorte.
Expresia mRNA VEGF-A bola v nádorovom tkanive signifikantne vyššia v porovnaní
s proximálnym aj distálnym tkanivom. Predchádzajúce štúdie ukázali, že AngII
v mezenchymálnych kmeňových bunkách potkana indukuje tvorbu VEGF. Účinok AngII sa
v bunkách neprejavil ak bol súčasne podaný aj inhibítor AT1 [18]. V našej práci zvýšená
535

expresia mRNA VEGF-A v nádorovom tkanive sa po rozdelení pacientov podľa pohlavia
signifikantne prejavila iba u mužov. Pohlavné hormóny môžu významne zasahovať do
regulácie vzniku a rastu nádorového tkaniva. Podanie analógu testosterónu línii buniek nádoru
prostaty CWR22Rv1 zvýšilo u týchto buniek expresiu VEGF-A [19].
Záver
V našej práci sme analyzovali expresiu komponentov RAS - mRNA AT1 a Mas
receptorov

a tiež mRNA

VEGF-A

v nádorovom

a priľahlom

tkanive u pacientov

s kolorektálnym karcinómom. Expresia mRNA AT1 bola numericky najvyššia v distálnom
tkanive, tento trend bol takmer signifikantný v porovnaní s proximálnym tkanivom.
V nádorovom tkanive bola signifikantne zvýšená expresia mRNA VEGF-A oproti priľahlým
tkanivám. Po rozdelení pacientov podľa pohlavia sa tento trend prejavil signifikantne iba
u mužov. Expresia mRNA MasR bola v nádorovom tkanive znížená v porovnaní
s proximálnym tkanivom. Naše výsledky poukazujú na významnú úlohu RAS v patogenéze
kolorektálneho karcinómu a zaujímavé sex dependentné rozdiely vo vzťahu k expresii mRNA
VEGF-A.
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Abstract
The effect of the RAP1 gene deletion on the telomere length in Candida parapsilosis
Rap1p is a multifunctional telomere-binding protein occurring from yeast to human. Its DNA binding
ability is also species-specific. In Saccharomyces cerevisiae, Rap1 binds directly to telomeric DNA, whereas in
Schizosaccharomyces pombe or human it binds to telomeres via interactions with other factors. Interesting feature
of the the RAP1 gene is its unusual length in yeast Candida parapsilosis; it is the longest gene out of its yeast
homologues identified so far. Here, we analyzed the effect of the RAP1 gene deletion on telomere length in C.
parapsilosis. We used the TRF method for assessing telomere length by measurement of telomeric restriction
fragments. Deletion of one RAP1 allele in heterozygous strains resulted in telomere prolongation. Our results
indicate that the Rap1p protein is involved in the telomere length maintenance in C. parapsilosis.

Keywords: Candida parapsilosis; telomere; RAP1; TRF analysis
Úvod a formulácia cieľa
Multifunkčný proteín Rap1p (Repressor activator protein 1), vyskytujúci sa od
kvasiniek až po človeka, bol prvýkrát identifikovaný v kvasinke Saccharomyces cerevisiae ako
transkripčný regulátor génov kódujúcich ribozomálne proteíny [1]. Neskôr sa ukázalo, že je to
dôležitý telomerický proteín, ktorý u S. cerevisiae zohráva úlohu aj pri tlmení transkripcie
lokusov HMR a HML, či v telomérovom pozičnom efekte [2]. Rap1p patrí medzi esenciálne
sekvenčne špecifické transkripčné faktory, ktoré viažu mnoho ďalších lokusov, podieľa sa na
regulácii aktivity génov zapojených do glykolýzy, na regulácii funkcie chromatínu a udržiavaní
dĺžky telomér [3, 4].
Proteín Rap1p je pre bunky kvasiniek S. cerevisiae esenciálny a jeho nefunkčnosť má
vplyv na celkovú schopnosť prežívania buniek [5, 6]. Je kľúčovou súčasťou procesu, ktorý
“meria” dĺžku telomér a spolu s proteínmi Riflp a Rif2p pôsobí ako negatívny regulátor aktivity
telomerázy [7]. Naopak, nízky počet molekúl Rap1p podporuje aktivitu telomerázy
a spôsobuje predĺženie telomér [8].
Oportúnny patogén Candida parapsilosis je atraktívny modelový systém využívaný pri
štúdiu biológie kvasinkových telomér. Proteín CpRap1p je medzi doteraz charakterizovanými
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homológmi hemiaskomycétnych kvasiniek unikátny dĺžkou svojho kódujúceho génu (3216 bp;
[9]), ktorý pravdepodobne vznikol fúziou dvoch susedných otvorených čítacích rámcov [10].
Dĺžka predikovaného proteínu CpRap1p je 1071 aminokyselín, na rozdiel od proteínu ScRap1p
kvasinky S. cerevisiae (827 aminokyselín; [1]), alebo CaRap1p kvasinky C. albicans (429
aminokyselín; [11]).
V našom experimente sme sa zamerali na stanovenie vplyvu delécie génu RAP1 na
dĺžku telomér chromozómov kvasinky C. parapsilosis. Prvým krokom bolo overenie
prerušenia jednej alely génu RAP1 v získaných heterozygotných kmeňoch C. parapsilosis
analýzou ich auxotrofných znakov. Následne bola dĺžka chromozomálnych telomér týchto
kmeňov podrobená analýze pomocou metódy TRF. V prípade zmeny v dĺžke telomér
testovaných kmeňov dochádza k zmene dĺžky telomerických fragmentov, čo je možné
pozorovať vo výslednom autorádiograme ako posun signálu oproti štandardnému kmeňu.
Materiál a metódy
Použité mikroorganizmy: V našich experimentoch sme použili nasledujúce kmene C.
parapsilosis: štandardný kmeň CPL2H1 (leu-, his-; odvodený od typového kmeňa CLIB214)
[12] a dva heterozygotné kmene CPAR2_407400/1 a CPAR2_407400/2, nezávisle pripravené
podľa [12] deléciou jednej alely génu RAP1 ( rap1/RAP1) na genetickom pozadí kmeňa
CPL2H1 (poskytnuté A. Gácserom, Szeged, Maďarsko).
Analýza auxotrofných znakov kvapkovým testom: Testované kmene sme kultivovali
v tekutom S médiu (0,17 % Yeast nitrogen base, 0,5 % síran amónny, 2 % glukóza, 40 µg/ml
adenín, 20 µg/ml histidín, 30 µg/ml leucín) cez noc. Následne sme vyrastené bunky nariedili
na koncentráciu 2.106 buniek/ml a pripravili sériu štyroch postupných desaťnásobných riedení.
Z každej kultúry sme na tuhé selektívne S médiá (s rôznym obsahom aminokyselín) vykvapkali
po 5 µl suspenzie buniek a kultivovali štyri dni pri teplote 28 °C.
Pasážovanie buniek kvasiniek a izolácia genómovej DNA: Bunky testovaných kmeňov
sme kultivovali v tekutom YPD médiu (2 % glukóza, 2 % peptón, 1 % kvasničný extrakt), v
troch fázach: v prvej fáze boli bunky kultivované 12 hodín (t1) a následne preočkované do
čerstvého média. Po 24 hodinách (t2) boli znova preočkované a kultivované ďalších 24 hodín
(t3). V každej fáze sme z buniek izolovali gDNA spôsobom, aby nedochádzalo k fragmentácii
gDNA a poškodeniu telomér [13].
TRF - Telomeric Restriction Fragments [13]: Izolované gDNA pasážovaných buniek
sme štiepili pri teplote 37 °C po dobu 12 hodín pomocou restrikčnej endonukleázy AluI, ktorá
nemá štiepne miesta v oblasti telomér. Získané fragmenty gDNA sme separovali gélovou
539

elektroforézou (50 V, 16 hodín; elektroforetický zdroj PowerPac 300, Bio-Rad)
v 1 % agarózovom géli a následne preniesli na nylonovú membránu (Nytran SPC, GE
Healthcare Life Sciences, Whatman) vákuovým transferom (VacuGeneXL Vacuum blotting
System, Amersham Biosciences; 2,5 h, tlak 50 mbar). Fragmenty DNA sme fixovali k
membráne 1 hodinu pri teplote 80 °C (INCU-Line, VWR) a hybridizovali s rádioaktívne
značenou próbou ([α-32P]dCTP, Prime-a-Gene® Labeling System, Promega) pri teplote 65 °C
v hybridizéri HB-1 (Techne). Sekvencia použitej próby bola odvodená od sekvenčných
opakovaní telomér kvasinky C. parapsilosis. Signál sme detegovali autorádiograficky
(Personal Molecular Imager FX, Bio-Rad).
Výsledky a diskusia
Aby sme určili, ktorým markerovým génom [12] bola jedna alela génu RAP1
nahradená, podrobili sme heterozygotné kmene testu viability na selekčných S médiách, a tak
stanovili ich auxotrofné znaky. Ako vyplýva z našich výsledkov (Obr. 1.), na médiu
obsahujúcom histidín, ale bez leucínu (S-Ade-His), rástli obidva heterozygotné kmene.
Naopak, na médiu s leucínom, bez histidínu (S-Ade-Leu) sme nezaznamenali ich rast, čo
znamená, že jedna alela génu RAP1 bola homologickou rekombináciou nahradená
markerovým génom CmLEU2. Štandardný kmeň CPL2H1 podľa očakávaní rástol len na médiu
obsahujúcom histidín aj leucín (S-Ade-His-Leu; Obr. 1.).
Na stanovenie dĺžky telomér sme využili metódu TRF [13]. gDNA izolovanú z
pasážovaných buniek testovaných kmeňov sme štiepili restrikčnou endonukleázou AluI, ktorá
zanecháva teloméry intaktné. Elektroforeticky separované fragmenty gDNA sme preniesli na
nylonovú membránu, teloméry hybridizovali metódou Southern-blot s rádioaktívne značenou
próbou

odvodenou

z

telomerických

sekvencií

C.

parapsilosis

a

vizualizované

autorádiograficky. Získané výsledky experimentov sú dokumentované na Obr. 2. Na
výslednom autorádiograme membrány, ktorá niesla gDNA heterozygotných mutantov (dráhy
2 a 3), sme v porovnaní s gDNA štandardného kmeňa (dráhy 1) detegovali viditeľný posun
signálu zodpovedajúci telomerickým fragmentom smerom nahor. To znamená, že telomerické
fragmenty heterozygotov sú dlhšie v porovnaní s telomerickými fragmentmi štandardného
kmeňa, ktorý sme použili ako kontrolu (Obr. 2.). Delécia v géne RAP1 má teda zjavný efekt na
dĺžku telomér kvasinky C. parapsilosis, podobne ako je tomu v kvasinkách S. cerevisiae,
u ktorých bolo zistené, že vyradenie génu RAP1 spôsobuje predlžovanie telomér chromozómov
[8].
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S -Ade-His-Leu

S -Ade-His

RAP1/Drap1/1
RAP1/Drap1/2
CPL2H1
RAP1/Drap1/1
RAP1/Drap1/2
CPL2H1
S -Ade-Leu

S -Ade

Obr. 1. Test viability testovaných kmeňov kvasinky C. parapsilosis.
Štandardný kmeň CPL2H1 aj oba heterozygotné kmene (označené RAP1/∆rap1/1 a RAP1/∆rap1/2),
kultivované v S médiu cez noc, sme nariedili a v sérii piatich riedení vykvapkali po 5 µl na selektívne S médiá s
rôznym obsahom aminokyselín (Ade – adenín/ His – histidín/ Leu – leucín v médiu). Experiment bol
vyhodnotený
po štyroch dňoch kultivácie pri teplote 28 °C.
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1 2
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3 1 2 3 1 2
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3 L
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Obr. 2. Výsledok TRF analýzy heterozygotných mutantov v géne RAP1 kvasinky C. parapsilosis.
A. Výsledok gélovej elektroforézy gDNA štiepenej s AluI.
B. Southern blot analýza telomerických restrikčných hybridizovaných s rádioaktívne značenou próbou.
1 – CLIB 214
t1 – 12-hodinová pasáž ( 6-8 generácií)

541

2 – CPAR2_407400 /1
t2 – 36-hodinová pasáž ( 17-19 generácií)
3 – CPAR2_407400 /2
t3 – 60-hodinová pasáž ( 32-38 generácií)
L – DNA marker (Thermo Scientific GeneRuler 1 kb DNA Ladder

Záver
Vyradenie jednej alely génu RAP1 v heterozygotných kmeňoch C. parapsilosis
a následné zníženie množstva proteínu Rap1p spôsobilo predĺženie telomér. Z výsledkov je
zrejmé, že gén RAP1 a jeho produkt sa podieľajú na efektívnom udržiavaní dĺžky telomér
kvasinky C. parapsilosis.
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Abstract
Purification of DnaA protein from a soluble fraction
DnaA protein has a main role in the initiation of replication at the origin of replication, where start to
assemble on the DNA causing bending and subsequent unwinding of the AT-rich region of origin. DnaA protein
also interacts with other proteins such as DnaB helicase or DnaC protein. This protein is composed of four
domains, each of which performs a specific function. It belongs to the AAA+ family of proteins, which can bind
and hydrolyze ATP, very important function for this protein. We cloned dnaA gene into expression vectors pET
28 and pET30. We overexpressed the recombinant protein by using of different concentration of IPTG to gain
soluble protein. We purified protein from the best expression experiment by using soluble protein. We obtained
functional protein, which was able to bind to replication origin according to EMSA analysis.

Keywords: initiation of replication; DnaA protein; protein purification; origin of replication
Úvod a formulácia cieľa
Počas iniciácie replikácie je dvojvláknová DNA separovaná v chromozómovom
počiatku replikácie, ktorý sa u prokaryotov označuje oriC. U baktérii začína iniciácia väzbou
iniciačného proteínu DnaA, ktorý rozpoznáva a viaže sa na špecifické sekvencie, DnaA boxy.
DnaA boxy sú súčasťou počiatku repliácie a obsahujú konsenzus sekvenciu 5'TTATC[CA]A[CA]A-3'. Sekvencie využívané iniciačným DnaA proteínom sú oblasti bohaté
na AT bázové páry. Aktivačný DnaA proteín prostredníctvom tvorby nukleoproteínového
komplexu DnaA – oriCsprostredkuje naviazanie helikázy na rozpletenú DNA [1].
Na iniciácii replikácie sa podieľa niekoľko kópii proteínu DnaA, ktorý sa špecificky
viaže na DNA väzbové miesta v rámci 245 bp dlhého oriC [2]. Oblasť bohatá na AT páry sa
nachádza v ľavej časti oriC a ukázalo sa, že táto oblasť obsahuje tri charakteristické tandemovo
opakujúce sa sekvencie, ktoré sú dlhé 13 nukleotidov [3]. Interakcia medzi DnaA a oriC za
prítomnosti ATP rozpúšťa 26 bp v rámci regiónu tri tandem 13-meru. Tandem 13 – mer
obsahuje opakovania bohaté na AT nukleotidy nachádzajúce sa v DUA sekvencii oriC slúžiace
na tvorbu „otvoreného komplexu“.
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Iniciátory replikácie majú rovnakú architektúru doménsú zložené z AAA+ domén
(adenosine triphosphatases (ATPases) associated with various cellular activities) spojených
s C–terminálnou THT (helix-turn-helix) doménou [4].
DnaA proteín je zložený zo štyroch domén. Doména I je zodpovedná za interakcie
s DnaB, HU proteínom a DiaA. Táto doména taktiež slúži DnaA proteínu na to, aby si tento
proteín mohol vytvoriť bezpečný oligomér v oriC. Formovanie DnaA oligomérov je
nevyhnutné pre odvíjanie regiónu vrámci oriC a naviazanie DnaB – DnaC komplexu na
jednovláknovú DNA. Doména II je flexibilna a spája doménu I s doménou III. Táto doména
zodpovedná za väzbu s DnaB proteínom. Doména II je variabilná v dĺžke a sekvencii
aminokyselin. Doména III obsahuje motiv aminokyselinovej sekvencie označovaný ako AAA+
rodina ATPáz a je rozdelená na domény IIIa ktorá obsahuje RecA a IIIb pozostávajúceho zo
zväzku 3 helixov. Táto doména interaguje s ATP a ssDNA. Doména 4 je zapojená vo väzbe
s DNA a je zodpovedná za interakciu s fosfolipidmi [5].
Cieľom tejto práce je izolovať čistý DnaA proteín z buniek Acetobacter orleanensis
CCM 3610, ktorý by po expresii a následnej homogenizácii zostal vo veľkej koncentrácii
v rozpustnej forme a bolo by možné ho využiť v ďalších analýzach, pri zistení jeho schopnosti
väzby na počiatok replikácie v octových baktériách.
Materiál a Metódy
Použité kmene a plazmidy
V práci sme využívali expresné kmene Escherichia coli BL21 (DE3) a klonovací vektor
pET 28 resp. pET30 s naklonovanými génmi pre DnaA proteín z E. coli a Acetobacter
orleanensis CCM 3610.
SDS-PAGE
Vzorky z nadprodukovaných proteínov po homogenizácie a purifikácie sme
analyzovali elektroforézou v 12 % SDS PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej
v Sambrook a kol. (1989) [6].
Expresia proteínov
Z nočnej kultúry buniek BL21 (DE3) s naklonovaným expresným plazmidom sme
preočkovali 1 ml do 100 ml čerstvého LB média. Po rozrastení buniek do OD590 = 0,6 sme do
média pridali IPTG do výslednej koncentrácie 1 mmol.l-1. Proteíny sme nadprodukovali 2 až 3

544

h pri teplote 37 °C a následne bunky usadili 10 min centrifugáciou pri 5 000 g a sediment sme
použili na purifikáciu proteínov, alebo zamrazili na -80°C do ďalšieho použitia.
Purifikácia proteínu
Bunkový sediment po nadprodukcii proteínu sme suspendovali v homogenizačnom
TNG tlmivom roztoku (50 mmol.l-1 Tris.HCl pH-8, 300 mmol.l-1 NaCl, 10 % glycerol). Pridali
sme lyzozým do konečnej koncentrácie 1 mg.ml-1 a nechali inkubovať na ľade 30 min. Bunky
sme homogenizovali na sonikátore (15s impulz, 45s prestávka, dĺžka homogenizácie 10 min).
Homogenát sme centrifugovali pri 10 000 g 30 min pri teplote 4 ˚C. Nukleové kyseliny sme
odstránili zrážaním 1 h so streptomycín sulfátom do výslednej koncentrácie 1 % a zrazeninu
sme centrifugovali pri 10 000 g 30 min. Proteíny zo supernatantu sme purifikovali na His-tag
kolónke podľa priloženého protokolu.
Purifikovaný proteín sme dialyzovali proti TMG tlmivému roztoku a nakoncentrovali
dialýzou voči TMG s 50 % glycerolom a uskladnili pri –80 oC. Výslednú koncentráciu proteínu
sme stanovili Bradfordovej metódou, čistotu proteínu sme overili SDS-PAGE elektroforézou.
Western blot
Po

SDS-PAGE

separácií

proteínov

sme

proteíny

z

gélu

preniesli

na

polyvinylidénfluoridovou (PVDF) membránou. Proteíny sme na membránu transferovali v
prístroji semi-dry transfer (Fastblot B43, Biometra) v TBS roztoku (1,51 g Tris-báza, 7,2 g
glycín, 0,001 g SDS, 200 ml metanol na 1000 ml) pri 240 - 250 mA za 30 min. Následne sme
membránu premývali 3x v TBS s 44 g NaCl na 500 ml (TBST). Membránu sme inkubovali 1
v 5 % roztoku odtučneného mlieka v TBST roztoku 1 h. Membránu sme cez noc inkubovali v
roztoku s protilátkou proti His-tag (mouse anti-His) pri 4 °C. Po inkubácii sme membránu 5x
premyli roztokom TBST, aplikovali sme roztok komerčného kitu ECL Amersham Select kit a
nechali pôsobiť 2 - 3 minúty. Nakoniec sme membránu analyzovali na prístroji ImageQuant LAS
500 (GE Healthcare).

Výsledky a diskusia
Bioinformatická analýza dnaA génov v bunkách Escherichia coli K12 a Acetobacter
orleanensis CCM 3610 nám ukázala takmer 42 % rozdiel v aminokyselinovej sekvencii
obidvoch proteínov [7], čo má čiastočný vplyv aj v tvorbe terciárnej štruktúry v obidvoch
proteínoch (Obr. 1). Proteín z buniek A. orleanensis

je o 29 aminokyselín dlhší na N-
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terminálnom konci ako v bunkách E. coli, čoho dôsledkom je aj problém v purifikácii proteínu
z dôvodov tvorby ťažko rozpustných štruktúr podobným inklúznim telieskam.

Escherichia coli

Acetobacter orleanemsis CCM 3610

Obr. 1. Porovnanie terciárných štruktúr DnaA proteínu z buniek
E. coli a Acetobacter orleanensis CCM 3610

V predchádzajúcich experimentoch sme zistili, že väčšina DnaA proteínu pri jeho
nadprodukcii sa produkuje v nerozpustnej forme vo forme „inklúznych“ teliesok. Našim
cieľom bolo izolovať DnaA proteín, ktorý po homogenizácii zostáva vo väčšom množstve
rozpustnej forme.

Obr. 2. Porovnanie elektroforetogramu expresie DnaA proteínu z Acetobacter orleanensis CCM 3610
a Western blotting expresie DnaA proteínu z Acetobacter orleanensis CCM 3610
1. negatívna kontrola, 2.-4. expresia DnaA proteínu 1,2 a 3 h po indukcii 0,5 mmol.l-1 IPTG, 5.-8.dráha
imunodetekcia cez Anti-His protilátku 9.dráha-štandard proteínových hmotností
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Pri nadprodukcii DnaA proteínu v tekutom LB médiu sme sledovali množstvo proteínu
hodinových časových intervaloch. Odoberali sme vzorky pred indukciou a následne po
indukcii po 1 až 3 hodinách (Obr. 2). Vzorky sme separovali v 12 % SDS–PAGE géle
a sledovali množstvo proteínu v priebehu nadprodukciu. Na základe výsledku. Obr. 2, je
zrejmé, že najväčšie množstvo DnaA proteínu sa nadprodukovalo po 3 hodinách inkubácie.

Obr. 3. Nadprodukcie DnaA proteínu v závislosti od rôznej koncentrácie induktora po 3 hodinách.
1. neindukovaná kontrola, 2. Indukcia 0,5 mmol.l-1 IPTG, 3. Indukcia 0,1 mmol.l-1 IPTG, 4. Indukcia 0,05
mmol.l-1 IPTG, 5. Indukcia 0,01 mmol.l-1 IPTG, 6. Indukcia 0,005 mmol.l-1 IPTG.

Našou úlohou bolo zistiť, či koncentrácia IPTG vplýva na hladinu nadprodukcie DnaA
proteínu rovnako aj na jeho rozpustnosť a funkciu po homogenizácii. Preto sme DnaA proteín
indukovali rôznymi koncentráciami IPTG počas 3 hodín. Na obrázku 3 môžeme vidieť, že v 4.
dráhe je nadprodukcia DnaA proteínu najvyššia, pričom na indukciu sme použili 0,05 mmol.l1

IPTG. Vzhľadom na výsledok môžeme povedať, že 0,05 mmol.l-1 IPTG je množstvo, ktoré

je optimálne pre nadprodukciu DnaA proteínu.
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Obr. 4. Elektroforetogram purifikácie DnaA proteínu z A. pasterianus 3610
1. pelet po homogenizácii, 2. supernatant po homogenizácii, 3. roztok po
pretečení kolónkou, 4. premytie kolónky, 5. až 8. elúcie s 1mol.l-1
imidazolom

Po nadprodukcii sme DnaA proteín purifikovali podľa postupu opísaného v kapitole
Materiál a metódy. Po homogenizácii nadprodukovaný DnaA proteín bol v rozpustnej forme v
supernatante (Obr. 4-2.dráha), zatiaľ čo v sedimente zostalo iba málo proteínu (Obr. 4-1.
dráha). Po naviazaní proteínu na his–tag kolónku sme proteín vyeluovali v štyroch elúciach 1
mol.l-l imidazolom a vytvorené vzorky sme naniesli na SDS – PAGE elektroforézu. Na základe
elektroforetogramu môžeme povedať, že najviac proteínu sme eluovali po druhej elúcii (Obr.
4, 6.dráha). Po purifikácii sme vzorky dialyzovali, aby sme proteín zakoncentrovali.
Záver
V predloženej práci sme nadprodukovali a purifikovali DnaA proteín, ktorý sa po
expresii a následnej homogenizácii dostal do rozpustnej formy. Expresiu DnaA proteínu sme
optimalizovali indukciou rôznymi koncentráciami IPTG, pričom sme zistili, že pri koncentrácii
0,05 mmol.l-1 IPTG dochádzalo k vyššej expresii oproti ostatným koncentráciám.
Poďakovanie:
Tento príspevok je výsledkom realizácie projektu (ITMS 26240120027) podporeného
OPVaV financovaného ERDF.
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Abstract
Determination of presence and dynamics of fetal DNA using Y chromosome in the plasma of pregnant
rats
Circulating fetal DNA can be detected in maternal plasma during pregnancy in human. It is well known
that its dynamics changes throughout the trimesters. Fetal fraction can be affected by many factors such as
gestational age, maternal weight, preeclampsia or some genetic disorders of fetus. Nowadays, attention is paid to
the research of fetal DNA with the aim of introducing this method to screen various circumstances of pregnancy
known as noninvasive prenatal testing. The aim of this study was to determine, whether fetal DNA could be also
detected in plasma of pregnant rats. Real-time PCR targetting the Y chromosome of male fetuses was used To
prove the presence of fetal DNA in plasma of pregnant rats. In addition, the concentration of total extracellular
DNA in plasma of pregnant rats was quantified. The presence of fetal DNA in maternal plasma was successfully
proved in all three stages of gravidity. Although it was not possible to quantify fetal DNA in all samples in all
three stages of gravidy. To quantify the concentrations of fetal DNA a more sensitive method is needed.

Keywords: extracellular DNA; fetal DNA; pregnancy; fetal fraction; SRY gene
Úvod a formulácia cieľa
Extracelulárna DNA (ecDNA) pochádza z buniek. Do extracelulárneho priestoru –
plazmy a iných telových tekutín – sa dostáva rôznymi mechanzmami, najčastejšie bunkovou
smrťou. Počas bunkovej smrti je ecDNA štiepená nukleolytickými enzýmami na malé
fragmenty dlhé približne 180 – 200 bp [1]. Pochádza buď z jadra buniek (nukleárna ecDNA)
– nachádza sa v komplexe s histónmi alebo z mitochondrií (mitochondriálna ecDNA) –
štruktúrou podobná bakteriálnej DNA. Bolo dokázané, že ecDNA má vplyv na imunitu a za
istých okolností dokáže byť rozpoznávaná receptormi, čo vedie k aktivácií autoimunity [2].
Fetálna DNA sa uvoľňuje z placentárnych buniek trofoblastu [3]. Je štiepená na
významne menšie fragmenty než maternálna ecDNA, čo umožňuje ich odlíšenie [4]. Fetálna
frakcia z celkovej ecDNA predstavuje u tehotných žien približne 11 – 13%, avšak podiel môže
varírovať. S gestačným vekom sa fetálna frakcia zvyšuje. Negatívne ju ovplyvňujú rôzne
patofyziologické stavy ako napr. preeklampsia, vysoká hmotnosť matky alebo genetické
poruchy plodu [5]. Existuje viacero metód, ako sledovať fetálnu DNA. Aby sme to ale dokázali,
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je potrebné, aby bola metóda dostatočne citlivá. Fetálna DNA sa dnes využíva v neinvazívnej
prenatálnej diagnostike na určenie genetických porúch plodu, rhesus faktoru, či na stanovenie
pohlavia alebo otcovstva. Avšak samotná fetálna frakcia môže vypovedať o rôznych
patofyziologických dejoch v gravidite. Bolo dokázané, že ženy trpiace preeklampsiou mali
zvýšenú fetálnu ecDNA v plazme [6]. Či je zvýšená koncentrácia fetálnej DNA príčina alebo
dôsledok ochorenia, sa zatiaľ nevie. Preto je potrebné do budúcnosti tehotenské komplikácie
dôsledne preštudovať.
Cieľom tejto práce bolo detekovať fetálnu DNA v maternálnej plazme potkanov
a popísať aj celkovú koncentráciu ecDNA v plazme gravidných samíc v jednotlivých štádiách
gravidity.
Materiál a metódy
Experimentálna časť
V experimentálnej časti práce bolo použitých 37 samíc potkanov kmeňa Wistar
(AnLab, Česká republika). Zvieratá boli párené za účelom získania gravidných samíc v troch
štádiách gravidity, ktoré by potenciálne kopírovali jednotlivé trimestre v rámci ľudskej
gravidity (Obr. 1.).

Obr. 1. Štádiá gravidity myší a potkanov.

Pred aj počas gravidity bola zvieratám pravidelne monitorovaná hmotnosť. Na konci
daného štádia boli zvieratá uspaté pomocou anestézy ketamín – xylazín v pomere 3:1 a dávka
bola optimalizovaná na hmotnosť jedincov. Experiment bol ukončený terminálnym odberom
krvi z chvosta do mikroviet s obsahom EDTA (Sarstedt, Germany). Krv bola scentrifugovaná
na 1600 x g, 10 min, 4°C a následne 16 000 x g, 10 min, 4°C.
Izolácia DNA
EcDNA sa izolovala pomocou kitu DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Germany) z objemu
200 µl a bola eluovaná do 60 µl. Pri izolácií bol dodržaný protokol dodávaný výrobcom. Po
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spracovaní boli vzorky ecDNA uschované v mrazničke na -20 °C. Na overenie izolácie bola
zmeraná koncentrácia ecDNA pomocou komerčného kitu Qubitâ dsDNA HS (High
Sensitivity)

Assay

Kit

(Thermo

Fisher

Scientific,

USA)

na fluorometri

Qubit

(ThermoScientific, Germany).
Kvantitatívna PCR (qPCR)
Fetálna ecDNA bola detekovaná a kvantifikovaná na základe fetálneho Y chromozómu.
V metóde qPCR boli použité mastermix QuantiTectâ SYBRâ Green PCR Kit (Qiagen,
Germany), komerčné primery špecifické pre potkaní gén SRY – QuantiTect Primer Assay
Rn_Sry_1_SG (Qiagen, Germany). Pre housekeeping gény nukleárnej ecDNA (ncDNA)
a mitochondriálnej ecDNA (mtDNA) boli použité primery pre gény B2M a cytochróm C,
v uvedenom poradí. PCR reakcia bola namiešaná podľa tabuľky 1A (Tab. 1.). Takto
pripravené reakcie boli pustené v termocykléri MasterCycler RealPlex 4 (Eppendorf,
Germany). PCR cyklus bol prispôsobený použitiu mastermixu podľa dodávaného protokolu a
teplote topenia primerov podľa dodávaného protokolu. Dizajn celej PCR reakcie je zhrnutý v
tabuľke 1B (Tab. 1.).
Tab. 1. Zloženie PCR reakcie a PCR program.

A.

PCR reakcia

B.

PCR program

QuantiTectâ
SYBRâ Green PCR
Kit

7,5 µl

Úvodná
denaturácia

95°C, 15 min

Primery

1,5 µl (SRY)
0,3+0,3 µl
(ncDNA
a mtDNA)

Denaturácia

94°C, 15 s

Anelácia

55°C, 30 s (pre SRY)
60°C, 30 s (pre ncDNA
a mtDNA)

Polymerizácia

72°C, 30 s

Finálna
polymerizácia

+ krivka topenia

DNA
RNase-Free Water

6 µl (SRY)
6,9 µl (ncDNA
a mtDNA)
1 µl

40x

Štatistická analýza
Všetky získané dáta z experimentov boli ďalej analyzované v štatistickom softvéri
GraphPad Prism 7 (GraphPad Software Inc., USA). Jednotlivé skupiny v rôznych štádiách
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gravidity boli porovnávané pomocou testu one-way ANOVA s následnou korekciou Tukeyho
metódou. Korelácie sa určovali pomocou korelačného testu. Za štatisticky významné rozdiely
boli považované tie, ktorých hladina významnosti zodpovedala p<0.05. Všetky dáta boli
uvádzané ako priemer ± SD.
Výsledky a diskusia
Celková ecDNA v plazme gravidných potkanov
Predpokladalo sa, že s pokročilým štádiom gravidity bude stúpať koncentrácie celkovej
ecDNA ako je to aj v prípade žien. Zmeranie celkovej koncentrácie ecDNA v plazme ale
nepreukázalo žiadny signifikantný rozdiel jednotlivých štádií gravidity v porovnaní
s kontrolou a ani medzi sebou (Obr. 2.). Následne sa analyzovala ncDNA a mtDNA v plazme
samíc. Taktiež neboli pozorované žiadne signifikantné rozdiely medzi skupinami. Dôvodov,
prečo je to tak, môže byť veľa. Gravidita sa u ľudí a zvierat vo fyziológii líši. Jedným
z rozdielov je štruktúra placenty a fyziológia transportu v porovnaní s tou ľudskou. Zvieratá
majú taktiež mnohopočetné vrhy, ktoré u jednotlivcov varírujú. Ďalším faktorom je aktivita
deoxyribonukleáz v plazme. Táto oblasť doteraz nie je dobre preskúmaná, avšak je známe, že
potkany ju majú oproti ľuďom zvýšenú. Presný mechanizmus ale nie je známy. Existuje
viacero hypotéz, ako by mohol fungovať. Buď zvýšená koncentrácia indukuje zvýšenú
deoxyribonukleázovú aktivitu, aby sa ecDNA stačila štiepiť, alebo naopak, pri vysokých
koncentráciách ecDNA v plazme je aktivita deoxyribonukleáz nedostačujúca.

Obr. 2. Celková ecDNA zmeraná na fluorometri v plazme gravidných potkanov.
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Obr. 3. Nukleárna a mitochondriálna ecDNA v plazme gravidných potkanov.

Detekcia fetálnej DNA
Na detekciu fetálnej DNA bola využitá qPCR s použitím primerov zacielených na SRY
gén na Y chromozóme samčích plodov. Najviac samíc s Y DNA sa podarilo identifikovať
v treťom štádiu gravidity, pričom koncentrácia Y DNA s vyšším štádiom gravidity stúpala,
hoci rozdiely medzi skupinami neboli štatisticky významné (Obr. 4). Aby sa potvrdilo, že sa
podarilo detekovať sekvenciu na Y chromozóme, produkty PCR sa overili pomocou
elektroforézy (Obr. 5.). Okrem toho, že v nižšom štádiu gravidity je fetálna frakcia nižšia,
treba brať do úvahy aj to, že samice môžu mať rôzny počet plodov a taktiež aj rôzny počet
samčích plodov. To by vysvetľovalo, prečo sa nepodarilo identifikovať všetky samice
s pozitívnym signálom pre Y DNA. Ďalšou príčinou je nedostatočná senzitivita qPCR.

Obr. 4. Kvantifikácia Y chromozómu v plazme gravidných potkanov.
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Obr. 5. Vybrané vzorky z kvantitatívnej PCR na overenie veľkosti fragmentu.

Záver
Pochopenie etiológie tehotenských komplikácií je dôležitou podmienkou pre ich
úspešnú diagnostiku a terapiu. Dnes sa vie, že ecDNA a fetálna DNA zohrávajú v tejto oblasti
dôležitú úlohu. Keďže žiadny experiment s detekciou fetálnej DNA u zvierat nebol
publikovaný, cieľom tohto experimentu bolo identifikovať fetálnu DNA v plazme gravidných
samíc potkanov ako potenciálny model na štúdium ecDNA v tehotenstve.
Fetálnu DNA v plazme gravidných samíc sa podarilo úspešne identifikovať. Hypotézu,
že dynamika fetálnej frakcie bude kopírovať dynamiku u tehotných žien, sa potvrdiť
nepodarilo. Je ale očividné, že qPCR nebola dostatočne senzitívna metóda. Preto by bolo do
budúcnosti vhodné zvolit senzitívnejšiu metódu (iné primery na Y chromozóm alebo napr.
metyláciu DNA, ktorá by bola schopná detekovať fetálnu DNA oboch pohlaví plodov) alebo
sekvenovanie. V tomto experimente boli pre každé štádium gravidity použité iné zvieratá, čo
je jeho hlavnou limitáciou.
Poďakovanie
Ďakujem Mgr. Barbore Konečnej PhD. za pomoc a rady pri robení tohto experimentu.
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Abstract
Neurogenesis in the adult songbird brain and its relation to singing
In adult birds, newly born neurons are integrated into defined regions of the forebrain, the song control
system. Although it has been suggested that the new neurons in the song system might enable vocal variability,
the direct evidence is missing. Here we examined the basal levels of neurogenesis in two songbird species, zebra
finch (Taeniopygia guttata) and Bengalese finch (Lonchura striata var. domestica). We analysed the number of
newborn cells/neurons in the neurogenic subventricular zone (SVZ) and the number of newborn neurons
incorporated into the vocal nuclei Area X and HVC. We report that Bengalese finches had higher level of
neurogenesis in most of SVZ and they showed also higher number of new neurons in Area X and HVC. Further
we found that song of zebra finches was more steretypical than that in Bengalese finches. The levels of
neurogenesis/young neurons correlated negatively with stereotypy scores. Our data support the hypothesis that
newly generated neurons facilitate behavioral variability.

Keywords: neurogenesis; brain; zebra finch; Bengalese finch; song stereotypy
Úvod a formulácia cieľa
Neurogenéza je označovaná ako proces tvorby nových neurónov. Tradične sa
považovala za proces prebiehajúci len počas embryonálneho a skorého postnatálneho štádia. V
dnešnej dobe však vieme, že tento fenomén môžeme pozorovať aj v dospelom mozgu [1].
Podobne ako u ľudí aj u spevavcov sú budúce nové neuróny tvorené z ich prekurzorov v oblasti
priliehajúcej ku komore, v tzv. subvetrikulárnej zóne (SVZ) [2]. Budúce nové neuróny
následne migrujú zo SVZ a inkorporujú sa do rôznych oblastí v mozgu. U spevavcov sa nové
neuróny inkorporujú hlavne do vokálnych oblasti HVC (používa sa ako plný názov [3]) a Area
X, ktoré sú súčasťou vokálnych dráh [4,5]. Neurogenéza v dospelosti bola pozorovaná u
viacerých druhov vtákov a môže sa medzi nimi líšiť. Napríklad celková obmena v HVC za deň
je u kanárikov (Serinus canaria) 0,1-0,74%, u zebričiek (Taeniopygia guttata) 0,1-0,2% a
u pestúnok (Lonchura striata var. domestica) okolo 0,4% [4,6,7]. Takáto obmena však bola
pozorovaná po poškodení mozgových oblastí, alebo po ohluchnutí a nie v intaktnom stave
jedincov. Práve zebričky a pestúnky predstavujú dobrý model pre štúdium neurogenézy. Tieto
druhy sa líšia variabilitou poradia slabík v piesni [8]. Navyše pestúnkam degraduje pieseň po
ohluchnutí rýchlejšie ako zebričkám. Výmena nových neurónov po mesačnom ohluchnutí je v
HVC u pestúnok dvojnásobná a pomer nových HVCRA neurónov je dokonca trojnásobne vyšší
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ako u zebričiek [7]. Preto bola vyslovená hypotéza, že začleňovanie nových neurónov do
vokálnych oblastí narušuje stabilnú pieseň u hluchých vtákov, pričom zachovanie si naučeného
správania vyžaduje spätnú väzbu.
Jednou z najviac kladených otázok však ostáva, akú funkciu zastáva neurogenéza v
dospelosti za normálnych podmienok a či môže spôsobovať priame zmeny v pamäti, poprípade
behaviorálnom prejave. U kanárikov, ktoré obnovujú piesne každý rok počas jesene, sa práve
v tomto období obnovujú aj niektoré neuróny v HVC, oblasti zodpovednej za produkciu piesne
[6]. Preto je možné predpokladať, že neurogenéza je priamo spätá so spevom. Autori vyslovili
hypotézu o neurogenéze ako o rezerve. U dospelého jedinca by mohla poskytovať akúsi
rezervu, ktorá dovoľuje mozgu ostať flexibilným v učení a v inkorporovaní nových neurónov
z tejto rezervy, keď sa vyskytne informácia, ktorú je potrebné sa naučiť [9]. Cieľom tejto práce
bolo objasniť súvislosť miery neurogenézy v SVZ a inkorporácie nových neurónov vo
vokálnych oblastiach HVC a Area X s variabilitou spevu u zebričky červenozobej a pestúnky
japonskej.
Materiál a metódy
Experimentálny súbor tvorilo 5 samcov zebričky červenozobej a 6 samcov pestúnky
japonskej. Zebričky pochádzali z chovu Ústavu biochémie a genetiky živočíchov a pestúnky
z chovateľských obchodov. Experiment bol schválený etickou komisiou UBGŽ SAV a Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR. Samce boli počas celého experimentu, jeden mesiac,
izolované vo zvukotesných boxoch, kde sa kontinuálne zaznamenával ich spev pomocou
programu Sound Analysis Pro. Počas prvého týždňa na začiatku experimentu im bola podávaná
každý deň jedna dávka 5-bróm-2-deoxyuridínu (BrdU, Sigma Aldrich; koncentrácia 10mg/ml,
dávka 50 mg/kg). BrdU sa zabudováva do DNA pri replikácií. Po podaní poslednej dávky BrdU
ostali samce tri týždne v rovnakých podmienkach. Na 28. deň im bola 2 h pred usmrtením
podaná ešte jedna dávka BrdU. Jedince boli usmrtené letálnou dávkou ketamín-xylazín-ového
roztoku (15 mg/ml ketamínu, 3 mg/ml xylazínu) podaného do prsného svalu. Následne bola
prevedená transkardiálna perfúzia. Mozgy boli vypreparované z lebky a postfixované vo 4%
paraformaldehyde. Mozgy boli zmrazené na suchom ľade v zmrazovacom médiu Tissue Tek
OCT Compount (Sakura, Japonsko). Mozgové tkanivo sme narezali na zmrazovacom
mikrotóme Leica 1800 (Leica, Nemecko) na 30 µm hrubé koronálne rezy, uložili do
fosfátového tlmivého roztoku (PBS, pH 7,4) a nechali pri 4 °C.
Bunky sme vizualizovali použitím imunohistochemickej metódy farbenia. Pomocou
kombinovaného farbenia BrdU a neuronálneho značkovača dospelých neurónov NeuN sme
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detegovali bunky a neuróny vzniknuté v čase podania BrdU. Pomocou kombinovaného
farbenia doublecortin (DCX; mikrotubuly viažuci proteín), NeuN a značkovača jadier DAPI
sme detegovali mladé neuróny. Rezy sme najprv 3x premyli v PBS. Pre vizualizáciu BrdU sme
rezy 7 min inkubovali v 2N HCl pri 37 ºC. Reakcia bola zastavená 0,1 M borátovým tlmivým
roztokom (pH 8), ktorý pôsobil 3 min pri laboratórnej teplote. Ďalej sme rezy znova 3x premyli
v PBS. Následne sme všetky rezy inkubovali 1 h v blokovacom roztoku BSA obsahujúcom 1%
hovädzí sérový albumín a 0,2% Triton X-100 v PBS. Po jeho odstránení sme pridávali
primárne protilátky. Pre vizualizáciu BrdU a NeuN sme použili potkaniu polyklonálnu
protilátku anti-BrdU (Accurate Chemical, USA) riedenú 1:500 a myšiu polyklonálnu protilátku
anti-NeuN (Milipore, USA) riedenú 1:500 v blokovacom roztoku. Pre vizualizáciu DCX
a NeuN sme požili králičiu polyklonálnu protilátku anti-DCX (Sigma, USA) riedenú 1:3000 a
myšiu polyklonálnu protilátku anti-NeuN (Milipore, USA) riedenú 1:500 v blokovacom
roztoku. Inkubácia s primárnymi protilátkami trvala 24h pri kombinácií DCX+NeuN a 48 h pri
kombinácii BrdU+NeuN pri teplote 4 °C. Rezy sme 3x premyli v PBS a ďalej inkubovali so
sekunárnymi protilátkami pri laboratórnej teplote 2 h na tmavom mieste. Všetky sekundárne
protilátky boli riedené 1:500 v blokovacom roztoku. Použili sme protimyšiu protilátku
konjugovanú s Alexa 488 (Molecular Probes, USA), somáriu protipotkaniu protilátku
konjugovanú s Cy3 (Jackson ImmunoResearch, USA) a protikráličiu protilátku konjugovanú
s Alexa 594 (Molecular Probes, USA). Rezy sme znova 3x premyli v PBS a natiahli na
silanizované podložné sklíčka. Po premytí deionizovanou vodou sme rezy s kombinovaným
farbením BrdU+NeuN zalievali médiom Vectashield bez DAPI a rezy s kombinovaným
farbením DCX+NeuN zalievacím médiom Vectashield s DAPI (Vector Laboratories, USA).
Následne sme ich prikryli krycím sklíčkom a skladovali pri teplote 4 °C.
Počet BrdU+ buniek sme počítali na 4 úrovniach SVZ: 1) na úrovni Area X (SVZX), 2)
na úrovni tractus septopallio-mesencephalicus (SVZTSM), 3) na úrovni commissura anterior
(SVZCA) a 4) na úrovni HVC v kaudálnej časti mozgu (SVZHVC). Vo vokálnej oblasti HVC
a Area X sme zisťovali počet BrdU+/NeuN+ a DCX+ buniek. Bunky v SVZ sme počítali v páse
širokom 50 µm pozdĺž SVZ, vždy v 2 rezoch a dvoch hemisférach. Bunky v HVC a Area X
sme počítali v celej ploche týchto oblastí v 2-3 rezoch v každej hemisfére. U každého jedinca
sme analyzovali parametre piesne: linearitu, konzistentnosť a stereotýpiu. Skóre linearity
poradia slabík bolo hodnotené ako počet typov slabík v piesni / počet typov prechodov slabík
v piesni. Skóre konzistentnosti poradia bolo hodnotené ako počet typických prechodov slabík
v piesni / počet všetkých prechodov slabík v piesni. Skóre stereotýpie poradia bolo vypočítané
ako linearita + konzistentnosť / 2. Vo všetkých prípadoch bolo maximálne skóre 1 a minimálne
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0. Skóre z prvých 10 piesní zaspievaných v daný deň bolo spriemerované. Výsledky boli
vyhodnotené pomocou ANOVA a následným Fisherovým LSD testom. Pre stanovenie
korelácie medzi mierou neurogenézy a spevom sme použili lineárnu regresiu. Z dôvodu
nízkeho počtu jedincov sme v korelácií zahrnuli zebričky a pestúnky dohromady. Testovali
sme pritom potenciálnu eventualitu korelácie počtu buniek s parametrami piesne.
Výsledky a diskusia
Pri sledovaní neurogenézy sme zistili, že pestúnky majú v porovnaní so zebričkami
signifikantne vyšší počet BrdU+ nových buniek na troch úrovniach SVZ: SVZX, SVZTSM,
SVZCA (p < 0,001; Obr. 1A). V Area X, HVC a SVZHVC nebol rozdiel v počte BrdU+ buniek
medzi týmito dvoma druhmi. Zistili sme však signifikantný rozdiel v počte Brdu+/NeuN+
nových neurónov v Area X (p < 0,01, Obr. 1B) a v počte DCX+ mladých neurónov v HVC
u pestúnok v porovnaní so zebričkami (p < 0,05; Obr.1C).
A

B

**
*

**
*

**
*

**

*

Obr. 1. A: Miera neurogenézy na rôznych úrovniach subventriukulárnej zóny (SVZ). Graf
znázorňuje počet BrdU+ buniek na úrovni Area X (SVZX), tractus septopallio-mesencephalicus (SVZTSM),
commissura anterior (SVZCA) a na úrovni HVC v kaudálnej časti mozgu (SVZHVC). B: Inkorporované
neuróny (BrdU+/NeuN+) vo vokálnych oblastiach Area X a HVC. C: Mladé neuróny (DCX+) vo vokálnych
oblastiach Area X a HVC. Stĺpce reprezentujú priemery a SEM, n=5 zebričiek a n=6 pestúnok.* je p < 0,05;
** je p < 0,01; *** je p < 0,001. Výsledky boli analyzované pomocou ANOVA a Fisherovým LSD testom.
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Ďalej sme zaznamenali negatívnu koreláciu počtu BrdU+ buniek s parametrami piesne
linearitou a stereotypiou, a to na úrovni SVZCA (p < 0,01; r = 0,73-76; Obr. 2A). Na úrovniach
SVZTSM a SVZX sme pozorovali trend tejto korelácie (p = 0,062-0,078; r = 0,55-0,57).
Podobne, počet DCX+ mladých neurónov v Area X negatívne koreloval s linearitou
a stereotypiou piesne (p = 0,013-0,02; r = 0,71-0,72; Obr. 2B).
A

B

Obr. 2. A: Korelácia parametrov stereotypie piesne s počtom nových buniek BrdU+
v subventrikulárnej zóne na úrovni commissura anterior (SVZCA) u zebričiek a pestúnok. B:. Korelácia
parametrov piesne s počtom mladých neurónov DCX+ v Area X u zebričiek a pestúnok. N = 11, každý bod
reprezentuje priemer skóre z 10 piesní za jedného jedinca. Trojuholníky reprezentujú zebričky a gule
reprezentujú pestúnky. Modrou krivkou je vyjadrený parameter konzistentnosti piesne, čiernou krivkou je
vyjadrený parameter stereotypie piesne a červenou krivkou je vyjadrený parameter linearity piesne.

Naše výsledky ukazujú, že pestúnky majú väčšiu mieru neurogenézy ako zebričky vo
väčšine častí SVZ. V časti SVZCA sme zaznamenali najvyšší počet BrdU+ buniek a táto časť
SVZ spolu so SVZTSM sú najaktívnejšími v neurogenéze. Podobne u kanárikov mala časť
medzi SVZTSM a SVZCA najvyššiu mieru neurogenézy [10]. Keďže pestúnkam degraduje po
ohluchnutí pieseň oveľa rýchlejšie a sluchová spätná väzba je pre ne kritickejšia ako
u zebričiek, predpokladá sa, že po takomto zásahu bude obnova neurónov v HVC rýchlejšia u
pestúnok. V nepoškodenom stave je počet mladých neurónov (DCX+) v HVC podľa našej
štúdie vyšší u pestúnok ako u zebričiek, aj keď počet nových neurónov meraných pomocou
BrdU a NeuN sa signifikantne nelíšil. Avšak v oblasti Area X bol počet nových neurónov
u pestúnok vyšší. Navyše počet mladých neurónov v oblasti Area X negatívne koreloval
s linearitou a stereotýpiou piesne. Keďže Area X slúži u dospelých jedincov na udržanie si
počtu a poradia slabík, je možné, že práve vyššia obmena neurónov v tejto oblasti u pestúnok
prispieva k vyššej variabilite piesne.
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Aj keď sa akustická štruktúra spevu v dospelosti u zebričiek a pestúnok nemení,
zachovanie si piesne vyžaduje aktívnu sluchovú odozvu. Naše výsledky o neurogenéze a jej
vzťahu ku spevu predpokladajú zapojenie neurogenézy práve v udržaní si naučenej piesne. Ak
by teda inkorporácia a prežívanie neurónov boli riadené systémom odpovede na
chybu/odchýlku v spievanej piesni, tak by hypotéza o tvorbe stabilných dráh vysvetľovala,
prečo je miera neurogenézy počas učenia sa piesne vyššia a pomaly s vekom klesá [11].
Rovnako by možno vysvetľovala rozdiel medzi pestúnkami a zebričkami. Pestúnky majú
variabilnejšiu pieseň, a preto by miera neurogenézy u nich nemusela natoľko klesať ako u
zebričiek, ktorých piesne sa stávajú vekom stereotypnejšie.
Záver
Na základe našich výsledkov predpokladáme, že tvorba nových neurónov a ich
inkorporácia do vokálnych oblastí súvisí so spevom. V budúcnosti by bolo prínosné ovplyvniť
mieru neurogenézy a zistiť, či sa aj zmení behaviorálny výstup v podobe spevu.
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Abstract
Analysis of expression profile and identification of variant in clear cell renal cell carcinoma
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the most common histological subtype of renal cancer.
Characteristic feature of ccRCC are changes in energetic metabolism, which are related to function of
mitochondria. For successful treatment of ccRCC, early diagnosis is necessary so there is need for diagnostic
biomarkers. We analyzed expression profile of miRNA using microarray method. We identified 5 dysregulated
miRNAs (miR-127-3p, miR-200c-3p, miR-204-3p, miR-328-5p, miR-34a-5p) in ccRCC tissue compared with
control. Our results suggest, that these miRNAs could have a potential as a marker or therapeutic targets for
ccRCC. We also analyzed gene expression and general activity of mitochondria was downregulated and
expression profile of ccRCC tissue was consistent with Warburg hypothesis. By sequencing mitochondrial DNA
(mtDNA) we identified variants with pathological impact on the function of ETC subunits and variants, which
alter the structure of some tRNA molecules. Our results indicate that some of these variants can be associated
with progression of ccRCC.

Keywords: ccRCC; miRNA; biomarker; therapeutic target; Warburg hypothesis; mtDNA; variants
Úvod a formulácia cieľa
Karcinóm obličkových buniek (RCC) je zodpovedný za 80-85% všetkých nádorov
obličiek. Väčšina postihnutých pacientov je vo veku 60-70 rokov, naopak u detí je tento typ
rakoviny pomerne zriedkavý. Muži majú vyššie riziko rozvoja rakoviny obličiek ako ženy a to
približne v pomere 3:2 [1]. Najčastejším histologickým podtypom RCC je svetlobunkový
karcinóm (ccRCC) (80%), ktorý je odvodený z epitelu proximálnych stočených tubulov
obličkovej kôry. Tvorí solídne žltkasté lézie s rôznym stupňom nekrózy, krvácania a cystickej
degenerácie, v ktorej sa môžu vyskytovať nádorové kalcifikáty. Kvôli vysokému obsahu
lipidov a glykogénu v cytoplazme sa lézie javia ako svetlé bunky [2, 3].
Pre úspešnú liečbu ccRCC je kľúčová skorá diagnóza, ešte pred nástupom agresívneho
fenotypu, predikcia a monitorovanie odpovede pacientov na poskytnutú liečbu. Aby sa
personalizovala liečba pacientov, je potrebné identifikovať spoľahlivé diagnostické,
prognostické a prediktívne biomarkery pre ccRCC [4, 5].
Molekuly miRNA regulujú dôležité fyziologické procesy v ľudskom organizme a
mnohé štúdie ukázali, že narušená expresia niektorých miRNA bola asociovaná s vývinom
nádorových ochorení [6]. Expresný profil miRNA v nádorovom tkanive je odlišný od zdravého
tkaniva, a preto sa vedci pokúšajú identifikovať kľúčové molekuly, ktoré by mohli mať
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potenciál ako biomarkery pre diagnostiku, predikciu alebo sledovanie progresie ochorenia [7,
8, 9]. Molekuly miRNA sa podieľajú aj na neskorších fázach tumorigenézy a metastázovania
nádorových buniek čo naznačuje, že analýza miRNA by mohla poskytnúť informáciu pre
určenie pôvodu metastáz primárneho tumoru [10].
Hlavným cieľom našej práce bola identifikácia biomarkerov, ktoré by sa dali využiť pre
diagnózu, sledovanie progresie ccRCC, alebo na predikciu odpovede pacienta na poskytnutú
liečbu. Za týmto účelom sme si stanovili nasledovné čiastkové ciele:
•

Analýza expresného profilu miRNA u ccRCC pacientov pomocou metódy microarray

•

Analýza expresného profilu génov u ccRCC pacientov pomocou metódy microarray

•

Analýza mtDNA u ccRCC pacientov pomocou Sangerovej metódy sekvenovania
Materiál a metódy
Biologický materiál na analýzu nám poskytla Fakultná nemocnica s Poliklinikou
akadémia L. Dérera, ktorá biopsiou obličkového tkaniva zozbierala vzorky od 42 pacientov
s ccRCC. Od všetkých pacientov bol získaný informovaný súhlas. Zo vzoriek sme izolovali
DNA, pričom sme použili kit Gentra® Puregene® (QIAGEN) a celkovú RNA s obsahom
miRNA sme izolovali pomocou kolónkového kitu Direct-zol™ RNA MiniPrep Plus (Zymo
Research). Koncentráciu a čistotu nukleových kyselín sme určovali pomocou spektrofotometra
NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific). Kvalitu a obsah miRNA sme stanovovali pomocou
automatizovaného elektroforetického systému Experion s využitím kitu RNA StdSens
Analysis Kit (Bio-Rad).
Materiál a metódy využité pri analýze expresie miRNA sú podrobnejšie popísané
v predchádzajúcom Zborníku ŠVK z roku 2017, preto ich nebudeme uvádzať [11].
Génovú expresiu sme analyzovali taktiež pomocou metódy microarray na platforme
Agilent podľa pracovného postupu Two-Color Microarray-Based Gene Expresion Analysis
(Agilent Technologies). Vzorky sme opracovali pomocou Two-Color RNA Spike-In Kit
(Agilent Technologies) a pomocou Low Input Quick Amp Labeling Kit, Two-Color (Agilent
technologies) sme nasyntetizovali fluorescenčne značenú cRNA. Po amplifikácii cRNA sme
vzorky purifikovali pomocou kitu GeneJET RNA Purification Kit (Thermo Scientific) a
hybridizovali pomocou Gene Expression Hybridization Kit (Agilent technologies) na
hybridizačné sklíčko SurePrint G3 Human GE 8x60K V2 Kit (Agilent technologies). Analýza
génovej expresie prebiehala na prístroji SureScan Dx Microarray Scanner (Agilent
Technologies) a výsledné dáta sme vyhodnocovali v softvéri Feature Extraction software a
GeneSpring.
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Sekvenciu mtDNA sme analyzovali na sekvenátore HITACHI 3130xl

Genetic

Analyzer (Applied Biosystems) a výsledky sme vyhodnocovali pomocou DNA sekvenačného
softvéru ChromasPro v1.6 (Technelysium Pty Ltd).
Výsledky a diskusia
Expresný profil miRNA bol analyzovaný metódou microarray medzi skupinami 8
zdravých a 16 nádorových vzoriek. Ukázalo sa, že 5 miRNA malo signifikantne pozmenenú
expresiu (p = 2,41 – 6,81 E-5), z toho 4 miRNA mali expresiu zníženú (miR-127-3p, miR-200c3p, miR-204-3p, miR-328-5p) a 1 miRNA mala expresiu zvýšenú (miR-34a-5p). Podrobnejšie
výsledky a diskusia analýzy expresného profilu miRNA sú uvedené v predchádzajúcom
Zborníku ŠVK z roku 2017 [11].
Viaceré štúdie ukázali, že jednou z charakteristických čŕt ccRCC sú zmeny v
energetickom metabolizme a väčšina týchto zmien priamo, či nepriamo ovplyvňuje
mitochondrie [12]. Naše výsledky taktiež naznačujú, že v ccRCC tkanive majú pozmenenú
expresiu molekuly miRNA, ktoré regulujú gény zapojené v metabolizme glukózy a elektrón
transportnom reťazci (ETC).
Aby sme preskúmali expresiu génov, ktoré sa podieľajú na energetickom metabolizme
pomocou metódy microarray, sme analyzovali génový expresný profil u 19 pacientov s ccRCC.
U každého pacienta sme analyzovali expresiu v nádorovom tkanive a porovnali sme ho
s príslušným zdravým tkanivom, takže spolu sme analyzovali 38 vzoriek. Ukázalo sa, že
metabolická dráha pre ETC bola signifikantne pozmenená (7,018647E-4) a po preskúmaní
expresie jednotlivých génov tejto dráhy sme zistili, že 96% všetkých pozmenených génov malo
zníženú expresiu. Na základe týchto výsledkov predpokladáme, že aj celková funkcia
mitochondriálneho ETC bola znížená.
Okrem ETC bola významne pozmenená aj metabolická dráha pre glykolýzu
a glukoneogenézu (4.674403E-8). Ukázalo sa, že 66,6% všetkých pozmenených génov, ktoré
podporujú rozklad glukózy (ALDOC, ENO2, HK2, HK3, LDHA, PFKP, PKLR) malo
v nádorovom tkanive zvýšenú expresiu. Tento výsledok naznačuje, že v nádorových bunkách
ccRCC je zvýšená aktivita glykolýzy. Aby sme overili toto tvrdenie, využili sme fakt, že
glykolýza a glukoneogenéza je recipročne regulovaná a preskúmali sme expresiu génov, ktoré
sa podieľajú na glukoneogenéze. Zistili sme, že 67% pozmenených génov, ktoré podporujú
syntézu glukózy (ALDOB, FBP1, G6PC, PC, PCK1, PGAM2) malo expresiu zníženú. Takýto
expresný profil potvrdil, že v ccRCC tkanive je zvýšená aktivita glykolýzy. Pozmenená aktivita
glykolýzy je častým javom asociovaným s ccRCC. Ukázalo sa, že aj v predchádzajúcich
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štúdiách bola zaznamenaná zvýšená hladina kľúčových glykolitických enzýmov ako PFKP
[13] a LDHA [14], pri čom vysoká hladina LDHA bola spájaná so zlou prognózou pre
pacientov s RCC [15].
Pre správnu funkciu mitochondrií je dôležitý transport rôznych molekúl cez vnútornú
mitochondriálnu membránu, ktorý je zabezpečený prostredníctvom prenášačov z rodiny
SLC25 [16]. Preto sme preskúmali expresiu génov pre tieto prenášače a ukázalo sa, že zo
všetkých 53 členov tejto rodiny malo 13 génov v nádorovom tkanive pozmenenú expresiu,
pričom expresia všetkých 13 génov bola znížená. Tento výsledok nezávisle od ETC
a glykolýzy potvrdil, že celková aktivita mitochondrií je znížená. Po porovnaní týchto
výsledkov s inými štúdiami sme zistili, že znížená expresia niektorých prenášačov SLC25 býva
znížená u rôznych typov nádorových ochorení [16].
Výsledky génovej expresie a expresie miRNA boli navzájom porovnané pomocou
multi-omics analýzy, ktorá kombinovala výsledky týchto 2 experimentov. Softvér GeneSpring
identifikoval 24 génov, ktorých expresia bola signifikantne zmenená a zároveň boli aj
cieľovými génmi pre niektorú nami identifikovaných miRNA (miR-34a-5p, miR-127-3p, miR200c-3p, miR-204-3p, miR-328-5p). Tieto gény zohrávali úlohu v 51 metabolických dráhach,
spomedzi ktorých nás zaujala dráha pre Citrátový cyklus (TCA), pretože bola signifikantne
pozmenená v analýze pre miRNA (0.004514332), aj pre génovú expresiu (1.3916239E-5),
a zároveň v tejto dráhe zohráva dôležitú úlohu gén pre LDHA, ktorý je podľa softvéru
GeneSpring regulovaný molekulami miR-200-3p, miR-204-3p a miR-34a-5p. Ukázalo sa, že
medzi zvýšenou expresiou LDHA a zníženou expresiou miR-200-3p a miR-204-3p bola
významná korelácia, čo by mohlo poukázať na významnosť týchto molekúl v regulácii TCA,
Glykolýzy a iných metabolických dráh, v ktorých je enzým LDHA zapojený.
Keďže niektoré podjednotky ETC sú kódované v mitochondriách, osekvenovali sme
mtDNA zo zdravého a príslušného nádorového tkaniva u 36 pacientov s ccRCC a pokúsili sme
sa identifikovať všetky prítomné varianty. Identifikovali sme 314 rôznych variantov, pričom
191 variantov sa nachádzalo vo všetkých 13 génoch pre podjednotky ETC, ktoré sú kódované
na mtDNA. Podľa predikčnej databázy sa ukázalo, že 23 missense variantov v génoch ND1,
COX1, ATP8, COX3, ND4, ND5, CYTB, by mohlo mať na základe zámeny v sekvencii
aminokyselín patologický dopad na kódovaný proteín. Väčšina z týchto variantov bola
prítomná v obidvoch tkanivách pre daného pacienta, avšak identifikovali sme 15 variantov,
ktoré boli prítomné iba v nádorovom tkanive a v príslušnom zdravom tkanive sa nenachádzali
(Obr. 1). Ukázalo sa, že 7 z týchto variantov (m.3550R; m.9811G>A; m.11226R; m.11832R;
m.12911W; m.13414G>A; m.15021Y) by mohlo na základe zámeny v sekvencii aminokyselín
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spôsobovať ochorenie. Tieto varianty sme sa pokúsili porovnať aj s inými štúdiami, avšak
nepodarilo sa nám nájsť predchádzajúce záznamy o ich asociácii s nádorovým ochorením.

Obr. 1. Sekvencia mtDNA zobrazená v softvéri ChromasPro v1.6 (Technelysium Pty Ltd)
V tumore došlo k zámene Guanínu na Adenín v pozícii 13414. Mutácia je vyznačená šípkou (↓).

Okrem oblastí kódujúcich podjednotky ETC sme identifikovali 42 variantov
v oblastiach pre transkripty tRNA a rRNA. Gény kódujúce mitochondriálne tRNA sú veľmi
náchylné na bodové mutácie. Bolo popísaných viacero mutácií v týchto génoch, ktoré sú
primárnou príčinou dysfunkcie mitochondrií a boli tiež asociované s rôznymi ochoreniami
[17], vrátane rakoviny [18]. V 10 mitochondriálnych génoch pre tRNA (TRNI; TRNQ; TRNY;
TRNK; TRNG; TRNR; TRNL2; TRNE; TRNT; TRNP) sme identifikovali 15 variantov, ktoré
by mohli ovplyvňovať sekundárnu štruktúru týchto tRNA. Naše výsledky naznačujú, že tieto
varianty by mohli prispievať ku vzniku rakovinového fenotypu, ale taktiež by mohli byť
dôsledkom rakovinových zmien, ktoré prebiehajú v bunkách. Aby sme overili úlohu týchto
variantov v karcinogenéze, bude potrebné ich ďalšie štúdium.
Záver
V našej práci sa nám podarilo identifikovať 5 molekúl miRNA, ktoré môžu zohrávať
dôležitú úlohu v patogenéze ccRCC. Výsledky naznačujú, že tieto miRNA by mohli mať
využitie ako biomarkery, prípadne by mohli mať terapeutický potenciál pre ccRCC. Génová
expresia poukázala na zníženú aktivitu mitochondrií v ccRCC tkanive a ukázalo sa, že
expresný profil tohto tkaniva bol v súlade s Warburgovou hypotézou. V mtDNA ccRCC
pacientov sme identifikovali varianty, ktoré by mohli mať patologický dopad na funkciu
podjednotiek ETC. Niektoré varianty boli prítomné iba v nádorovom tkanive a 5 z nich malo
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predikovaný patologický dopad na funkciu kódovaných proteínov. Identifikovali sme aj 16
variantov, ktoré menia štruktúru niektorých molekúl tRNA a predpokladáme, že by mohli
súvisieť s rozvojom ccRCC. Naše výsledky by však bolo vhodné overiť aj inými metódami.
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Abstract
Study of antiviral activity of sophorolipid g-citronellal and CSL
Human gammaherpesviruses including Epstein–Barr virus (EBV) and Kaposi’s sarcoma-associated
herpesvirus (KSHV) are important pathogens as they persist in the host and cause various malignancies. Currently,
there is no available effective antiviral agent against viruses of subfamily Gammaherpesvirinae. Here we
identified the antiviral activity of sophorolipid g-citronellal and curcumin-sophorolipid (CSL) against murine
gammaherpesvirus 68 (MHV-68), genetically and biologically related to human gammaherpesviruses.
Sophorolipids (SLs) are surface active glycolipids produced by non-pathogenic yeasts and its structural analogs
have been studied for their antiviral and immunomudulatory activity. Low toxicity and high biodegradability make
SLs a main topic of interest for researchers. In order to determine potential antiviral activity of sophorolipids, the
cytopathic effect reduction assay and plaque reduction assay were performed.

Keywords: sophorolipid; antiviral activity; MHV-68
Úvod a formulácia cieľa
Vírusy z radu Herpesvirales sú rozšírene na celom svete a pravdepodobne každý
živočíšny druh je hostiteľom minimálne jedného herpesvírusu. Kvôli onkogénnemu potenciálu
a nedostatku efektívnych antivírusových látok medzi najnebezpečnejšie patria vírusy
z podčeľade Gammaherpesvirinae [1]. Myšací lymfotropný gamaherpesvírus (MHV-68),
izolovaný v roku 1976 pracovníkmi Katedry všeobecnej a aplikovanej virológie [2], je
celosvetovo uznávaný ako modelový systém pre štúdium infekcie a transformácie vírusom
Epsteina a Barrovej (EBV) a vírusom asociovaným s Kaposiho sarkómom (KSHV).
Molekulárnou analýzou genómu MHV-68 bola zistená jeho blízka genetická príbuznosť s
vírusmi EBV a KSHV. Z čoho vyplýva, že aj mechanizmus ich pôsobenia je veľmi podobný
[3]. Objav MHV-68 bol prelomový aj z hľadiska študovania nových antivírusových látok proti
mnohým ľudským herpesvírusom. Pri skúmaní potenciálnych antivirotík existuje viacero
prekážok. Niektoré zlúčeniny vykazujú antivírusovú aktivitu iba v pokusoch in vitro, iné môžu
ovplyvňovať určité bunkové procesy alebo sú pre hostiteľské bunky cytotoxické. Antivírusové
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látky, ktoré sa v súčasnosti používajú na liečbu herpetických vírusov sú účinné iba proti
replikujúcemu sa vírusu, zatiaľ čo na latentnú formu nemajú žiadny účinok. Pretože doteraz
nebola objavená dostatočne efektívna antivírusová terapia proti gamaherpetickým vírusom, je
hľadanie nových antivírusových látok stále veľmi aktuálnou témou [4, 5].
Soforolipidy (SLs) sú povrchovo aktívne glykolipidy, ktoré obsahujú disacharid
soforózy, spojený glykozidickou väzbou s hydroxylovou skupinou na predposlednom uhlíku
mastnej kyseliny. Syntéza SLs je súčasťou prirodzeného fermentačného procesu
nepatogénnych kvasiniek, najmä z rodu Candida. Majú antimykotickú, antibakteriálnu,
imunomodulačnú, spermicídnu a antivírusovú aktivitu. SLs majú perspektívu v rôznych
odvetviach, pretože je možné navrhnúť si ich na mieru. Pri zvolení vhodného substrátu a
rastových podmienok kvasiniek, vieme predvídať štruktúru aj vlastnosti novosyntetizovaných
látok [6]. Vyskytujú sa v dvoch formách – acidickej a laktonickej forme, ktoré majú
odlišné biologické

vlastnosti,

pričom

laktonická

forma

je

biologicky

aktívnejšia.

Nepurifikované SLs obsahujú laktonickú aj acidickú formu a v porovnaní s purifikovanými
látkami indukujú morfologické zmeny buniek aj pri nižších koncentráciách [7].
Vo viacerých prácach bola opísaná ich antivírusová aktivita, a to hlavne proti obaleným
vírusom. SLs ako povrchovo aktívne látky pôsobia na membránové štruktúry a membránu
bunky. Existuje tiež súvislosť medzi dĺžkou uhlíkového reťazca SLs a vírusovou aktivitou. SLs
s kratším uhlíkovým reťazcom mali vyššiu aktivitu pri degradácii vírusového obalu. V systéme
in vivo indukujú tvorbu cytokínov, ktoré ako súčasť vrodenej imunity pomáhajú v boji proti
vírusom. Zvýšená hladina cytokínov by mohla byť rozhodujúcim faktorom v antivírusovej
aktivite SLs. Výhodou SLs je, že majú nízku cytotoxicitu a vysokú biodegradačnú schopnosť.
Pre tieto a mnohé ďalšie biologické vlastnosti sa SLs stali predmetom záujmu pri hľadaní
nových antivírusových látok [6, 8].
Cieľom našej práce bolo zistiť, či soforolipidy g-citronelal a kurkumín-soforolipid majú
antivírusovú aktivitu. Antivírusovú aktivitu látok sme testovali na modeli Vero buniek
infikovaných lymfotropným vírusom MHV-68 pomocou testu zábrany cytopatického efektu
(CPE) a testu redukcie plakov.
Materiál a metódy
Bunková línia Vero – adherentná fibroblastoidná stabilizovaná bunková línia, ktorá bola
izolovaná z opičích obličiek (Cercopithecus aethiops)
Soforolipidy – Pri syntéze kurkumín-soforolipidu (CSL) bola ako substrát použitá prírodná
polyfenolová látka kurkumín. G-Citronelal je soforolipid, ktorý vznikol konjugáciou
570

monoterpénu citronelalu s glukózou prostredníctvom nepatogénnej kvasinky [9]. Testované
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 SLs sme nariedili v DMEM s 9% FBS do rôznych koncentrácií.
Vero bunky sme inkubovali so skúmanými látkami v termostate 72 hodín 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 690 nm.
Test zábrany cytopatického efektu – Vero bunky, vyrastené na 96 jamkovej platničke, sme
infikovali MHV-68 v riedení 10-3. Po 90 minútovej inkubácii platničky v termostate pri 37°C
s 5% obsahom CO2 sme odsali reziduálny vírus a na jamky sme pridali 100 µl skúmaných
látok. Ako kontrola vírusu slúžili infikované bunky, ktoré neboli ošetrené žiadnym liečivom.
Denne sme pod mikroskopom sledovali priebeh tvorby CPE a z výsledkov sme vypočítali
percento zábrany CPE pre jednotlivé riedenia látky.
Test redukcie plakov – Vero bunky, vyrastené na 24 jamkovej platničke, sme infikovali MHV68 multiplicitou infekcie 0,0005 (50 vírusových častíc na jamku). Testované látky boli do
príslušných koncentrácií nariedené v karboxymetylcelulóze (CMC), ktorou boli bunky
prekryté po odsatí reziduálneho vírusu. Ako kontrola vírusu slúžili infikované bunky,
neošetrené žiadnym liečivom. Infikované bunky, ktoré boli ošetrené ganciclovirom (GCV)
s koncentráciou 10 µg/ml nám slúžili ako antivírusová kontrola. Do experimentu sme zahrnuli
aj neinfikované bunky inkubované s látkou nariedenou do príslušnej koncentrácie v CMC a
DMEM, tie nám slúžili ako kontrola cytotoxicity látky. Po uplynutí 7 dní od infekcie sme CMC
odsali, bunky sme zafarbili kryštálovou violeťou a plaky sme spočítali pod mikroskopom.
Výsledky a diskusia
Zásobné roztoky SLs boli pripravené rozpustením látok v deionizovanej vode do
koncentrácie 1 mg/ml, takto pripravené zásobné roztoky sme následne riedili s DMEM s 9%
FBS do príslušných koncentrácií. Pre skúmanie biologickej aktivity novosyntetizovaných látok
je prvoradé určenie ich cytotoxickej aktivity. Cytotoxicitu testovaných látok sme stanovili
pomocou MTT testu a vyjadrili sme ju ako koncentráciu testovanej látky potrebnú na redukciu
počtu buniek o 50% v porovnaní s kontrolnými bunkami (CC50). Hodnota CC50 g-citronelalu
bola 1704µg/ml a CSL 418,8µg/ml. Pomocou MTT testu sme tiež stanovili najvyššie netoxické
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koncentrácie látok (g-citronelal 400µg/ml a CSL 200µg/ml), ktoré sme použili pri
nasledujúcich testoch in vitro.
Ako počiatočný skríning antivírusovej aktivity skúmaných látok nám slúžil test zábrany
CPE. Pri experimente sme použili Vero bunky, ktoré boli infikované vírusom MHV-68. Bunky
sme následne prekryli skúmanými látkami v netoxických koncentráciách a sledovali sme ich
vplyv na replikáciu MHV-68. Pri teste zábrany CPE sme ako kontrolu použili neinfikované
bunky a infikované bunky, ktoré neboli ošetrené žiadnym liečivom (obr. 1).

Obr. 1. (A) neinfikované kontrolné Vero bunky a (B) Vero bunky infikované vírusom MHV-68.

Štvrtý deň po infekcii, keď bol CPE v kontrole vírusu dostatočne rozvinutý, sme
mikroskopicky odčítali výsledky z platničky a vypočítali sme percento zábrany CPE pre
jednotlivé riedenia látok. Obidve látky vo svojich najvyšších netoxických koncentráciách
znižovali tvorbu CPE o približne 84% a antivírusovú aktivitu vykazovali aj pri nižších
koncentráciách. Miera inhibície CPE g-citronelalu a CSL sa líšila minimálne (obr. 2).
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Obr. 2. Vplyv g-citronelalu a CSL na replikáciu MHV-68. Vero bunky infikované vírusom MHV-68 sme
prekryli látkami nariedenými do koncentrácie 400; 200; 100; 50; 25 a 12,5µg/ml v DMEM.
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Na presnejšiu kvantifikáciu a vizualizáciu antivírusového účinku nám slúžil test
redukcie plakov. Bunky infikované vírusom MHV-68 sme prekryli testovanými látkami
nariedenými do príslušných koncentrácií v CMC. Po 7 dňoch sme platničky farbili kryštálovou
violeťou. Na obrázku 3 môžeme vidieť, že plaky v riedení g-citronelalu 400µg/ml boli výrazne
menšie ako v kontrole vírusu (obr. 3). Podobné výsledky sme získali aj pri inkubácii buniek
s CSL. G-citronellal a CSL indukovali zmeny vo veľkosti a tvare plakov, ale nie v ich
množstve. Zlúčeniny nezabránili tvorbe plakov, pravdepodobne iba spomalili replikáciu vírusu
MHV-68.

Obr. 3. Infikované bunky inkubované s G-citronelalom. Na Vero bunky infikované vírusom MHV-68 sme
pridali G-citronelal v koncentrácii (A) 400 a (B) 200µg/ml. Pri experimente sme ako kontrolu použili (C)
neinfikované bunky a (D) infikované bunky neošetrené žiadnym liečivom. Platnička bola inkubovaná 7 dní v
termostate pri teplote 37°C s 5% CO2 a následne zafarbená kryštálovou violeťou.

Pozorovali sme potlačenie replikácie MHV-68 v teste redukcie CPE a zmeny v
morfológii plakov v teste redukcie plakov. Látky g-citronellal a CSL boli použité iba po
infekcii vírusom MHV-68. Antivírusová aktivita SLs by mohla byť vyššia, keď budeme
skúmať vplyv látok na inú fázu replikačného cyklu vírusu. Pretože SLs sú povrchovo aktívne
látky, ich antivírusová aktivita by mohla spočívať v zábrane adsorbcie (vírus s látkami
inkubovať pred infekciou vírusom) alebo v schopnosti g-citronellalu a CSL aktivovať bunkový
systém (inkubovať látky s bunkami pred infekciou - pretreatment).
Záver
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Našim experimentom sme potvrdili nízku antivírusovú aktivitu G-citronellalu a CSL,
stále však nepoznáme mechanizmus ich účinku. Podrobnou analýzou týchto zmien by sme
mohli určiť ich príčinu a následne tieto poznatky aplikovať aj na iné vírusové skupiny.
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Abstract
Isolation and characterization of therapeutic bacteriophages infecting Enterobacter cloacae
Enterobacter cloacae is gram-negative, motile, facultatively anaerobic, rod shaped bacterium belonging
to the family of Enterobacteriaceae. E. cloacae is responsible for serious nosocomial infections with a greater
incidence in intensive care unit wards especially to those patients who are on mechanical ventilation. This bacterial
species is a member of the ESKAPE multiresistant group recently described as the main contributor to the health
human infection problem. Phages as natural predators of bacteria are becoming a potential alternative for
combating multi-drug resistant bacteria. In this study we isolated five new phages from waste water which infect
different strains of Enterobacter and Cronobacter. We tested the host specificity and determined plaque
morphology. From phages isolated in previous period the phage Pet-CM-3-4 was the most effective, it infected
95% of bacterial strains. From the newly isolated phages the phage vB-Csak_KMB21 was the most effective as
it infected 75% of bacterial strains.
Keywords: Enterobacter; Cronobacter; infections; phage therapy; phage host specificity

Úvod a formulácia cieľa
Príslušníci druhu Enterobacter cloacae sú gram-negatívne pohyblivé, fakultatívne
anaeróbne tyčinkovité baktérie patriace do čeľade Enterobacteriaceae [1]. Za posledných 30
rokov bolo potvrdené, že tieto baktérie sú významné oportunistické patogény. Kmene
E. cloaceae sú často rezistentné na viaceré antibiotiká a patria medzi desať najčastejšie
izolovaných

nozokomiálnych

patogénov.

Najbežnejšie

sú

infekcie

u

pacientov

hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ktorí sú napojení na umelú pľúcnu
ventiláciu [2 – 4]. Americká spoločnosť pre infekčné ochorenia zaradila E. cloacae medzi
ESKAPE patogény, čo je skupina šiestich multirezistentných patogénov s vysokou
prevalenciou predstavujúcich najväčšie riziko pre ľudské zdravie [5].
Jedným z perspektívnych liečebných postupov na elimináciu týchto patogénov je
využitie bakteriofágov [6]. V súčasnosti je dobre charakterizovaných iba málo fágov
infikujúcich Enterobacter spp. [7]. V predchádzajúcom období boli na našom pracovisku
izolované bakteriofágy Pet-CM3-4, Pet-CM3-1, Pet1, Dev2, Dev-CS-701, Dev-CT-57, DevCD-23823 a vB-Cma_KMB11 schopné infikovať spektrum kmeňov príbuzného rodu
Cronobacter [8 – 11]. Cieľom predkladanej práce bola izolácia a charakterizácia nových
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terapeutických bakteriofágov infikujúcich kmene E. cloacae a testovanie hostiteľskej
špecificity bakteriofágov izolovaných v predchádzajúcom období.
Materiál a metódy
Použité bakteriálne kmene
V práci sme použili kmene pochádzajúce z klinických, potravinových a environmentálnych
vzoriek z Katedry molekulárnej biológie PriF UK v Bratislave, z Výskumného ústavu
potravinárskeho v Bratislave, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave, Ústavu verejného zdravotníctva v Bratislave, Nottingham Trent University
v Anglicku, HPL spol. s.r.o. Galanta a mikrobiologických laboratórií Lekárskej fakulty UK v
Bratislave. Použili sme kmene zaradené do druhov E. cloaceae (34 kmeňov), E. cancerogenus
(1 kmeň), E. aerogenes (1 kmeň), E. gergoviae (1 kmeň), E. ludwigii (2 kmene), E. asburiae
(2 kmene), C. sakazakii (6 kmeňov), C. malonaticus (3 kmene), C. dublinensis (1 kmeň),
C. muytjensii (1 kmeň), C. universalis (1 kmeň), C. condimenti (1 kmeň), C. turicensis (2
kmene), spolu 56 kmeňov. Kmene sme štandardne kultivovali v LB médiu pri 37 ̊C.
Typizácia bakteriálnych kmeňov metódou MLST
Bakteriálne kmene E. cloacae sme charakterizovali metódou MLST (Multilocus Sequence
Typing) podľa protokolu Miyoshi-Akiyama et. al. [12]. Sekvenovali sme tri housekeeping gény
(fusA, dnaA a rpoB). Na základe databázy PubMLST sme pridelili jednotlivým bakteriálnym
kmeňom alelové profily [13].
Izolácia bakteriofágov
Nové bakteriofágy boli izolované z čističky odpadových vôd v Petržalke. Amplifikovali sme
ich z jedného plaku a čistý fágový preparát sme získali purifikáciou v gradiente chloridu
cézneho. Takto purifikovaný fágový preparát sme ďalej použili pri charakterizácii hostiteľskej
špecificity. V práci sme použili bakteriofágy Pet-CM3-4, Pet-CM3-1 [8], Dev-CS-701, DevCT-57, Dev-CD-23823 [9], Dev2 [9-10], Pet1 [11], vB-Cma_KMB11 izolované na našom
pracovisku v predchádzajúcom období a bakteriofágy vB-Ecl_KMB17, vB-Ecl_KMB18, vBEcl_KMB19, vB-Ecl_KMB20 a vB-Csak_KMB21 izolované v rámci tejto práce.
Charakterizácia hostiteľskej špecificity bakteriofágov
Hostiteľskú špecificitu sme stanovovali kvapkovým testom na štvorcových platniach
(12,5x12,5cm) s dvojitým agarom. Kvapkali sme 10µl z každého fágového preparátu
s riedením 108, 106, 104 a 102 PFU/ml.
Výsledky a diskusia
Bakteriálne kmene E. cloacae sme charakterizovali metódou MLST, pričom sme stanovili
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alelové profily pre alely fusA, rpoB a dnaA u 30-tich bakteriálnych kmeňov (Obr. 1). Najviac
kmeňov (sedem, 24%) malo alelový profil fusA/rpoB/dnaA - 4/9/9. Šesť kmeňov (21%) malo
profil 4/6/4. Dva kmene (7%) mali profil 47/6/59. Zvyšné alelové profily (celkovo 30 kmeňov)
boli jedinečné pre jednotlivé kmene.
4/ 9/ 9
4/ 6/ 4
47/ 6/ 59
4/ 9/ 4

24%

4/ 6/ 51
4/ 25/ 66
5/ 178/ 238
8/ 35/ 68
41/ 6/ 58
24/ 17/ 3

21%

1/ 1/ 1
118/ 178/ 242
15/ 10/ 22

7%

16/ 15/ 87
155/ 154/ 242
60/ 178/ 92
118/ 178/ 5

Obr. 1. Zastúpenie alelových profilov fusA/rpoB/dnaA u 30-tich kmeňov E. cloacae.

Z čističky odpadových vôd v Petržalke, sme izolovali päť bakteriofágov pomocou
indikátorových kmeňov E. cloacae KMB-220, E. cloacae KMB-221, E. cloacae KMB-536
a C. sakazakii KMB 544. Pri sledovaní morfológie plakov na dvojitom agare sme zistili, že
fág vB-Ecl_KMB17 vytváral malé číre plaky s priemerom okolo 1,1 mm. Fág vB-Ecl_KMB18
vytváral veľké plaky s priemerom okolo 3,9 mm, ktoré mali číry stred o priemere 1,95 mm
a haló zónu. Tento typ plakov je indikátorom, že fág produkuje depolymerázu membránových
alebo kapsulárnych polysacharidov. Fág vB-Ecl_KMB19 vytváral malé číre plaky
s priemerom okolo 1,25 mm. Fág vB-Ecl_KMB20 vytváral malé číre plaky s priemerom okolo
0,98 mm. Fág vB-Csak_KMB21 vytváral veľmi malé číre plaky s priemerom 0,67 mm.
Morfológia plakov je znázornená na obrázku 2 (Obr. 2).
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Obr. 2. Morfológia plakov u novoizolovaných fágov na indikátorových kmeňoch
(A) vB-Ecl_KMB17 na indikátorovom kmeni E.cloacae KMB-220 vytvára malé číre plaky; (B) vBEcl_KMB20 na indikátorovom kmeni E.cloacae KMB-220 vytvára malé číre plaky; (C) vB-Ecl_KMB18
na indikátorovom kmeni E. cloacae KMB-221 vytvára veľké plaky s čírym stredom a haló zónou; (D) vBEcl_KMB19 na indikátorovom kmeni E. cloacae KMB-536 vytvára malé číre plaky; (E) vBCsak_KMB21 na indikátorovom kmeni C. sakazakii KMB-544 vytvára veľmi malé číre plaky.

Hostiteľskú špecificitu (HS) sme stanovili na súbore zloženom z 56 kmeňov,
pričom 34 patrilo do druhu E. cloacae, sedem boli príslušníci iných druhov rodu Enterobacter
a 15 kmeňov bolo z rodu Cronobacter (Obr. 3). Kmene sme vyberali tak, aby bolo zastúpených
čo najviac rôznych sekvenčných typov a sérotypov. Zistili sme, že tri kmene, E. cloacae KMB267, E. aerogenes KMB-228 a E. gergoviae KMB-231, nebol schopný infikovať ani jeden fág.
V prípade fágov izolovaných v predchádzajúcom období bol najefektívnejší fág Pet-CM-3-4,
ktorý celkovo infikoval až 95% kmeňov. Rovnako dobre infikoval druh E. cloacae (97%) aj
kmene Cronobacter spp. (100%), o niečo menej bol efektívny pri infekcii ostatných druhov
Enterobacter (71%). Z fágov izolovaných v tejto práci bol najefektívnejší fág vBCsak_KMB21, ktorý celkovo infikoval 75% kmeňov, pričom kmene Cronobacter spp.
infikoval o niečo lepšie (87%) ako kmene E. cloacae (70%) resp. Enterobacter spp. (71%).
Fág vB-Ecl_KMB18 bol efektívny v prípade E. cloacae (85%), ale bol neschopný infikovať
väčšinu kmeňov Cronobacter (13%). Je zaujímavé, že fágy izolované pomocou kmeňov
Cronobacter boli infekčné pre oba rody (Cronobacter aj Enterobacter), na druhej strane
bakteriofágy získané izoláciou na kmeňoch E. cloacae boli viac špecifické len pre tento druh.
Stanovenie príčin týchto rozdielov bude predmetom nášho ďalšieho štúdia.
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Obr. 3. Hostiteľská špecificta bakteriofágov

Záver
Úspešne sa nám podarilo izolovať päť nových bakteriofágov infikujúcich E. cloacae
a charakterizovať morfológiu ich plakov a hostiteľskú špecificitu.
Poďakovanie
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Bionómia mravcov Prenolepis nitens Mayr, 1853 (Hymenoptera,
Formicidae) na lokalite Vajnorská hora v Malých Karpatoch
Adrián Purkart
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; mravce.info@gmail.com
Abstract
Bionomics of Prenolepis nitens Mayr, 1853 (Hymenoptera, Formicidae) in the locality Vajnorská hora
in the Little Carpathians
Ants represent a significant component of terrestrial ecosystems. They dominate in numbers and actively
participate on environmental changes of habitats they live in. During the years 2010 to 2015 we studied ant
assemblages in the locality Vajnorská hora in the Little Carpathians where we focused on uncommon ant species
Prenolepis nitens. We tried to observe and describe the nuptial flight season of this species, which takes place
very early in spring.

Keywords: ants; Formicidae; Hymenoptera; Prenolepis nitens; bionomics; nuptial flight
Úvod a formulácia cieľa
Významnou živočíšnou zložkou väčšiny terestrických ekosystémov sú nepochybne
mravce. Hoci sa považujú za jednu z najpreskúmanejších skupín hmyzu, obzvlášť na území
Európy, bionómia mnohých druhov nie je takmer vôbec známa. Rôznorodosť a komplexnosť
eusociálnych spoločenstiev mravcov tak predstavujú výzvu aj pre vedu 21. storočia. Medzi
málo preskúmaných zástupcov doposiaľ známej myrmekofauny Slovenska patrí Prenolepis
nitens. V rámci svojho areálu rozšírenia, ktorý siaha od západnej časti Talianska, cez strednú
Európu, Balkánsky polostrov, Kaukaz až po Malú Áziu, osídľuje prevažne svetlé listnaté lesy
a ich okraje [1]. Aj keď od opisu druhu prešlo už viac ako 150 rokov, množstvo základných
informácii o hniezdnej biológii, spôsobe rozmnožovania, či vnútornej skladbe spoločenstva je
v literatúre zaznamenaných často len v rovine špekulácií. Sledovaný druh je zároveň zaradený
do Červeného zoznamu blanokrídlovcov Slovenska [2].
Cieľom predloženého výskumu bolo doplniť stav poznania o bionómii tohto
zriedkavého druhu mravca na lokalite Vajnorská hora v Malých Karpatoch.
Materiál a metódy
Sledované územie sa nachádza na južnom úpätí Malých Karpát na súradniciach
48°13'51.44"S, 17°10'38.42"V v nadmorskej výške 240 m.n.m. a je známe aj pod názvom
Vajnorská hora. Na študijnej ploche sa nachádza dubovo-hrabový les vyvinutý na terasovitom
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reliéfe obklopený kamennými rúnami, čo indikuje vinohradnícky charakter tohto územia
v minulosti. V súčasnosti sa vinohrady nachádzajú južne od študijnej plochy približne 100
metrov. Územie bolo navštevované za účelom individuálneho zberu a pozorovaní v
nepravidelných intervaloch počas rokov 2010 až 2015. Individuálny zber sa využíva najmä ako
metóda, ktorá slúži na zaznamenanie druhov v rôznorodých mikrohabitatoch prostredia [3].
Odobratý materiál bol konzervovaný v 70%-tnom etanole a následne bol determinovaný podľa
práce Czechowski et al. [4]. Teplota prostredia bola meraná za pomoci digitálneho teplomera
TFA Dostmann Digital-Thermometer LT-101 približne 50 cm nad povrchom pôdy.
Výsledky a diskusia
Prvý nález tohto druhu na študovanom území sa uskutočnil 26.03.2010 počas rojenia.
Rojenie je jav, kedy okrídlené kasty mravcov synchronizovane vylietavajú z hniezd mravenísk
za účelom párenia sa [5]. Je známe, že rojenie u tohto druhu prebieha na rozdiel od ostatných
druhov našej myrmekofauny skoro na jar [1]. V čase prvého pozorovania rojenia okolo 13.
hodiny bolo veterné, no slnečné počasie s teplotou vzduchu približne 19°C. Posledné jedince
opúšťali hniezdo tesne po 14. hodine. Druhé pozorovanie rojenia nastalo počas toho istého
roku, konkrétne 9.4.2010, približne v rovnakom čase s teplotou vzduchu okolo 18 °C, pričom
prevládalo slnečné až polooblačné počasie so slabým vetrom. Počas nasledujúcej jari bolo
pozorované rojenie na identickej študijnej ploche 25.3.2011. Začiatok rojenia nastal približne
o 12. hodine, kedy ako prvé z hniezd vylietavali okrídlené samce, pričom prvé okrídlené
samice sa zjavili na povrchu hniezd približne pol hodinu potom. Hoci pre iné druhy je
špecifický aktívny let okrídlených jedincov ihneď po opustení hniezda, v prípade Prenolepis
nitens boli samice obklopované niekoľkými samcami takmer v momente, ako sa zjavili na
povrchu hniezd. Okrídlené samice v týchto podmienkach len náročky opúšťali zemský povrch
a zväčša samotné párenie prebiehalo až do úplného konca na zemi (obr. 1.). Samce približne
po 20 až 30 minútach ukončovali kopuláciu so samicami, ktoré v priebehu niekoľkých minút
na to zhadzovali krídla, čo je u mravcov typický jav [5]. Z pozorovaní nie je jasné, či mohlo so
samicou kopulovať viac samcov (obr. 2.). V čase pozorovania bolo približne 18°C, malá
oblačnosť a fúkal slabý južný vietor. Ďalšie pozorovanie rojenia bolo zaznamenané 22. marca
2012, kedy prevládalo slnečné a pomerne veterné počasie s teplotou vzduchu približne 17°C.
Časové rozpätie bolo podobné ako počas prechádzajúcich pozorovaní. Dlhšia zima
v nadchádzajúcej sezóne spôsobila, že rojenie nastalo až 14.4.2013. Svadobný let nastal o niečo
skôr – približne 11:30, pričom bolo slnečné počasie s teplotami až 18°C a slabý vietor.
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Posledné pozorovanie rojenia z lokality Vajnorská hora bolo zaznamenané 10. apríla 2015.
Trvalo v intervale 11:30 až 14:30 za slnečného a teplého počasia (21°C).

Obr. 1. Párenie mravcov Prenolepis nitens prebieha často na povrchu substrátu (Foto: A. Purkart)

Z pozorovaní vyplýva, že svadobný let sa ako fenomén na lokalite Vajnorská hora
v zaznamenaných rokoch 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015 odohrával v rozmedzí dátumov 22.
marca až 14. apríla. Okrídlené pohlavné jedince opúšťali hniezdo v čase 11:30 až 14:30 za
slnečného až polooblačného počasia s teplotami vzduchu 17 až 21°C. Zdá sa, že sila a smer
vetra nie je pre tento jav limitujúci faktor. Ako prvé z mravenísk vždy vylietavali okrídlené
samce a až následne okrídlené samice. Hoci metóda pozorovaní neobsahovala kvantitatívne
vyhodnotenie, subjektívny odhad pomeru pohlaví okrídlených jedincov bola vždy viac než
10:1 v prospech samcov. Počas opúšťania hniezda robotnice mravcov často zabraňovali
pohlavným kastám opustiť vchody hniezd, čo malo za následok kopuláciu priamo na hniezde
a v jeho tesnej blízkosti. Tieto pozorovania len podporujú a spresňujú pozorovania autorov
iných štúdií [1,6].
Hoci je Prenolepis nitens považovaný za druh mravca s prevažujúcou epigeickou
aktivitou v chladnom období roka [1], boli v čase pozorovania rojení na študovanom území
zaznamenané aj iné druhy mravcov: Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798), Formica
fusca (Linnaeus, 1758), Formica gagates Latreille, 1798, Lasius brunneus (Latreille, 1798),
Lasius emarginatus (Olivier, 1792) a Temnothorax crassispinus (Karavajev, 1926).
V kamenistej pôde bolo možné nájsť aj jedince druhov Myrmecina graminicola (Latreille,
1802) a Ponera coarctata (Latreille, 1802). Druhové zloženie mravcov je podobné ako na
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neďalekej lokalite Mníchov vrch, kde bola prítomnosť druhu Prenolepis nitens taktiež
zaznamenaná [7]. Počas pozorovania svadobných letov mravcov Prenolepis nitens bol
zaznamenaný aktívny lov okrídlených jedincov druhom Formica gagates. Interakcie
sledovaného druhu s ostatnými druhmi neboli zaznamenané.

Obr. 2. Z pozorovaní nie je jasné, či sa na kopulácií podieľa jeden alebo viac samcov (Foto: A. Purkart)

Záver
Počas rokov 2010 až 2015 som opakovane navštívil lokalitu Vajnorská hora v Malých
Karpatoch za účelom pozorovania a rozšírenia poznatkov o bionómií zriedkavého druhu
mravca našej myrmekofauny – Prenolepis nitens. Z výsledkov pozorovaní je možné usúdiť, že
rojenie a párenie okrídlených jedincov tu prebieha v jarnom období na prelome marca a apríla
v časovom rámci 11:30 až 14:30 pri teplotách 17 až 21°C. Zaznamenané deje sú v súlade so
súčasnými poznatkami o tomto druhu mravca.
Poďakovanie
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584

Zoznam použitej literatúry
[1]

Lőrinczi G. (2016) Insectes Soc. 63 (1), p. 193

[2]

Lukáš J. (2001) Červený (ekosozologický) zoznam blanokrídlovcov (Hymenoptera)
Slovenska. In: Baláž D., Marhold K., Urban P. (ed). Červený zoznam rastlín a
živočíchov Slovenska, Ochrana Prírody 20, Štátna ochrana prírody SR, Banská
Bystrica, Slovensko, p. 129

[3]

Bestelmeyer B., Agosti D., Alonso L., et al. (2000) Field Techniques for the Study of
Ground-Living Ants: An Overview, Description, and Evaluation. In: Agosti D., Majer
J., Alonso L. E., et al. (ed) Ants. Standard methods for measuring and monitoring
biodiversity, Smithsonian Institution Press, Washington, USA, p. 122

[4]

Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W., et al. (2012) The ants of Poland with
reference to the myrmecofauna of Europe, Museum and Institute of Zoology Polish
Academy of Sciences, Natura optima dux Foundation, Warszawa, Poľsko, p. 337

[5]

Hölldobler B., Wilson E. O. (1990) The ants, Springer Verlag, Berlin, Nemecko, p. 145

[6]

Bregant E. (1998) Myrmecologische Nachrichten 2, p. 14

[7]

Purkart A., Holecová M. (2017) Fol. Faun. Slovaca 22, p. 85

585
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Abstract
Possibility to use Raman spectroscopy for identification of bacteria causing urinary tract infections
Raman spectroscopy is an optical method that is commonly used across variety of scientific fields
including microbiology. Our work here shows a possibility to differentiate among 12 microbial species causing
urinary tract infections by means of Raman spectroscopy. We tested 111 strains grown on Mueller-Hinton agar
plates and reached 98.56% probability of correct identification.

Keywords: Raman spectroscopy; Escherichia coli; urinary tract infections
Úvod a formulácia cieľa
Ramanova spektroskopia je fyzikálna metóda založená na jave neelastického optického
rozptylu, ku ktorému dochádza pri interakcii monochromatického svetelného lúča s elektrónmi
skúmaného materiálu. Vďaka tomuto javu dokážeme odzrkadľovať chemické väzby
v skúmanom materiáli. Preto je táto metóda vhodná na identifikáciu širokého spektra látok, ich
zloženia a štruktúry. V súčasnej dobe narastá jej význam pri nedeštrukčnej analýze rôznych
biologických systémov - od biomolekúl až po živé organizmy [1-5].
Mikrobiálne analýzy vykonávané pomocou Ramanovej spektroskopie možno
v súčasnosti vykonávať priamo z kolónií vytvorených na pevnom kultivačnom médiu [5, 6],
mikrokolónií na pevnom kultivačnom médiu [7] či samostatných buniek po kultivácii
v tekutom kultivačnom médiu [8]. V tejto práci sme sa zaoberali využitím Ramanovej
spektroskopie pri rozlíšení rôznych pôvodcov infekcií močového traktu priamo z kolónií na
Mueller-Hintonovom agare.
Infekcie močových ciest patria k najčastejším bakteriálnym infekciám v ľudskej
populácii. Zaujímajú druhú priečku hneď po infekciách dýchacích ciest [9]. Aj keď sa infekcia
môže vyskytovať u mužov aj u žien, infekcie močových ciest sú tradične považované za
„ženské ochorenie“ – do 26 rokov sa aspoň jedenkrát za život vyskytnú u 1 ženy z 3 [10, 11].
Najfrekventovanejším pôvodcom týchto infekcií je Escherichia coli. Svoj podiel však majú aj
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ďalšie mikróby, napríklad baktérie z rodu Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter, Proteus,
Pseudomonas či Enterococcus [11, 12]. Tieto sú častými pôvodcami nemocničných infekcií
a/alebo katétrových infekcií. Obrovským problémom je, že tieto mikroorganizmy bývajú často
multirezistentné voči antibiotikám. Okrem toho sa ako agens objavujú aj kvasinky z rodu
Candida [12].
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či je možné rozlišovať medzi klinicky významnými
pôvodcami infekcií močových ciest pomocou Ramanovej spektroskopie.
Materiál a metódy
V tejto práci sa použilo 111 kmeňov mikroorganizmov patriacich do 12 druhov (11
bakteriálnych druhov a 1 druh kvasiniek). Podrobné druhové zastúpenie je uvedené
v tabuľke 1.
Tab. 1. Druhové zastúpenie analyzovaných kmeňov.
Druh

Počet kmeňov

Candida albicans

2

Enterobacter cloaceae

2

Enterococcus faecalis

27

Escherichia coli

47

Klebsiella oxytoca

2

Klebsiella pneumoniae

10

Morganella morganii

5

Proteus mirabilis

9

Proteus vulgaris

1

Providencia alcalifaciens

1

Providencia rettgeri

1

Pseudomonas aeruginosa

4

Všetky kmene pochádzajú zo zbierky Mikrobiologického ústavu Lékařskej fakulty a
Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brne. Boli identifikované biochemicky i pomocou
hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF a uchovávané pri -70 °C.
Pred samotným prevedením merania boli kmene rozmrazené a naočkované na MuellerHintonov agar (MH, Oxoid, Basingstoke, Spojené kráľovstvo), na ktorom boli kultivované 24
hodín pri teplote 37 °C.
Zber spektier sa vykonával pomocou komerčného spektrometru inVia Raman
Spectrometer (Renishaw plc., Wotton-under-Edge, Spojené kráľovstvo) s použitím diódového
lasera s vlnovou dĺžkou 785 nm ako zdroja excitácie. Použil sa mikroskopický objektív Leica,
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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. [13]
Samotné spektrá boli získavané priamo z kolónií na MH agare. Z každého kmeňa bolo
získaných minimálne 10 spektier (s akvizíciou 15 sekúnd), pričom pochádzali z aspoň
3 rôznych kolónií. Získané spektrá boli upravené pomocou filtra Savitzky-Golay a pozadie
bolo odstránené pomocou pomocou filtra otáčajúcej sa kružnice (rolling circle). Spektrá boli
normalizované na pík priraďovaný aminokyseline fenylalanín [14] - približne 1005 cm-1.
Výsledky boli spracované metódami strojového učenia (machine learning), konkrétne 1NN
[15].
Výsledky a diskusia
Ramanova spektroskopia dokázala správne priradiť spektrá k druhom s celkovou
úspešnosťou 98,56 %. Podrobné výsledky sú uvedené na obrázku 1.

Obr. 1. Matica zámien (Confusion matrix) zobrazujúca výsledky 5-fold krížovej validácie
identifikácie bakteriálnych kmeňov. Čísla v šedých rámčekoch označujú počty nesprávne zaradených spektier
do druhu, čísla v bielych rámčekoch uvádzajú počet správne identifikovaných spektier. Percentuálne hodnoty na
pravej strane grafu uvádzajú mieru pozitívnych (biele), resp. falošne negatívnych (šedé) výsledkov.
Percentuálne hodnoty v spodnej časti grafu zodpovedajú pozitívnej prediktívnej hodnote (biele) a podiel falošne
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pozitívnych výsledkov (šedé).

Najproblematickejším bolo určovanie spektier patriacich druhu Pseudomonas
aeruginosa z dôvodu častej tvorby pigmentov touto baktériou. Tieto pigmenty znižovali
kvalitu získaných spektier kvôli výskytu fluorescencie. U ostatných analyzovaných druhov
boli chybné výsledky zriedkavé.
Podobne úspešné výsledky boli dosiahnuté aj u iných mikroorganizmov [3, 15 – 17].
Naša súčasná práca sa snaží rozšíriť vlastnú knižnicu spektier a následne rozšíriť aplikáciu
Ramanovej spektroskopie na identifikáciu mikroorganizmov z tekutých vzoriek vrátane
klinických materiálov.
Recentné štúdie tiež uvádzajú, že je možné využiť Ramanovu spektroskopiu aj na
zisťovanie rezistencie kmeňov voči antibiotikám [18, 19]. Možnosť identifikácie baktérií
a následná detekcia prípadnej rezistencie voči antibiotiám touto rýchlou a relatívne lacnou
metódou by preto mohla byť veľkým prínosom pri identifikácií multirezistentných pôvodcov
infekcií močových ciest.
Záver
Použitím Ramanovej spektroskopie sa nám podarilo rozlišovať medzi pôvodcami
infekcií močových ciest s celkovou úspešnosťou 98,56 %.
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Abstract
Changes in expression of XPA and ERCC1 mRNA in tumor germ cell lines
Testicular germ cell tumors (TGCTs) are the most common malignancies in men between the ages of 15
– 40 years. Cisplatin cures over 80 % of TGCTs, however 20 % of the patients can acquire cisplatin resistance
resulting in bad prognosis. Cisplatin damages DNA by inducing inter- and intrastrand crosslinks. Majority of the
damage is repaired by nucleotide excision repair (NER). We evaluated the expression of mRNA of two NER
proteins associated with the sensitivity of TGCTs to cisplatin – xeroderma pigmentosum group A (XPA) and
excision repair crosscomplementation group 1 (ERCC1). Our results show higher expression of XPA mRNA in
resistant human TGCT cell lines. Higher ERCC1 mRNA expression in resistant TGCT cell lines was also detected,
albeit the levels of the expression were not that consistent. Our results suggest that various XPA and ERCC1
expression could be associated with primary or acquired resistance of TGCT towards cisplatin. We aim to further
investigate expression changes of other NER proteins, in order to elucidate the role of NER in TGCT cisplatin
resistance development.

Keywords: Cisplatin; testicular germ cell tumor; XPA; ERCC1; DNA damage; DNA repair
Úvod a formulácia cieľa
Nádory testikulárnych zárodočných buniek (TGCT) predstavujú najčastejšie sa
vyskytujúcu malignitu mužov vo veku 15 – 40 rokov [1]. V porovnaní s ostatnými typmi
nádorov sú TGCT vysokocitlivé na cytotoxickú liečbu cisplatinou. Viac ako 80 % pacientov
sa aj v pokročilom metastatickom štádiu môže úplne vyliečiť terapiou na báze cisplatiny.
Zvyšných 20 % pacientov nezareaguje na prvolíniovú terapiu, avšak môžu byť vyliečení
druholíniovou terapiou. Približne v 5 % prípadov sa u pacientov vyvinie rezistencia na
cisplatinu, čo vedie k zníženej efektivite liečby [2,3]. Komplexy platiny (cisplatina,
karboplatina a oxaliplatina), sú chemoterapeutiká vyznačujúce sa vysokou efektivitou voči
karcinómom, TGCT, lymfómom a sarkómom [4]. Antineoplastický účinok cisplatiny je
sprostredkovaný

tvorbou

DNA

poškodení.

Cisplatina

vyvoláva

vznik

medzi-

a vnútroreťazcových krížnych väzieb medzi guanínom a adenínom resp. medzi dvomi
guanínmi. Takto cisplatinou vytvorené vnútroreťazcové skrížené väzby tvoria približne 90 %
poškodení a sú opravované mechanizmom nukleotidovej excíznej opravy (NER) [2,5]. Vznik
rezistencie malígnych buniek voči cisplatine nie je zatiaľ objasnený. Domnievame sa však, že
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môže vznikať na viacerých úrovniach: ako dôsledok samotnej farmakokinetiky, ako dôsledok
zvýšenej opravy DNA poškodení resp. zvýšenej tolerancie poškodenia DNA bunkou, ako aj na
úrovni porúch týkajúcich sa signalizačnej transdukcie apoptózy [2]. Pri oprave DNA poškodení
vyvolaných cisplatinou, sa spájajú dva proteíny NER dráhy: proteín xeroderma pigmentosum
skupiny A (XPA), ktorý sa viaže a rozpoznáva poškodené miesta na DNA a navádza ostatné
NER

proteíny

na

miesto

poškodenia.

Druhým

proteínom

je

„excision

repair

crosscomplementation group 1“ (ERCC1) proteín, ktorý spolu s proteínom XP skupiny F
(XPF) vystrihuje poškodenú DNA [6]. V prípade ERCC1 boli identifikované 4 transkripčné
varianty, ktoré vznikajú alternatívnym zostrihom mRNA, avšak len jedna izoforma je funkčná
v oprave DNA [7].
Cieľom práce bolo identifikovať a kvantifikovať rozdiely v expresii mRNA pre XPA
a ERCC1 v senzitívnych a rezistentných bunkových líniách testikulárnych zárodočných buniek
(TGCT) pomocou kvantitatívnej PCR (RT-qPCR).
Materiál a metódy
Na stanovenie expresie mRNA pre XPA a ERCC1 v TGCT sme použili ľudské bunkové
línie NTERA-2, NTERA-2-Cis, NOY-1, NOY-1-Cis, H12.1, H12.1ODM, 2102EP, 1411HP
a 1777NRpmet. Bunkové línie NTERA-2-Cis a NOY-1-Cis sú línie rezistentné voči cisplatine,
ktoré boli odvodené zo senzitívnych línií NTERA-2 a NOY-1 tlakom cisplatiny. Rezistentná
bunková línia H12.1ODM bola derivovaná z línie H12.1 selekčným tlakom kultivačného
prostredia. Línie 1411HP a 1777NRpmet predstavujú metastatické neseminomatózne TGCT,
ktoré sú prirodzene rezistentné voči cisplatine. Línie NTERA-2, NOY-1, H12.1 a 2102EP sú
senzitívne línie a slúžili v pokuse ako kontroly.
Bunkové línie boli kultivované v petriho miskách v monovrstve v RPMI (Gibco®)
a/alebo DMEM (Gibco®) médiu, obohatenom 10 % fetálnym hovädzím sérom (FBS, Gibco®),
1 % zmesou penicilín/streptomycín (Gibco®) a 1 % amfotericínom (Gibco®), pri 37°C a 5 %
CO2. Kultivované bunky boli centrifugované pri 1000 rpm po dobu 5 min pri 4°C a vytvorené
pelety boli použité na izoláciu RNA alebo uskladnené pri teplote -70°C až do analýzy. Na
izoláciu celkovej RNA bol použitý TRI Reagent roztok (Life Technologies). Celková RNA
bola kvantifikovaná použitím spektrofotometra NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific,
USA).
Expresia XPA a ERCC1 mRNA bola stanovená pomocou RT-qPCR. Totálna RNA
obsahujúca mRNA bola prepísaná do komplementárnej cDNA použitím First-Strand cDNA
Synthesis System (Central European Biosystems, ČR). Pre syntézu cDNA bolo použitých 1500
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ng celkovej RNA v konečnom objeme 10 µl, 2 µl 10x MuLV pufra, 1 µM RT primer, 0,1 µM
každého z deoxyribonukleotidov (dATP, dCTP, dGTP a dTTP) a 100 jednotiek reverznej
transkriptázy MuLV (vírus mišej leukémie). Takto pripravená zmes v konečnom objeme 20 µl
bola inkubovaná 1 hodinu pri teplote 42°C s následnou inaktiváciou enzýmu pri teplote 72°C.
Real-time qPCR bola prevedená s použitím SYBR Premix Ex Taq II (Tli RnaseH Plus).
Na priebeh reakcie sme použili termocyklér Bio-Rad CFX96TM (Bio-Rad, USA),
s nasledovným amplifikačným programom: iniciačná denaturácia 95°C/5 min, za ktorou
nasledovalo 40 cyklov denaturácie pri 95°C/20s, anelácie a polymerizácie pri 60°C/50s,
a cyklus krivky topenia. Každá amplifikácia cDNA bola prevedená v troch technických a troch
biologických replikátoch. Výstupné Ct hodnoty boli normalizované oproti referenčným
kontrolným génom (housekeeperom) pre β-aktín a fosfoglycerát kinázu 1 (PGK1). Oba
referenčné gény mali stabilnú expresiu v senzitívnych ako aj rezistentných bunkových líniach.
Štatistická analýza dát bola uskutočnená v programe SigmaPlot 12.5. Analýza
signifikancie v zmenách expresie mRNA bola vyhodnocovaná z hodnôt ΔCt, normalizovaných
na hore uvedené referenčné kontroly. Normalita distribúcie dát bola testovaná pomocou
Shapiro-Wilk testu. Relatívnu kvantifikáciu expresie mRNA uvádzame metódou 2-ΔΔCt. To
znamená, že ΔΔCt = ΔCt (rezistentná línia) – ΔCt (senzitívna línia). V prípade normálnej
distribúcie dát bol na vyhodnotenie štatistickej signifikancie použitý nepárový t-test, resp.
jednofaktorová ANOVA s Bonferoniho post-hoc testom na určenie signifikancie medzi
skupinami. V prípade nenormálnej distribúcie dát bola použitá Kruskal-Wallis ANOVA s
Dunn's post-hoc testom.
Výsledky a diskusia
Zmeny expresie mRNA pre XPA a ERCC1 gény v bunkových líniách rezistentných vs.
senzitívnych k cisplatine sme vyhodnocovali oproti dvom referenčným kontrolným génom.
Keď bol ako referenčný gén použitý β-aktín, sme medzi bunkovými líniami NTERA-2
vs NTERA-2-Cis a NOY-1 vs NOY-1-Cis nenamerali štatisticky významné rozdiely v expresii
XPA mRNA. Avšak po porovnaní bunkových línií H12.1 vs H12.1ODM sme zaznamenali
signifikantný nárast hladiny expresie XPA mRNA v rezistentnej línii H12.1ODM oproti
senzitívnej H12.1 (p< 0.001) (Obr. 1A). Po porovnaní expresie XPA mRNA medzi líniami
H12.1 vs 1411HP a H12.1 vs 1777NRpmet, sme namerali zvýšené hladiny expresie XPA
mRNA u oboch metastatických línií (p< 0.001 pre 1777NRpmet; p= 0.01 pre 1411HP) (Obr.
1B). Po porovnaní bunkových línií 2102EP vs. 1411HP a 2102EP vs. 1777NRpmet sme
rovnako zaznamenali štatisticky významné zvýšenie expresie v metastatickej línii
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1777NRpmet (p< 0.05), ale nie v línii 1411HP (Obr. 1B).
V prípade, kedy sme ako gén referenčnej kontroly použili PGK1, sme opätovne medzi
bunkovými líniami NTERA-2 vs NTERA-2-Cis a NOY-1 vs NOY-1-Cis nenamerali žiadne
štatisticky významné rozdiely v expresii XPA mRNA. Žiadne rozdiely v expresii XPA sme
v tomto prípade nenamerali ani pri porovnaní bunkových línií H12.1 vs H12.1ODM (Obr. 1C).
Porovnaním miery expresie v líniách H12.1 vs 1411HP a H12.1 vs 1777NRpmet sme
zaznamenali signifikantne zvýšené hladiny expresie XPA mRNA u oboch rezistentných
metastatických línií (p< 0.001 pre 1777NRpmet; p= 0.013 pre 1411HP) (Obr. 1D). Porovnaním
miery expresie v líniách 2102EP vs 1411HP a 2102EP vs 1777NRpmet sme podobne namerali
zvýšenú expresiu XPA mRNA u oboch metastatických línií (p< 0.001 pre 1777NRpmet; p<
0.05 pre 1411HP) (Obr. 1D).

Obr. 1. Relatívna expresia XPA mRNA. Na priemerových grafoch sú znázornené relatívne expresie XPA
mRNA (2-ΔΔCt) v senzitívnych (zelené) a rezistentných (červené) bunkových líniách. Senzitívne línie: NTERA2, NOY-1, H12.1, 2102EP. Rezistentné línie: NTERA-2-Cis, NOY-1-Cis, H12.1ODM, 1411HP, 1777NRpmet.
Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SD a boli analyzované (A,C): nepárovým t-tesom; (B,D): jednofaktorovou
ANOVA s Bonferoni post-hoc tesom. Štatistická signifikancia: *p< 0.05; ***p<0.001;

Rovnako sme stanovili a porovnali hladiny expresie mRNA pre ERCC1 gén. Keď bol
ako gén referenčnej kontroly použitý β-aktín, v expresií ERCC1 mRNA pri bunkových líniách
NTERA-2 vs NTERA-2-Cis a NOY-1 vs NOY-1-Cis sme nenamerali žiadne štatisticky
významné rozdiely v expresii. Avšak podobne ako pre XPA sme pri porovnaní línií H12.1 vs
H12.1ODM namerali signifikantne zvýšenú hladinu expresie ERCC1 mRNA (p< 0.001) (Obr.
2A). V prípade, kedy boli rezistentné metastatické línie 1411HP a 1777Nrpmet porovnávané
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voči H12.1, sme namerali zníženie expresie ERCC1 mRNA v oboch metastatických líniách
(p< 0.001 pre 1777NRpmet; p< 0,05 pre 1411HP) (Obr. 2B). Keď boli dané rezistentné línie
porovnávané oproti senzitívnej línii 2102EP, zaznamenali sme signifikantný nárast expresie
ERCC1 mRNA v bunkovej línií 1777NRpmet (p< 0.05), zatiaľ čo v línii 1411HP sme rozdiel
v expresii nenamerali (Obr. 2B).
V prípade použitia referenčnej kontroly PGK1 sme rovnako medzi bunkovými líniami
NTERA-2 vs NTERA-2-Cis a NOY-1 vs NOY-1-Cis nepozorovali žiadne zmeny v expresii
ERCC1. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, sme zaznamenali zvýšenú expresiu ERCC1
v bunkovej línii H12.1ODM v porovnaní s H12.1 (p< 0.01) (Obr. 2C). Keď sme porovnali
expresiu ERCC1 v bunkových líniách 1411HP a 1777NRpmet oproti línií H12.1, zaznamenali
sme signifikantné zníženie expresie ERCC1 v bunkovej línií 1777NRpmet (p= 0.01), zatiaľ čo
pri línií 1411HP sme nenamerali zmenu v expresii (Obr. 2D). Naopak, keď sme porovnali
expresiu 1411HP a 1777NRpmet oproti bunkovej línii 2102EP, namerali sme zvýšenú expresiu
v bunkovej línií 1411HP (p< 0.05) aj v línií 1777NRpmet, avšak tento nárast v expresii ERCC1
mRNA nebol signifikantný (Obr. 2D).

Obr. 2. Relatívna expresia ERCC1 mRNA. Na priemerových grafoch sú znázornené relatívne expresie
ERCC1 mRNA (2-ΔΔCt) v senzitívnych (zelené) a rezistentných (červené) bunkových líniách. Senzitívne línie:
NTERA-2, NOY-1, H12.1, 2102EP. Rezistentné línie: NTERA-2-Cis, NOY-1-Cis, H12.1ODM, 1411HP,
1777NRpmet. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SD a boli analyzované (A,C): nepárovým t-tesom; (B):
Kruskal-Wallis ANOVA s Dunn’s post-hoc tesom; (D): jednofaktorovou ANOVA s Bonferoni post-hoc testom.
Štatistická signifikancia: *p< 0.05; **p<0,01; ***p<0.001;

Záver
Na základe našich predbežných výsledkov môžeme konštatovať, že pri rezistentných
líniách, ktoré boli odvodené tlakom cisplatiny (NTERA-2-Cis a NOY-1-Cis) sa
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pravdepodobne uplatňuje iný mechanizmus vzniku rezistencie na cisplatinu ako pri
rezistentných líniách metastatických alebo odvodených zmenou kultivačných podmienok.
Nekonzistentné výsledky v prípade expresie ERCC1 mRNA nemusia priamo naznačovať
zníženú reparačnú schopnosť rezistentných línií, keďže má tento gén 4 transkripčné varianty
[7], z ktorých len jedna kóduje proteín funkčný pri oprave poškodení DNA. Do budúcna
plánujeme porovnať rozdiely v expresii jednotlivých transkripčných variantov ERCC1 génu
a jeho proteínových izoforiem na spresnenie jeho funkcie pri vzniku rezistencie na cisplatinu.
Pre presnejší výstup a zníženie variability plánujeme zvýšiť počet biologických replikátov,
prípadne doplniť merania o nový gén referenčnej kontroly. Do budúcna sa plánujeme zamerať
na stanovenie zmien expresie ďalších proteínov NER s cieľom objasniť úlohu NER pri vzniku
a vývine rezistencie TGCT na cisplatinu.
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Plazmidy psychrofilných antarktických baktérií a ich úloha pri adaptácii
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Abstract
Plasmids of Antarctic psychrophilic bacteria and their role in adaptation to environmental conditions
Antarctica provides home for bacteria called psychrophils because of their ability to survive in the cold
environment. Due to the large diversity of species, bacteria have created genetic adaptations to help them manage
these conditions. These adaptations largely correspond to so-called mobile genetic elements (MGEs), including
plasmid DNA (pDNA). A suitable method for examining MGEs is the isolation of nucleic acidsby alkaline lysis
or with commercially available isolation kits. This study presents the results of pDNA isolation from
environmental bacterial isolates, especially form Antartic psychrophilic genus Psychrobacter, strains VA_1 and
VA_2. In case of alkaline lysis, the presence of pDNA was not clearly distinguished. Using a commercial kit, the
presence of plasmids was confirmed, with more than one type of plasmid in each strain. In future analyses, pDNA
isolation method will be optimized. After extended in silico and in vitro experiments, the possible impact of
plasmids will be demonstrated, as members of MGEs, on the adaptation of bacteria to extremely cold conditions.

Keywords: plasmid DNA (pDNA); psychrophile; adaptation; mobile genetic elements (MGEs)
Úvod a formulácia cieľa
Mikroorganizmy, najmenší nositelia života na Zemi, sa dokážu prispôsobiť a prežívať
v najrôznejších podmienkach prostredia. Táto výnimočná vlastnosť je založená na adaptácii,
prípadne mutácii v ich vlastných bunkách. Vhodné adaptácie na extrémne podmienky sa môžu
medzi jedincami aktívne šíriť vertikálnym a horizontálnym prenosom génov. Zatiaľ čo
vertikálny prenos génov prenáša genetickú informáciu z generácie na ďalšiu generáciu,
horizontálny prenos génov (HGT) nepohlavne prenáša gény medzi bunkami na základe troch
mechanizmov - konjugácie, transdukcie a transformácie. HGT je sprostredkovaný mobilnými
genetickými elementmi (MGEs), ktoré v bunke netvoria stabilnú zložku genómu [1].
Medzi MGEs patria bakteriofágy a profágy, transponovateľné elementy (transpozóny)
a plazmidy. Objektom nášho záujmu sú plazmidy, resp. plazmidová DNA, ktorá môže kódovať
rôzne doplňujúce vlastnosti a predstavovať nástroj k pochopeniu adaptácie mikroorganizmov
na podmienky prostredia. Plazmidová DNA môže niesť gény, ktoré poskytujú danej bunke
určitú evolučnú výhodu. Môžu to byť napríklad gény zodpovedné za produkciu toxínov alebo
za antibiotickú rezistenciu, čo by mohlo nájsť uplatnenie pri molekulárno-biologických
aplikáciách [2].
Materiál a metódy
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Psychrofilné bakteriálne izoláty boli získané z trvalo zaľadnených oblastí v Antarktíde,
ktoré nám boli poskytnuté Varšavskou univerzitou vo Varšave (Drewniak & Dziewit group).
V Antarktíde prevažujú extrémne suchá, čo predstavuje pre mikroorganizmy nehostinné arídne
prostredie na život. Všetky získané izoláty boli preočkované na stužené agarové platne s LB
médiom (Luria-Bertani), následne staticky kultivované 62 h v termostate pri 22 °C [3]. Okrem
toho boli izoláty podľa potreby preočkovávané a kultivované v tekutom LB za dynamických
podmienok (2000 ot/min) 48 h v termostate pri 22 °C.
Plazmidová DNA z baktérií bola izolovaná pomocou optimalizovanej alkalickej lýzy
[4] alebo pomocou komerčného kitu GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Scientific).
Na kvalitatívnu detekciu plazmidovej DNA bola použitá horizontálna gélová
elektroforéza s 0,8 % (w/v) agarózovým gélom. Na vizualizáciu výsledkov bolo použité
interkalačné farbivo etídiumbromid (5 µl/10 ml) a následne UV transiluminátor pri 254 nm.
Veľkosť plazmidovej DNA bola detegovaná a porovnávaná so štandardom molekulových
hmotností Quick-Load Purple 1 kb DNA Ladder (New England BioLabs).
Výsledky a diskusia
Plazmidová DNA bola izolovaná z bakteriálnych izolátov na základe štúdie Lasek
a kol. (2012) [5], ktorá potvrdzuje, že nami vybrané gram-negatívne psychrofilné baktérie
Psychrobacter sp., Chryseobacterium sp., Flavobacterium sp. a Lysobacter sp.často obsahujú
plazmidy. Na základe publikácií (Tab. 1) [5-8] boli zvolené izoláty, u ktorých sa predpokladal
pozitívny výsledok izolácie plazmidovej DNA, ktorá bola objektom nášho záujmu.
Na izoláciu plazmidovej DNA boli použité gram-negatívne baktérie vybrané
z antarktických izolátov, ktoré obsahujú na rozdiel od gram-pozitívnych baktérií menšie
množstvo peptidoglykánu v bunkovej stene, čo pri izolácii umožňuje jednoduchšie uvoľnenie
nukleovej kyseliny z intracelulárneho prostredia do vodného roztoku [9].
V Tab. 1 je uvedených šesť bakteriálnych druhov, ktoré boli vybrané na izoláciu
potenciálne prítomnej plazmidovej DNA: Psychrobacter sp. izoláty zo vzoriek VA_1 a VA_2,
Chryseobacterium sp.izolát zo vzorkyVA_3, Flavobacterium sp. izolát zo vzorky VA_4 a
Lysobacter sp. izolát zo vzorky VA_5. Označenie vzoriek bolo vytvorené pre bližšiu
identifikáciu rôznych bakteriálnych izolátov, a to skratka V = voda, vzorka odobratá z vodného
prostredia; A = čas A (T0 odberový čas vzoriek, na začiatku expedície), číslo – autormi zvolené
poradové číslo.
Na izoláciu plazmidovej DNA bol výber zúžený na rod Psychrobacter sp., izoláty zo
vzoriek VA_1 a VA_2, z dôvodu menej náročnejšej manipulácie a kultivácie ako pri ostatných
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druhoch – tzn. rýchlejší rast na LB agare alebo v LB médiu.
Vybrané izoláty tiež lepšie reagovali pri jednotlivých krokoch v postupe izolácie –
bezproblémová resuspendácia, následná lýza a neutralizácia – čím došlo k požadovanému
uvoľneniu nukleovej kyseliny z intracelulárneho prostredia do vodného roztoku, a tým aj k
úspešnému vyizolovaniu plazmidovej DNA.
Tab. 1. Prehľad vybraných kultivovaných psychrofilných izolátov. Jednotlivé stĺpce tabuľky informujú
o rode psychrofilného izolátu, presnom experimentálnom označení, zaradení na základe Gramovho farbenia,
prítomnosti plazmidu (+/-) a jeho zmienke o prítomnosti plazmidov v danom rode v publikácii, ďalej
o morfológii v rámci makroskopických znakov kultúr, farbe a hlavne spôsobe izolácie pDNA.

Rod

Označenie
izolátu

farbenie

Plazmid –
prítomný*

Psychrobacter sp.

VA_1

G-

+

Psychrobacter sp.

VA_2

G-

+

Chryseobacterium
sp.

VA_3

G-

+

Flavobacterium sp.

VA_4

G-

+

pFL1 (Ashiuchi
a kol., 1999)

Lysobacter sp.

VA_5

G-

+

pKT210, pH1JI
(Lin a McBride,
1996)

Gram

Izolácia

Plazmidpublikácia
pP62BP1
(Lasek a kol.,
2012)
pP62BP1
(Lasek a kol.,
2012)
pMP02
(Pal a kol.,
2016)

Morfológia

Farba

diploformné
koky
diploformné
koky
kruhové,
konvexné,
hladké bunky
tyčinky so
zaoblenými
koncami
tenké, valcovité
bunky

alkalická
lýza

kit

biela

áno

áno

biela

áno

áno

oranžová

áno

nie

oranžová

nie

nie

krémová

nie

nie

* prítomnosť plazmidov overená na základe zverejnených publikácií autorov [5-8]. Veľkosť nami
vyizolovaných plazmidov sa čiastočne zhodovala s údajmi z publikácií.

V prípade izolácie plazmidovej DNA (pDNA) alkalickou lýzou nebola jej prítomnosť
jednoznačne potvrdená, to znamená, že na výslednom elektroforetograme sa neobjavili
fragmenty DNA, ktoré by jednoznačne zodpovedali plazmidom. Naopak, objavili sa prúžky,
ktoré zodpovedajú pravdepodobne chromozomálnej DNA (chDNA). Táto kontaminácia mohla
byť spôsobená viacerými faktormi, a to napr. použitím vlastnoručne zarobeného roztoku fenolchloroformu. Prípadne pôsobením veľkého množstva GC párov, ktorými tieto bakteriálne rody
vo svojich genómoch disponujú (Obr. 1 A) aj napriek tomu, že bolo následne použité
viacnásobné prečistenie komerčným fenol-chloroformom. Výsledok izolácie pDNA
komerčným kitom bol pozitívny – na výslednom elektroforetograme sú zrejmé objavili 3
prúžky u vzorky VA_1 a VA_2, ktoré zodpovedali plazmidovej DNA (Obr. 2 A). V oboch
prípadoch sa jednalo o plazmidy, ktoré mali podľa štandardu odhadovanú veľkosť v rozmedzí
> 10 kb, približne 10 kb, a okolo 4 kb.
A

B
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chDNA

> 10 kb
chDNA
10 kb

chDNA
chDNA

> 10 kb
10 kb

10 kb
4 kb

4 kb

3 kbp
33kbp
kb

Obr. 1. A: Výsledok neúspešnej izolácie pDNA pomocou alkalickej lýzy. Dráha 1 obsahuje chDNA
Psychrobacter sp.izolát zo vzorkyVA_1. Dráha 2 obsahuje Quick-Load Purple 1 kb DNA Ladder (New England
BioLabs) - rozmedzie veľkostí fragmentov 0,5-10 kb. Dráha 3 obsahuje chDNA Psychrobacter sp. izolát zo
vzorkyVA_2. B: Výsledok izolácie pDNA pomocou izolačného kitu (GeneJET Plasmid Miniprep Kit).
Dráha 1 obsahuje pDNA Psychrobacter sp .izolát zo vzorkyVA_1. Dráha 2 obsahuje Quick-Load Purple 1 kb
DNA Ladder (New England BioLabs) - rozmedzie veľkostí fragmentov 0,5-10 kb. Dráha 3 obsahuje pDNA
Psychrobacter sp. izolát zo vzorkyVA_2.

Záver
Gram-negatívne psychrofilné baktérie Psychrobacter sp., Chryseobacterium sp.,
Flavobacterium sp. a Lysobacter sp. boli zvolené na izoláciu plazmidovej DNA, na základe
literatúry, ktorá potvrdzuje častú prítomnosť plazmidov, ktorá bola objektom nášho záujmu.
Izolácia pDNA z rodu Psychrobacter sp. prebiehala dvomi spôsobmi, a to alkalickou
lýzou a komerčne dostupným kitom. V prípade alkalickej lýzy nebola jednoznačne potvrdená
prítomnosť pDNA vo vybraných bakteriálnych izolátoch, čo mohlo byť spôsobené viacerými
faktormi, ako napr. skutočnosťou, že sa jedná o environmentálne vzorky a práca s nimi je
problematickejšia a vyžaduje si ďalšiu optimalizáciu tejto metódy a jej opätovné zopakovanie.
Naopak, v prípade komerčne dostupného kitu bola potvrdená prítomnosť pDNA
v izolátoch VA_1 a VA_2 druhu Psychrobacter sp. Taktiež bol určený odhadovaný počet
plazmidov (približne tri plazmidy v každej izolovanej vzorke) a ich veľkosť (viac ako 10 kb,
okolo 10 kb a cca 4 kb) porovnaním so štandardom molekulových hmotností.
Tieto výsledky predstavujú síce malý, ale veľmi dôležitý krok k ďalším poznatkom
o prítomnosti

plazmidov

v gram-negatívnych

baktériách

a ich vplyve

na

adaptáciu

psychrofilných mikroorganizmov v extrémnych podmienkach.
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Abstract
The ameliorating effect of biochar is dependent on its pH values, pyrolysis temperature and feed stock
materials. A pot culture experiment was conducted using wood biochar and rice husk biochar to examine the effect
on plant height, root length, soil pH and soluble Al. Aluminium application decreased the soil pH, increased
soluble Al, and had negative effect on plant growth. In general, biochar application enhanced the plant growth by
increasing soil pH and decreasing Al phytotoxicity. Wood biochar at higher dose performed better in comparison
with the rice husk biochar indicating the ameliorating capacity.

Keywords: aerobic rice; aluminium toxicity; biochar
Introduction and Objectives
Soil acidity is a serious constraint for crop production in many regions of the world
characterized by low pH and high aluminium (Al) [1]. Aluminium (Al) toxicity is one of the
major factor limiting plant growth and yield, particularly in acid soils (pH < 5.5) that cover
approximately 30 % of the world’s total land area and more than 50 % of the world’s potentially
cultivated area [2]. At neutral pH, Al is in the form of insoluble silicate or oxide. However, Al
mainly in the ionic form (Al3+), solubilized in a phytotoxic form when the pH decreases below
5.0 [3, 4].
Root growth is severely restricted by Al injury. Root tips and lateral roots become
thickened; fine branching and root hairs are greatly reduced. Al-damaged roots can explore
only a limited volume of soil and are inefficient in absorbing nutrients and water. Excess soil
Al interferes with the uptake, transport and utilization of essential nutrients (Ca, Mg, K, P and
Fe) and may inhibit microbial processes that supply nutrients to plants [5].
Most of the biochars are alkaline, which is common for thermally produced biochars
[6]. The high surface charge density, high surface area, internal porosity, and the presence of
both polar and non-polar surface sites, enable biochar to adsorb organic molecules and
associated nutrients, and the alkalinity of biochar is a key factor affecting their liming potential.
Some speculate that the adsorption by biochar exhibits a sustainable effect on the alleviation
of Al toxicity compared to the liming effect [7]. In addition, it was found that application of
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biochar can increase soil fertility and crop productivity by reducing the leaching of nutrients or
even supplying nutrients to plants [8]. Therefore, the biochar amendment appears to be a novel
approach for Al detoxification in acidic soils. In this background, the present investigation was
taken up to study the effect of biochar sources and levels on shoot and root growth of aerobic
rice, and on soluble Al content of acid soil.
Materials and methods
Soil
Acidic soil (sandy loam) of pH 5.96 used in this pot culture experiment was collected
from Hassan (India) and taxonomically classified as Rhodic paleustalf according to US
Taxonomy. The bulk samples of acidic soil from the depth of 0-30 cm were collected from the
field, air-dried, powdered and sieved using 2 mm sieve. Soil consisted of 212.2, 28.1 and 241
kg ha-1 available N, P and K, respectively. Soluble and exchangeable Al were below the
detection limit.
Biochar
Wood Biochar (WB) was produced at higher temperature (above 550°C) while Rice
Husk Biochar (RHB) was produced at relatively lower temperature (around 400°C). All the
biochars were ground to pass through 0.2 mm sieve for the study. WB was procured from
Pointec Pencil Energy Pvt. Ltd., Attibele, Bengaluru, India, while RHB was produced in the
greenhouse of Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, University of
Agricultural Sciences, Bengaluru, India. Properties of different biochars are shown in Table 1.
Pot culture study
The soil was treated with calculated amount of aluminium sulphate to supply 0 and 500
mg kg-1 Al and mixed with two types of biochar (WB and RHB) at three levels (0, 10 and 20 t
ha-1). Five kg of soil were placed in a plastic pot of 20 cm diameter and 30 cm length. Three
seeds of Anagha variety of aerobic rice (Oryza sativa L.) were directly sown into the pot. The
moisture level was maintained at field capacity to assure aerobic method of rice cultivation.
Recommended doses of fertilizers were applied, and regular plant protection measures were
taken. The experiment was carried out in the green house in completely randomized design
with three replications till harvest (16 weeks) of paddy crop. Plant height and root length were
recorded. Soil samples were analyzed for pH and soluble Al using standard procedures.
Chemical analysis
The soil pH was determined in a 1:2.5 soil to deionized water suspension by a glass
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electrode [9]. Soil was treated with 0.02 M CaCl2 in 1:5 ratio in a 50 ml centrifuge tube for
soluble Al estimation. After continuous end to end shaking in a mechanical shaker for 1 hour,
the solution was centrifuged at 2500 rpm for 10 minutes and then filtered. The Al in the extract
was determined by using UV-visible spectrophotometer (Shimadzu Pharma UV- 1700 UV
visible spectrophotometer) at 395 nm [10]. The data obtained from this study were analysed
using factorial completely randomized design with three replicates [11].
Results and discussion
Plant height and root length
Plant height increased with application of biochar in both Al treated and untreated pots.
Similar results were noticed in the 2-year field experiment conducted to investigate the effect
of bamboo biochar (BB), rice straw biochar (RB), and rice straw (RS) on soil physical and
chemical properties, grain yield, and yield components in a cold waterlogged paddy, wherein
both BB and RB significantly increased number of productive tillers per plant and plant height
compared to control [12].
Among biochars used in our experiments, WB at higher dose improved root length
significantly compared to Al treated pot which might be due to increasing pH, providing
favorable physical condition and reducing metal toxicity. Application of Al decreased the root
length from 27.67 to 13.67 cm. This might be due to Al phytotoxicity in soil which mainly
inhibits the root elongation [7]. The inhibition of root elongation increases with increasing
concentrations of Al. Many studies have noticed the effect of Al toxicity on plants like altering
numerous physiological processes, such as inhibiting the elongation of root, decreasing the
biomass of seedlings, deposition of callose and lignin in root tips, disrupting the function of
the plasma membrane and cell wall, disordering calcium homeostasis, changing the signal
transduction pathways and so on [5]. There were many factors contributing to the improvement
of growth attributes of crops with biochar application. These factors can either work
individually or simultaneously. Indeed, decrease in soluble Al and Fe, rise of pH, balanced and
slow release of nutrients, increased plant available water and improved microbial activity
would have contributed for improvement of growth parameters due to biochar treatment. RHB
being a rich source of available nutrients such as Ca, Mg and K promoted the plant growth and
yield and in addition to other essential nutrients, RHB contained a substantial amount of Si and
caused its dissolution when added to soil. Beneficial effect of Si on the rice plant height and
number of tillers are well known [13]. Recent studies have reported that a large amount of Si
in soil by the application of biochars obtained by the feedstocks of rice husk and straw [14].
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Silicon forms the Al-Si compounds in the soil solution and in root tip and thereby promoting
root growth by decreasing metal toxicity of Al, Mn, etc. [15]. But in soil with Al treatment,
WB performed better by increasing the yield attributes and thereby indicating the capacity of
wood biochar to adsorb Al and to neutralize the soil acidity.
Soil pH and soluble Al content
Application of WB increased the soil pH and decreased the soluble Al significantly.
Application of WB at higher dose recorded higher pH of 7.15 and 4.56 compared to 5.73 and
3.96 in soil without and with Al treatment, respectively. The ameliorating effect of biochar is
dependent on its pH values, pyrolysis temperature and feed stock materials (WB pH is 10.50).
The ameliorating effects of the biochars increased with increase in pyrolysis temperature,
which is consistent with changes in alkalinity of biochars. Lower pH responses were recorded
with the application of pine chip biochar compared to pea shell biochar due to its lower base
cations [16]. Similarly, in the present study, application of WB recorded higher pH increase
than RHB, due to high pH, CCE (Calcium Carbonate Equivalent) and presence of higher basic
cations.
Application of WB and increase in its rate of application recorded significant decrease
in soluble Al. This might be attributed to higher pH indicating alkalinity of biochar and basic
cation content (primarily K, Ca, Si and Mg). Especially Ca content imparts high liming ability
and the decrease in soluble Al might be also due to higher porous nature of WB, indicating
high surface area which in turn provides higher adsorption capacity. Biochar’s effective
alleviation of Al toxicity in soil might also be due to Al adsorption in which the Al complexed
with organic hydroxyl and carboxyl groups or the surface adsorption and co-precipitation of
Al with silicate particles (as KAlSi3O8) or both contributing to the Al adsorption by biochars
[7]. In a study conducted to evaluate the effect of biochars pyrolyzed from the bark and the
trunk of Pinus massoniana on soil acidity [17]; application of biochars increased the soil pH
and exchangeable cations, and decreased soil exchangeable acidity and exchangeable Al,
whereas no significant changes in Al untreated soil due to absence of soluble Al content in
initial soil were observed.
Tab. 1. Properties of used biochars in our study.

Sl. No.

Parameters

Wood
Biochar
(WB)

Rice Husk
Biochar
(RHB)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Porosity (%)
MWHC (%)
Ash content (%)
pH (1:5)
EC (1:5)(dS m-1)
CEC[cmol (p+) kg-1]
C:N ratio
Phosphorous
Potassium
Calcium
Silicon
Aluminium (mg kg-1)

73.83
213.31
8.8
10.5
4.99
26.25
557.69
0.15
1.47
2.3
2.03
123.69

69.85
131.41
39.4
7.39
1.62
38.63
50.42
0.24
0.96
0.36
32.5
225.56

Tab. 2. Effect of different levels of aluminium, sources and rates of biochar on plant height, root
length, soil pH and soluble Al content.
(WB = Wood biochar; RHB = Rice Husk Biochar; Al0 = 0 mg kg-1 Al; Al500 = 500 mg kg-1 Al; SE=
standard error; CD = critical difference)

Soil alone
10 t ha-1
WB
20 t ha-1
10 t ha-1
RHB
20 t ha-1
SE
CD at 0.05

Plant height
(cm)

Root length
(cm)

pH

Al0
Al500
87.50 71.03
87.86 80.58
92.10 79.52
96.47 79.78
95.55 88.32
2.75
7.98

Al0
Al500
27.67 13.67
30.67 19.67
32.33 22.00
25.33 18.00
27.67 19.33
2.31
6.93

Al0 Al500
5.73 3.96
6.61 4.17
7.15 4.56
5.85 3.94
5.72 3.98
0.04
0.13

Soluble Al
(mg kg-1)
Al0
0
0
0
0
0

Al500
13.73
05.96
00.62
12.85
11.00
0.43
1.26

Conclusion
Application of WB improved the soil pH and decreased the soluble Al and thereby
improved the nutrient availability and contributed for higher yield of experimental plants. On
the other hand, application of RHB did not match the performance of WB in Al treated soil
even though it enhanced plant growth in soil without Al treatment. Possible reason for higher
yield with application of RHB may be due to higher availability of nutrients, especially Si, but
could not perform well in Al treated soil due to its low liming ability, CCE and adsorption
capacity. It is evident that the ameliorating effect of biochar is dependent on its pH values,
pyrolysis temperature and feed stock materials. Hence, categorization of potential biochars for
amending the Al toxic soil based on their individual properties is highly recommended. Long
term field trials on Al contaminated soils must be conducted to further evaluate the
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effectiveness of biochar as an amendment for sustainable remediation of Al contaminated
acidic soils.
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Abstract
Effect of prenatal and perinatal exposure to a mixture of phthalates on motoric activity, emotionality and
anxiety-like behaviour of rat
Phthalates, which have been identified as endocrine disruptors, are ubiquitous environmental pollutants.
Besides their known association with reproductive disorders, over recent years there has been a growing concern
about their possible effects on brain development and behaviour. Our study investigated the effect of a mixture of
three common phthalates – di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP) and diisononyl phthalate
(DiNP) on motoric activity, emotionality and anxiety-like behaviour of rat after prenatal and perinatal exposure
from gestation day 15 to postnatal day 4. The behaviour of offspring was tested in open-field test and elevated
plus maze test during weaning, puberty and adulthood. Our results suggest that exposure to a mixture of phthalates
in an early phase of life affected some aspects of motoric activity and emotionality, but had no effect on anxietylike behaviour of a male rat in different stages of development.

Keywords: phthalate; anxiety-like behavior; motoric activity; emotionality; laboratory rat
Úvod a formulácia cieľa
Endokrinné disruptory (EDC) sú exogénne substancie alebo zmesi, ktoré sú schopné
pozmeniť funkcie endokrinného systému a škodlivo tak pôsobiť na organizmus. Medzi EDC
patrí široká škála prírodných aj umelých substancií ako sú dioxíny, polychlórované bifenyly,
lieky, pesticídy, kovy, bisfenoly či ftaláty [1].
Ftaláty patria do rodiny priemyselných chemických látok, ktoré sa využívajú pri výrobe
plastov, rozpúšťadiel, detergentov, stavebných materiálov či produktov osobnej starostlivosti.
V produktoch však netvoria pevné väzby a za vhodných teplotných podmienok sa môžu
uvoľňovať do prostredia. Expozícia ľudí a zvierat je tak vzhľadom na vysokú ročnú produkciu
plastov prakticky neodvrátiteľná. Hlavným zdrojom ľudskej expozície je konzumácia jedla
kontaminovaného počas produkcie, spracovávania a následného balenia do plastových obalov.
Do tela sa tiež môžu dostať inhaláciou prachových častíc, dermálnym príjmom či priamo
intravenózne, prostredníctvom zdravotníckych pomôcok. Navyše sú ftaláty schopné
prechádzať placentou, ako aj do materského mlieka [2].
Už dlhšie je známe spojenie ftalátov a porúch reprodukčnej sústavy [3]. V posledných
rokoch však narastajú obavy prameniace z ich vplyvu na vývin a funkcie mozgu, ktoré súvisia
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s behaviorálnymi zmenami detstve, resp. v dospelosti. V humánnych štúdiách bolo pôsobenie
jednotlivých ftalátov asociované so zmenami v kognitívnych funkciách, s emocionálnymi
problémami, depresiou [3, 4], problémami s pozornosťou, sociálnym správaním a
hyperaktivitou [5, 6]. U animálnych modelov bol zaznamenaný vplyv na priestorovú orientáciu
[7], sexuálne správanie [8], motoriku a exploračné správanie [9], správanie podobné úzkosti
[10] a na výskyt prvkov správania typických pre autistické spektrum [11].
Počas života sme však vystavení súčasnému pôsobeniu viacerých ftalátov a to už vo
veľmi skorých štádiách života, preto sme si stanovili za cieľ našej práce preskúmať vplyv prea perinatálneho vystavenia vybranej zmesi ftalátov na motorickú aktivitu, emocionalitu
a správanie podobné úzkosti samcov potkana laboratórneho.
Materiál a metódy
Potkany kmeňa Wistar v počte v počte 12 samíc (priemerná hmotnosť 215 g) a 6
samcov (priemerná hmotnosť 350 g), pôvodom z Oddelenia toxikológie a chovu laboratórnych
zvierat, Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Dobrá Voda (SK CH 24016),
boli po dovoze chované vo zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK v
Bratislave, v plastových klietkach s rozmermi 57x37x20cm. Jedince mali zabezpečený ad
libitum prístup k pitnej vode a potrave, a boli chované v podmienkach so svetelným režimom
svetlo : tma 12:12 (svetelná fáza - 7:00 - 19:00 hod.), teplotou 21±1 °C a vlhkosťou vzduchu
55±10%. Po aklimatizácii boli samice rozdelené do 2 z hľadiska excitability vyrovnaných
skupín – kontrolnej (K; n=6) a exponovanej ftalátom (Ft; n=6), a následne boli pripustené s
kompatibilnými samcami v pomere 1-3 samice : 1 samec.
Za 0.-tý deň gravidity sa pokladala prítomnosť spermií vo vaginálnom výtere samice.
V období od 15. dňa gravidity po 4. deň po narodení mláďat boli samice Ft – skupiny
exponované zmesi 3 ftalátov – dietylhexyl ftalát (DEHP), dibutylftalát (DBP) a diizononyl
ftalát (DiNP). Ftaláty boli podávané v ranných hodinách orálne – nakvapkaním na piškótu, a v
dávke 4,5 mg látky/kg váhy jedinca/deň (rozpustené v arašidovom oleji). K – samiciam bolo
rovnakým spôsobom v danom čase podávaných 500 µl/zviera vehikula (arašidový olej).
Mláďatá potkana samčieho pohlavia (Ft = 12; K = 12) sme v období odstavu (21. deň
po narodení/PND), puberty (42. PND) a dospelosti (77. PND) podrobili testom umožňujúcim
monitorovanie zmien v motorickej aktivite, emocionalite a správaní podobnom úzkosti. Išlo
o test otvoreného poľa (OFT; 20 min) a test vyvýšeného bludiska v tvare plus (EPM; 5 min)
a nami sledované behaviorálne parametre sú uvedené v tabuľke č. 1.
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Tab. 1. Sledované behaviorálne parametre v teste otvoreného poľa (OFT) a vo vyvýšenom bludisku v
tvare plus (EPM).
Sledovaný parameter

Motorická aktivita

Hodnotená forma
správania/test
Horizontálna
aktivita/OFT, EPM
Vertikálna aktivita/OFT,
EPM
Vstupy do ramien/EPM

Emocionalita

Čistenie/OFT, EPM
Defekácia/OFT, EPM
Urinácia/OFT, EPM

Správanie podobné
úzkosti

Preferencia zón
testovacej arény/OFT,
EPM

Popis správania a spôsobu hodnotenia
celková prejdená vzdialenosť (m)
celkový výskyt vztýčenia sa jedinca na zadné končatiny
celkový počet vstupov do ramien (otvorených +
zatvorených)
celkový výskyt a trvanie (s) starostlivosti o srsť, ktorá
zahŕňa olizovanie a preberanie chlpov zubami a
naslinenými končatinami, najčastejšie postupujúce od
hlavy smerom k chvostu
počet bolusov
počet „mláčok“
OFT - % motorickej aktivity (horizontálnej/vertikálnej)
v periférii/centrálnej zóne z celkovej motorickej aktivity
(horizontálnej/vertikálnej); % času stráveného v
periférii/centrálnej zóne z celkového trvania testu [12];
EPM – % vstupov do otvorených ramien; % času
stráveného v ramenách a centrálnej zóne, celkový počet
vstupov do ramien [13]

Všetky navrhované metodické postupy boli pripomienkované a odsúhlasené Poradným
výborom pre dobré životné podmienky zvierat, Etickou komisiou PRIF UK v Bratislave
a ŠVPS SR, pričom boli dodržané ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady
(2010/63/EU).
Pri štatistickom spracovaní sme normalitu dát stanovili na základe Shapiro-Wilk testu.
Ak boli dáta pre konkrétny parameter normálne rozložené vo všetkých štádiách vývinu, použili
sme jednofaktorovú analýzu rozptylu (ANOVA) s opakovaním programu STATISTICA 10
(StatSoft, Inc., USA). Ako post-hoc test bol využitý Fisher LSD. V prípade dát s nenormálnym
rozložením sme dáta normalizovali za použitia dekadického logaritmu (log10(x+1)). Ak sa
normalizáciu nepodarilo zrealizovať, tak sme na analýzu použili neparametrický MannWhitneyho test programu SigmaPlot 11.0 (Systat Software Inc., USA).
Výsledky a diskusia

Čo sa týka vplyvu pre- a perinatálneho vystavenia zmesi ftalátov na motorickú aktivitu,
potvrdil sa iba v EPM teste. V prípade horizontálnej motorickej aktivity bol zistený
signifikantný vplyv veku (F

(2,42)

= 39,56; p < 0,001). Pozorovali sme tiež trend k interakcii

medzi faktormi skupina vs. vek (F (2,42) = 39,56; p = 0,052), pričom Ft – jedince v odstave sa
v porovnaní s kontrolou javili ako menej aktívne (p < 0,05; obr. 1A). V prípade vertikálnej
motorickej aktivity sme pozorovali signifikantný efekt interakcie skupina vs. vek (F

(2,42)

=
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6,76; p < 0,01). Výsledky post-hoc testu však ukázali u Ft – zvierat trend k zníženiu sledovanej
aktivity v období odstavu (p = 0,053; obr. 1B) a trend k zvýšeniu sledovanej aktivity v období
puberty (p = 0,075; obr. 1B). V prípade ďalšieho nami sledovaného parametra motorickej
aktivity – celkového počtu vstupov do ramien, sme pozorovali trend k interakcii medzi
faktormi skupina vs. vek (F

(2,42)

= 3,20; p = 0,0507), pričom Ft – jedince sa v odstave

v porovnaní s kontrolou javili ako menej aktívne (p < 0,05; obr. 1C).

Obr. 1. Rozdiely v motorickej aktivite medzi kontrolnou (K) a ftalátovou (Ft) skupinou v teste
vyvýšeného bludiska v tvare plus v rôznych štádiách ontogenézy – v odstave (K: n=12;Ft: n=12),
v puberte (K: n=12;Ft: n=12) a v dospelosti (K: n=12;Ft: n=11). A – Celková horizontálna motorika. B –
Celková vertikálna aktivita. C – Celkový počet vstupov do ramien. Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM. *
označuje p < 0,05.

Pri testovaní emocionality sme vplyv skorého vystavenia zmesi ftalátov potvrdili
taktiež iba v EPM teste. Vzhľadom na nerovnomerné rozloženie dát, sme na analýzu použili
Mann – Whitney test, ktorý potvrdil, že Ft – skupina dosahovala v období odstavu v porovnaní
s K – skupinou signifikantne nižšiu frekvenciu defekácie (p < 0,05; obr. 2).

Obr. 2. Rozdiel v miere defekácie (stanovenej na základe počtu bolusov) medzi kontrolnou (K) a
ftalátovou (Ft) skupinou v teste vyvýšeného bludiska v tvare plus v rôznych štádiách ontogenézy –
v odstave (K: n=12;Ft: n=12), v puberte (K: n=12;Ft: n=12) a v dospelosti (K: n=12;Ft: n=11). Hodnoty sú
udávané ako priemer ± SEM. Hodnoty pre K – skupinu v období dospelosti boli nulové. * označuje p < 0,05.

Vplyv pre- a perinatálneho vystavenia zmesi ftalátov na správanie podobné úzkosti sa
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nepotvrdil ani v jednom z testov. V prípade EPM testu sme síce u Ft – skupiny pozorovali
zníženú frekvenciu celkových vstupov do ramien (obr. 2C) - jedného z parametrov správania
podobného úzkosti, uvedená skutočnosť však bez zmien v ostatných parametroch vypovedá
z nášho pohľadu len o zmenách v motorickej aktivite.
Z našich výsledkov vyplýva, že jedince pre- a perinatálne vystavené ftalátom boli menej
aktívne a menej emocionálne v období odstavu a neprejavovali sa zmenami správania
podobného úzkosti ani v jednom štádiu ontogenézy.
Naše výsledky sa z hľadiska motorickej aktivity čiastočne zhodujú s výsledkami štúdií,
v ktorých bola po skorom vystavení DEHP pozorovaná inhibovaná motorická zložka
explorácie u samcov myší v odstave a v puberte [9, 14].
V prípade správania podobného úzkosti bol u myši v období puberty pozorovaný anxiogénny
charakter pôsobenia ftalátov, hodnotený na základe zníženého počtu vstupov a času stráveného
v ramenách vyvýšeného bludiska [14]. V druhej štúdii [11] bol zase u potkana pozorovaný
v období po odstave skôr anxiolytický efekt pôsobenia týchto látok aj po vystavení rovnakým
ftalátom ako my, ale navyše v kombinácii s polybrómovanými difenylétermi. Avšak v danej
štúdii bola tiež pozorovaná aj zvýšená lokomotorická aktivita, čo s našimi výsledkami
nekorešponduje.
Odlišnosti od výsledkov vyššie spomínaných štúdií môžu byť zapríčinené aplikáciou odlišných
ftalátov resp. zmesí v kombinácií s inými endokrinnými disruptormi, odlišným dávkovaním
ftalátov, dĺžkou expozície či animálnym modelom. Taktiež môžu byť výsledky ovplyvnené
charakterom použitého testu, keďže konkrétne behaviorálne testy sú rôzne citlivé na jednotlivé
formy správania.
Veľkým pozitívom našej práce je však skutočnosť, že ako jedna z mála skúmala efekt
prenatálneho a perinatálneho vystavenia zmesi ftalátov na behaviorálne parametre v troch
vývinových štádiách.
Záver
Naše výsledky naznačujú, že pôsobenie zmesi ftalátov môže u samca potkana v určitých
etapách ontogenézy spôsobovať pokles emocionality a zníženú motorickú aktivitu
exploračného správania. Zmeny v správaní podobnom úzkosti sme však nepozorovali.
Dúfame, že výsledky našej štúdie prispejú k porozumeniu účinkov a mechanizmu pôsobenia
ftalátov na živé jedince a prostredie.
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Abstract
Identification of molecular pathways involved in the etiology of neurofibrillary degeneration of
tauopathies
Tauopathies represent a group of neurodegenerative disorders characterized by accumulation of
neurofibrillary tangles which are composed of pathological tau protein. One of the most prevalent form of
tauopathy is Alzheimer’s disease, the leading cause of dementia. Mechanism leading to the formation of
pathological tau in diseased brain is still not fully understood. Identification of proteins interacting with
pathological and physiological forms of tau protein may lead to identification of novel targets for therapy,
diagnostic biomarkers and molecular pathways which play role in tau pathology. We applied a novel strategy to
identify molecular pathways that are involved in the etiology of neurofibrillary formation. Proteins were in vivo
cross-linked in brains of transgenic rat models for human tauopathies and control animals. Purified complexes
containing tau proteins were analyzed by MALDI-ToF/ToF tandem mass spectrometry. After statistical evaluation
of data, we identified over 20 novel putative tau interacting partners, which may play role in neurofibrillary
degeneration.

Keywords: tauopathies; tau protein; cross-linking; interacting partners; mass spectrometry
Úvod a formulácia cieľa
Neurodegeneračné ochorenia sú v poslednej dobe stále častejším fenoménom a
predstavujú najnepríjemnejšie a v mnohých prípadoch neliečiteľné ochorenia. Alzheimerova
choroba (ACh) je jedna z najvážnejších, je najčastejšou formou demencie a jej výskyt sa v
poslednom storočí neustále zvyšuje. Postihuje hlavne staršiu populáciu, pričom práve vek je
najväčším rizikovým faktorom pre vznik tohto ochorenia. V roku 2015 bol odhadnutý počet
pacientov na svete trpiacich demenciou na 46,8 miliónov, pričom množstvo pacientov sa
každých 20 rokov približne zdvojnásobuje. Demenciou trpí každý 20-ty človek starší ako 65
rokov, avšak stále sa objavuje viac prípadov vzniku demencie ešte pred touto vekovou hranicou
[1]. Z toho dôvodu sa na ACh zameriava stále viac základných, či aplikovaných výskumov,
ktoré sa pokúšajú objasniť samotné príčiny ACh, alebo vyvinúť účinné terapeutické postupy
na zastavenie a zvrátenie tohto ochorenia [2].
Alzheimerova choroba je typická špecifickou patológiou tau proteínu, ktorý za
fyziologických podmienok stabilizuje mikrotubuly v axónoch neurónov, a ktorý podstupuje z
dosiaľ neznámych príčin určité modifikácie na biochemickej a molekulovej úrovni
spôsobujúce zmenu jeho vlastností a vznik jeho agregátov. Tieto agregáty sa postupne
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zoskupujú do neurofibrilárnych klbiek, čo spôsobuje úhyn neurónov a atrofiu mozgu spojenú
s poruchou pamäte, kognitívnych a behaviorálnych funkcií. Etiológia tejto neurofibrilárnej
degenerácie je typická aj pre iné neurodegeneračné ochorenia, ako je napr. Pickova choroba,
kortikobazálna degenerácia a progresívna supranukleárna paralýza. Z toho dôvodu dostali tieto
neurodegeneračné ochorenia spoločný názov – tauopatie [3 – 8].
Cieľom nášho výskumu je objasnenie vzniku patologických foriem tau proteínu
pomocou identifikácie jeho interakčných partnerov a súvisiacich biochemických a
molekulových dráh. Naplnením tohto cieľa by sme prispeli k poznaniu príčin ACh a k vývoju
nových preventívnych, terapeutických a diagnostických postupov. V súčasnosti existuje veľa
štúdií, ktoré potvrdili, alebo aspoň predikovali celkom 115 interakčných partnerov tau, čo
ponúka veľmi široký výber na skúmanie molekulových dráh ovplyvňujúcich tau patológiu [9].
Faktom ale zostáva, že existuje stále málo štúdií, ktoré by potvrdzovali tau interakčných
partnerov in vivo. A keďže naše pracovisko disponuje unikátnymi, transgénnymi, zvieracími
modelmi s tau patológiou, ktorá je veľmi podobná ACh u človeka, chceme nájsť nových, resp.
potvrdiť už známych interakčných partnerov in vivo použitím týchto zvieracích modelov
[10 – 13].
Materiál a metódy
V našich experimentoch používame zvieracie modely s tau patológiou, ktorá je veľmi
podobná ľudským tauopatiám. Konkrétne ide o potkanie modely SHR72 s exprimovanou
ľudskou patologickou formou tau 151-391/4R. Ako kontroly boli použité potkany SHR bez
patológie. Prvým krokom v našom výskume bola identifikácia tau interakčných partnerov
pomocou ich in vivo cross-linkovania s formaldehydom. Potkany sme uviedli do celkovej
anestézy a následne sme mozog premyli zavedením ihly do srdca, ktorá bola napojená na
čerpadlo. Mozog sme premývali najprv zohriatym roztokom 1xPBS s heparínom a potom s 2%
formaldehydom v 1xPBS. Následne sa mozog izoloval, postfixoval tiež v 2% formaldehyde
a oddelili sa mozgové kmene. Tie sme ďalej homogenizovali a sonikovali a proteínové
komplexy s tau sme vyizolovali pomocou afinitnej chromatografie použitím anti-tau protilátok
DC190 a DC25. Po každej extrakcii proteínov a imunoafinitnej chromatografii sme spravili
kontrolu proteínov ich rozdelením SDS-polyakrylamidovou gélovou elektroforézou (SDSPAGE) a western blotom (WB). Proteínové komplexy s tau purifikované imunoafinitne sme
poštiepili na peptidy, ktoré sme následne separovali RP-nano-HPLC kvapalinovou
chromatografiou (reverse phase – nano – high performance liquid chromatography) a
identifikovali pomocou tandemovej MALDI-ToF/ToF hmotnostnej spektrometrie (matrix
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assisted laser desorption/ionization – time of flight). Identifikované proteíny sme štatisticky
spracovali, pričom sme brali do úvahy opakovaný výskyt jednotlivých proteínov v kontrolných
aj transgénnych vzorkách.
Výsledky a diskusia
Prvým krokom bol in vivo cross-linking interagujúcich proteínov v mozgoch potkanov
perfúziou 2% formaldehydom. Celkovo sme spracovali 6 potkanov z toho dvaja boli kontrolní
bez tau patológie (C), dvaja transgénni s tau patológiou (TG) a dvaja transgénni s tau
patológiou v terminálnom štádiu (TGT). Z mozgov boli oddelené mozgové kmene, z ktorých
sa následne extrahovali proteíny homogenizáciou a dvojnásobnou sonikáciou. Proteíny,
extrahované do roztoku a v pelete sme analyzovali pomocou SDS-PAGE a WB.

Obr. 1. Western bloty s anti-tau protilátkou DC25 proteínových vzoriek po 1. a 2. extrakcii.
(A) Prvá (homogenizačná) a druhá (sonikačná) extrakcia transgénnej vzorky TG6. Po prvej extrakcii zostáva
v pelete stále veľké množstvo tau v porovnaní s extraktom (1. a 2. dráha). Druhá extrakcia sonikáciou bola
efektívnajšia, čo je vidieť z porovnania 2. extraktu a peletu po extrakcii (3. a 4. dráha). (B) Extrakcia proteínov z
jednej kontrolnej vzorky (C3) a dvoch transgénnych (TG3 a TG3T). V dráhach patriacich peletu extrahovaného
2x už zostalo minimálne množstvo tau, čo značí vysokú efektivitu 2. extrakcie pomocou sonikácie.

Extrahované proteíny sme zdialýzovali do imunopurifikačného roztoku určeného na
nanášanie vzoriek na imunoafinitné kolóny, ktoré sme pripravili naviazaním monoklonálnych
anti-tau protilátok DC190, DC25 a DC31N na CNBr Sefarózu. Purifikačná kolóna
s protilátkou DC31N bola určená ako negatívna kontrola imunopurifikácie, nakoľko
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rozpoznáva epitop tau, ktorý sa v našich vzorkách nenachádza. Zdialýzované vzorky sa
gravitačne nanášali na pripravené kolóny zoradené za sebou v poradí: DC31N > DC190 >
DC25. Eluáty sme analyzovali pomocou SDS-PAGE a WB.

Obr. 2. Western bloty imunoprecipitovaných extraktov proteínov s anti-tau protilátkou DC25.
Na obrázku sú tri vzorky: kontrolný SHR potkan (C3), transgénny SHR72 (TG3) a transgénny SHR72
v terminálnom štádiu (TG3T). Dráhy Load predstavujú vzorku nanášanú na kolóny a Flow predstavuje
nenaviazanú časť proteínov. Z eluátov jednotlivých kolón je vidieť, že naviazané proteíny boli úspešne
vyeluované z kolón.

Ponceau S farbenie membrán z obr. 2 (fotografia Ponceau S nie je uvedená) ukázalo
veľké množstvo proteínov v dráhach nanášanej frakcii Load aj v nezachytenej frakcii Flow,
kým v eluátoch ich bolo výrazne menej. A keďže z WB na obr. 2. sme v dráhach eluátov získali
silný signál pre tau proteín, znamená to, že naša imunoprecipitácia bola špecifická. V dráhe
kolóny DC25 nie je vidieť žiadne tau proteíny, pretože kolóna DC190 bola zaradená pred DC25
a mala dostatočne prístupné epitopy a kapacitu na naviazanie celej frakcie tau proteínov. Eluáty
z kontrolnej kolóny DC31N neboli analyzované WB, ale iba hmotnostnou spektrometriou.
Po úspešnej elúcii proteínových komplexov s tau sme vzorky štiepili v kys. mravčej
a následne trypsínom. Vzniknuté peptidy sme separovali pomocou RP-nano-HPLC
kvapalinovej chromatografie na kolóne s C18 náplňou. Frakcie peptidov sa zbierali na MALDI
oceľový čip, kde sa zmiešavali s ionizačnou matricou. Separované peptidy sme následne
analyzovali pomocou MALDI-ToF hmotnostného spektrometra s automatizovanou metódou
fragmentácie hmôt od 500 do 12 000 Da. Hmotnostné spektrá sme po vyhodnotení
prehľadávali pomocou nástroja MASCOT, pričom namerané sekvencie peptidov boli
porovnávané so SwissProt databázou proteínov. Po spracovaní všetkých vzoriek a ich analýze
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hmotnostnou spektrometriou sme dáta štatisticky vyhodnotili. Proteíny sme overili v
databázach interakčných partnerov ako sú BioGRID a IntAct, či sú známe ako interakční
partneri tau. Identifikovali sme 23 proteínov, ktoré sú uvedené v Tab. 1. a predstavujú nových,
pravdepodobných interakčných partnerov tau proteínu.
Tab. 1. Noví, pravdepodobní interakční partneri tau proteínu. Proteíny sú zoradené podľa štatistického
významu v klesajúcom poradí a sú anotované podľa SwissProt databázy, oproti ktorej sa prehľadávali sekvencie
peptidov z MASCOTu.

Identifikovaný proteín
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2
Polyadenylate-binding protein 1
ATP-citrate synthase
AP-2 complex subunit mu
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-1
Prosaposin receptor GPR37L1
Fatty acid synthase
Heat shock protein HSP 90-alpha
Isocitrate dehydrogenase [NAD] subunit alpha, mitochondrial
ATP-dependent 6-phosphofructokinase, muscle type
Glycogen phosphorylase, muscle form
GTP-binding nuclear protein Ran
Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2
Caskin-1
Serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit beta
isoform
Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit,
mitochondrial
Neuronal pentraxin-1
Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3
ATP synthase subunit alpha, mitochondrial
ATP synthase subunit beta, mitochondrial
Clathrin heavy chain 1
Excitatory amino acid transporter 1

Kód proteínu
(SwissProt)

MW
(kDa)

AT1A2_RAT
PABP1_RAT
ACLY_RAT
AP2M1_RAT
AT1A1_RAT
ETBR2_RAT
FAS_RAT
HS90A_RAT
IDH3A_RAT
PFKAM_RAT
PYGM_RAT
RAN_RAT
BAIP2_RAT
CSKI1_RAT

112,1
70,7
120,6
49,6
113
52,8
272,5
84,8
39,6
85,5
97,2
24,4
59,1
150,3

PP2BB_RAT

59,1

SDHA_RAT

71,6

NPTX1_RAT
ROA2_RAT
ROA3_RAT
ATPA_RAT
ATPB_RAT
CLH1_RAT
EAA1_RAT

47,2
37,5
39,6
59,7
56,3
191,5
59,7

Medzi identifikovanými proteínmi sa nachádzali aj proteíny, ktoré síce podľa databáz
neboli známi ako interakční partneri tau, ale keďže išlo o proteíny, ktoré interagujú s mikrotubulmi
a teda môžu byť v bezprostrednej blízkosti s tau, nezahrnuli sme ich medzi zaujímavé proteíny.
Spolu s novými interakčnými partnermi tau proteínu sme identifikovali aj 15 jeho známych
partnerov, čím sme ich potvrdili.
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Záver
V prvej fáze našich experimentov sme zoptimalizovali extrakciu proteínov
z mozgového tkaniva, nakoľko tau proteín vytvára v patologických podmienkach kompaktné
agregáty. Ukázalo sa, že pridanie sonikačného kroku do extrakčnej procedúry bolo veľmi
efektívne. Extrahované tau-proteínové komplexy sme imunoprecipitovali s použitím
monoklonálnych anti-tau protilátok DC190 a DC25. Po analýze imunopurifikovaných
proteínových komplexov hmotnostnou spektrometriou a štatistickom vyhodnotení dát sme
identifikovali 24 proteínov, ktoré nie sú známe ako interakční partneri tau. Taktiež sme
identifikovali aj 15 známych interakčných partnerov tau, čím sme ich potvrdili. Nových,
pravdepodobných, interakčných partnerov tau proteínu je potrebné ďalej validovať a potvrdiť
inými stratégiami a technikami. V prípade potvrdených interakčných partnerov tau sme zvýšili
ich dôveryhodnosť, keďže boli identifikovaní in vivo.
Poďakovanie
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
zmluvy č. APVV-16-0531. Táto práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou - projekt
VEGA 2/0148/18.
Zoznam použitej literatúry
[1]

Alzheimer's

disease

international

[Citované:

1.

marec

2018]

<https://www.alz.co.uk/research/statistics>
[2]

Grüninger F. (2015) Neuropath. Appl. Neuro. 41(1), p. 81

[3]

Mandelkow E. M., Mandelkow E. (2012) CSH Perspect. Med. 2(7), a006247

[4]

Braak H., Braak E. (1991) Acta Neuropathol. 82(4), p. 239

[5]

Braak H., Braak E. (1995) Neurobiol. Aging 16(3), p. 271

[6]

Arai T., Kenji I., Haruhiko A., et al. (2004) Ann. Neurol. 55(1), p. 72

[7]

Zilka N., Korenova M., Novak M. (2009) Acta Neuropathol. 118(1), p. 71

[8]

Jadhav S., Zilka N., Novak M. (2013) Mol. Neurobiol. 48(3), p. 516

[9]

Biological General Repository for Interaction Datasets [Citované: 1. marec 2018]
<https://thebiogrid.org/110308/summary/homo-sapiens/mapt.html>

[10] Zimova I., Brezovakova V., Hromadka T., et al. (2016) J. Alzheimers Dis. 54(2), p. 831
[11] Filipcik P., Zilka N., Bugos O., et al. (2012) Neurobiol. Aging 33(7), p. 1448
[12] Zilka N., Filipcik P., Koson P., et al. (2006) FEBS Lett. 580(15), p. 3582
[13] Koson P., Zilka N., Kovac A., et. al. (2008) Eur. J. Neurosci. 28(2), p. 239
619
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Abstract
Effect of indolyl-3-butyric acid on the composition of cell walls in maize roots (Zea mays) L. was studied.
Cell walls are important features of plant cells that perform a number of essential functions. Plant cell
walls provide the cells with mechanical support, information intermediation, protection, and act as a filtering
mechanism. The aim of our work was to detect changes in the composition of maize root cell walls after an
exogenous application of auxin – indolyl-3-butyric acid (IBA). The plants were cultivated in Hoagland solution
with the supplementation of IBA in 10-7 M (inhibitory), 10-8 M (physiological) and 10-11 M (stimulatory)
concentrations. Our results indicate that the physiological concentration of IBA did not significantly affect the
composition of the cell walls. The stimulatory and the inhibitory concentrations of IBA affected mainly the
lignocellulose complex.

Keywords: auxin; indolyl-3-butyric acid (IBA); cell wall; maize; roots
Úvod a formulácia cieľa
Bunkové steny sú dôležitým komponentom rastlinných buniek. Predstavujú komplexnú
štruktúru, ktorá bunkám poskytuje mechanickú pevnosť a odolnosť [1]. Stavba bunkových
stien má dôležitý význam pre vnímanie okolitého prostredia, signalizáciu a reakciu rastliny na
meniace sa podmienky vnútorného aj vonkajšieho prostredia [2]. Určuje tiež veľkosť a tvar
buniek, kontroluje morfológiu pletív a orgánov [3].
Prvé miesto príjmu a transportu vody či minerálnych látok v rastline predstavuje koreň.
Jeho štruktúra sa mení v závislosti od rastlinného druhu, ontogenetického vývinu
a fyziologických podmienok. Tieto zmeny prebiehajú aj na úrovni bunkových stien, kde sa
môže meniť obsah jednotlivých zložiek.
Cieľom našej práce bolo zistiť, ako sa bude meniť zastúpenie jednotlivých zložiek
bunkových stien koreňov kukurice vplyvom rastlinného fytohormónu auxínu [4], kyseliny
indolyl-3-maslovej (IBA).
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Materiál a metódy
V našich experimentoch sme použili zrná kukurice siatej (Zea mays L.), hybrid
Almansa, ktoré sme pred výsevom povrchovo dekontaminovali 10 % saponátom (Jar) (10
minút) a premyli pod prúdom tečúcej vody (15 minút). Následne sme použili 0,05 % chlórnan
sodný (Savo) (10 minút) a zrná sme opäť premyli (15 minút). Po trojhodinovej imbibícii sme
zrná vysiali do nádob s vodou navlhčeným perlitom. Po troch dňoch klíčenia pri 25 °C v tme
sme

rastliny

kultivovali

v hydropónii

v Hoaglandovom

živnom

roztoku

s

IBA

v koncentráciách 10-7 M, 10-8 M a 10-11 M po dobu 10 dní v štandardných podmienkach [5].
Pri výbere vyššie spomínaných koncentrácii sme vychádzali z našich predchádzajúcich
výsledkov [6], z ktorých vyplýva, že IBA v koncentrácii 10- 7 M pôsobí na rastliny inhibične,
10- 8 M, má stabilizačný charakter účinku a 10-11 M pôsobí stimulačne.
Na získanie prvej polysacharidovej frakcie sme ako extrakčné činidlo použili 4 %
kyselinu citrónovú (pH 3,0; 1 : 50) [7]. Suspenziu sme nechali miešať vo vodnom kúpeli
(80 °C, 60 minút) a následne ju prefiltrovali. Filtrát sme zahustili vo vákuovo-rotačnej odparke
na polovičný objem a vyzrážali 96 % etanolom (1 : 4). Vyzrážanú polysacharidovú frakciu sme
nechali usadiť (24 hodín) a filtrát odpipetovali. Zrazeninu sme následne dvakrát premyli 250
ml 80 % etanolu, jedenkrát 150 ml 96 % etanolu a suspenziu scentrifugovali (15 minút, 20 °C,
4200 g). Pelet sme rozsuspendovali a nechali lyofilizovať. Nerozpustnú časť sme premyli 96
% etanolom, následne acetónom a nechali vysušiť pri laboratórnej teplote.
Pri získaní druhej frakcie sme postupovali podobne ako pri extrakcii pektínovej frakcie.
Ako extrakčné činidlo sme použili 4,2 M hydroxid draselný (1 : 30) [8], pričom suspenziu sme
nechali miešať vo vodnom kúpeli pri 60 °C po dobu 90 minút. Suspenziu sme prefiltrovali
a pomocou kyseliny octovej upravili pH na hodnotu 6,6. Filtrát sme zahustili na polovičný
objem, vyzrážali 96 % etanolom, nechali usadiť a zrazeninu sme spracovali rovnakým
spôsobom ako v prípade prvej frakcie.
Nerozpustnú časť suspenzie bunkových stien sme prečistili 96 % etanolom, potom
acetónom a nechali vysušiť pri laboratórnej teplote. Tento nerozpustný zvyšok bunkových
stien predstavoval celulózovú frakciu.
Výsledky a diskusia
Z našich predchádzajúcich výsledkov, pri sledovaní vplyvu rôznych koncentrácií IBA
na rast a vývin rastlín, sme vybrali tri koncentrácie s rôznym efektom pôsobenia na rast rastlín:
10 7 M inhibičná, 10-8 M fyziologická a 10-11M stimulačná [6]. Zaujímalo nás, ako sa mení
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zloženie bunkových stien vplyvom IBA v koncentráciách s rôznym efektom na rast koreňov
a nadzemných častí rastlín kukurice siatej.
Extrakciou 4 % kyselinou citrónovou sme získali polysacharidovú frakciu I (PF I).
Výťažok frakcie bol v kontrole 2,5 % (obr. 1). Vo všetkých troch variantoch rastlín
kultivovaných s IBA sa tento obsah znižoval. Najväčší pokles výťažku sme pozorovali vo
variante s inhibičnou koncentráciou IBA (o 1,2 %). Kyselina citrónová sa používa najmä na
extrakciu pektínu [9]. Z výsledkov HPAEC-PAD (dáta nie sú uvedené) vyplýva, že PF I tvorí
okrem pektínu pravdepodobne aj nízkomolekulový glukuronoarabinoxylán (GAX). Pektín
predstavuje štruktúrny komplex polysacharidov vypĺňajúci gél matrixu a priestor primárnej
bunkovej steny [10]. Kukurica patrí do radu Poales, pre ktorý je typický typ bunkovej steny s
nižším obsahom pektínu [11]. Funkciu pektínu v tomto type bunkových stien preberá GAX
[3, 12].
Extrakciou 4,2 M hydroxidom draselným sme získali polysacharidovú frakciu II
(PF II). Výťažok PF II bol v kontrole 25,7 % (obr. 1). Zistili sme, že výťažok tejto frakcie sa
znížil len vo variante s inhibičnou koncentráciou IBA (o 3,8 %). Vo variante s fyziologickou
a stimulačnou koncentráciou IBA sa výťažok PF II nemenil (25,8 %; 25,2 %). Hydroxid sodný
sa používa na extrakciu hemicelulóz [13], preto PF II predstavuje zmes rôznych hemicelulóz.
Hemicelulózy sú skupinou heterogénnych polysacharidov, ktoré prepájajú jednotlivé
štruktúrne zložky bunkových stien medzi sebou a ich zastúpenie sa v jednotlivých rastlinách
líši [14]. Bunkové steny rastlín radu Poales majú ako dominantný typ hemicelulóz GAX, ktorý
prepája celulózové mikrofibrily [3, 14]. Okrem GAX sa v bunkových stenách tohto typu
nachádzajú aj ďalšie hemicelulózy a to

-(1→3,1→4)-glukán a xyloglukán v nízkom

zastúpení [3].
Zostatkový materiál bunkových stien (PF III) predstavuje nerozpustný lignocelulózový
komplex. Výťažok PF III bol v kontrole 54,7 % (obr. 1). Najväčšie zmeny tejto frakcie sme
pozorovali najmä pri inhibičnej a stimulačnej koncentrácii IBA, kde došlo k zvýšeniu výťažku
o 11,5 % a 10,6 %. Vo fyziologickej koncentrácii IBA bol nárast o 3,7 %. Lignocelulózový
komplex má najmä mechanickú a ochrannú funkciu. Spevňuje bunkové steny, zvyšuje
nerozpustnosť ich jednotlivých zložiek a chráni ich pred enzymatickou degradáciou [15].
Súčasťou bunkových stien sú aj proteíny, ktoré sa zapájajú do procesov predlžovania
bunkovej steny, morfogenézy, bunkovej signalizácie a niektorých obranných reakcií rastliny
[17, 18]. Obsah proteínov v kontrole predstavoval 17,1 % (obr. 1). Najväčší pokles sme
pozorovali v rastlinách pestovaných pri inhibičnej a stimulačnej koncentrácii IBA, kde došlo
k zníženiu obsahu proteínov o 6,5 % a 9,2 %.
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Obr. 1. Zastúpenie polysacharidových frakcií a proteínov v bunkových stenách primárneho koreňa
kukurice.

Záver
Bunkové steny rastlín a ich prestavba ovplyvňujú rast a vývin buniek, a tým aj samotnej
rastliny. Z našich výsledkov vyplýva, že IBA vo fyziologickej koncentrácii ovplyvnila zloženie
bunkových stien, zo všetkých troch študovaných koncentrácii, najmenej a možno konštatovať,
že má stabilizačný charakter. Inhibičná a stimulačná koncentrácia IBA zvýšila podiel
lignocelulózové komplexu, ktorý plní najmä mechanickú a obrannú funkciu. Vo všetkých troch
sledovaných koncentráciách testovaného auxínu došlo k poklesu obsahu proteínov.
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Abstract
The toxic effects of cadmium on Aloe ferox
Environment of south Africa is getting more contaminated by various heavy metals. This phenomenon
is caused mostly by active mining and industrial activity. This part of Africa is known for natural occurrence of
medicinal plants of the Aloe genus. The aim of this study was to evaluate the toxic effect of cadmium (Cd)
on the growth and development of medicinal plant Aloe ferox. We found that Cd negatively influenced
the production biomass of the aboveground part of the plant. However; due to Cd increased the number of stomata
in the abaxial and adaxial epidermis of leaves. Cadmium concentration was almost double in the roots than
in the leaves; however, relatively high portion of Cd accumulated in the leaves can negatively influence
the therapeutic effect and use of these plants, because medicinal substances are present mainly in the leaves.

Keywords: Aloe ferox; cadmium (Cd); element toxicity; heavy metals
Úvod a formulácia cieľa
V dnešnej dobe je kontaminácia pôd ťažkými kovmi celosvetovým problémom, ktorý
spôsobujú ľudia svojimi aktivitami, akými sú najmä baníctvo a priemyselná činnosť. Kadmium
je prvok, ktorý patrí do skupiny ťažkých kovov. V porovnaní s ostatnými kovmi alebo
polokovmi má Cd tendenciu sa vo vyššej miere akumulovať v rastlinných pletivách [1],
do ktorých môže preniknúť cez koreňový systém rastlín z pôdy a následne ovplyvniť ich
biochemické a fyziologické vlastnosti. V ľudskom organizme môže spôsobiť dokonca otravu,
pretože je považovaný za vysoko mutagénny a karcinogénny kov [2, 3]. Kadmium je toxické
pre rastlinné bunky dokonca už aj pri nízkych koncentráciách. Avšak niektoré špecifické
rastliny, tzv. hyperakumulátory Cd, sa adaptovali na rast v pôdach s vysokým obsahom tohto
prvku a sú schopné tolerovať koncentrácie Cd v listoch dokonca väčšie ako 100 µg Cd g-1
sušiny [4, 5, 6].
Aloe ferox Mill. patrí v súčasnosti do čelade Xanthorrhoeaceae. Je pôvodným druhom
Južnej Afriky, kde sú za oblasti s najväčším výskytom tohto druhu považované
regióny Free State, Západná a Východná Kapská provincia [7]. Aloe ferox sa zaraduje medzi
stonkové viacročné sukulentné rastliny. Ako aj všetky ostatné druhy rodu Aloe i A. ferox sa
vyznačuje tučnými šťavnatými listami a špecifickým CAM metabolizmom. Aloe ferox je
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významným druhom predovšetkým z medicínskeho hľadiska. Predstavuje dôležitý zdroj
biologicky aktívnych látok, akými sú antróny, chromóny, pyróny a flavonoidy. Ako prírodný
produkt je známy pod názvom Cape aloes [8]. Je veľmi užitočným liečivom, pretože celé listy,
gél a listová dužina tejto rastliny vykazujú laxatívne, dezinfekčné, hydratačné a protizápalové
účinky. Taktiež sa využíva na liečenie rôznych druhov chorôb, medzi ktoré patria rakovina
kože, gastrointestinálne poruchy, reuma, pohlavne prenosné choroby, zápaly ústnej dutiny,
popáleniny a hojenie rán, no využíva sa aj v očných kvapkách pri zápale očných spojiviek alebo
dokonca aj ako repelent proti hmyzu. Vďaka tomuto širokému spektru liečivých účinkov sa
druh A. ferox využíva v tradičnej ľudovej medicíne, ale i v kozmetickom a farmaceutickom
priemysle [9, 10].
Je známe, že niektoré liečivé rastliny majú schopnosť prijímať niektoré toxické prvky
do svojich pletív vo zvýšenej miere [11, 12]. Zistilo sa, že Cd môže ovplyvniť tvorbu biomasy
a anatomické charakteristiky niektorých druhov využívaných v tradičnej ľudovej medicíne
v Južnej Afrike [13]. Kvôli vysokej toxicite kadmia, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
stanovila maximálne povolený limit obsahu Cd v liečivých rastlinách, ktorý predstavuje
hodnotu 0,3 ppm. Cieľom tejto práce bolo pozorovať vplyv toxických účinkov Cd na rast
a vývin rastlín A. ferox.
Materiál a metódy
Ako experimentálny materiál sme používali 5-ročné rastliny Aloe ferox. Rastliny boli
predpestované

v

kontrolných

podmienkach

skleníka

Katedry

fyziológie

rastlín,

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Semená daného druhu
pochádzali zo zbierok Botanickej záhrady Univerzity Kwa-Zulu Natal v Pietermaritzburgu
v Juhoafrickej Republike. Rastliny sme kultivovali 10 mesiacov v perlite v kultivačnej komore
s kontrolovaným teplotným režimom 25/23 °C (deň/noc) a svetelným režimom 16/8 hodín
(svetlo/tma). Relatívna vlhkosť vzduchu v komore dosahovala hodnotu cca 60 % a intenzita
osvetlenia bola 200 µmol m-2 s-1. Počas celej doby kultivácie sme každú rastlinu zalievali
pravidelne 150 ml polovičného Hoaglandovho roztoku. V prípade kadmiového variantu sme
do roztoku pridávali kadmium s koncentráciou 5 µmol l-1 Cd(NO3)2 × 4H2O (Cd). Výsledné pH
roztoku sme nakoniec upravovali na hodnotu 6,2 pridaním 10 mM HCl.
Po desiatich mesiacoch kultivácie sme merali základné rastové parametre: dĺžku a šírku
plne vyvinutých listov, počet prieduchov vo vrchnej a spodnej pokožke listov, čerstvú a suchú
hmotnosť nadzemnej aj podzemnej časti rastlín.
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Koncentráciu kadmia v sušine podzemnej a nadzemnej časti rastlín sme stanovovali
po dvojkrokovom rozpúšťaní vzoriek v kyseline dusičnej a peroxide vodíka pomocou
hmotnostnej spektrometrie spriahnutej s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) v analytických
laboratóriách firmy Bureau Veritas Commodities Ltd., Vancouver, Canada. Pre štatistické
účely sa merali vždy tri nezávislé vzorky z každého variantu, pričom pre kontrolu kvality
merania sa súčasne analyzovali certifikované referenčné materiály.
Výsledky a diskusia
V našich experimentoch sme zistili, že kadmium inhibovalo rast listov A. ferox, čo sa
týka dĺžky, šírky a aj hrúbky listov. V kadmiovom variante došlo k výraznej redukcii hrúbky
listov, takmer až o 58 % v porovnaní s kontrolným variantom. Rovnaký trend poklesu, ale nie
až tak výrazný, sa prejavil aj pri dĺžke a šírke listov po ovplyvnení rastlín Cd. Dĺžka listov bola
o takmer 24 % a šírka listov o 24,5 % menšia oproti kontrole (obr. 1). Inhibícia rastu listov je
typickým toxickým príznakom stresu z kadmia, čo potvrdili vo svojej práci viacerí autori [14].

A

B

C

Obr. 1. Dĺžka (A), šírka (B) a hrúbka (C) listov rastlín A. ferox
Varianty: Ctrl – kontrola, Cd – kadmium v koncentrácii 5 µmol l-1. Uvedené údaje sú hodnoty priemerov
± smerodajná odchýlka. Jednotlivé písmená nad stĺpcami vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi
jednotlivými variantmi na úrovni preukaznosti P < 0,05 na základe LSD testu
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Pri stanovovaní početnosti prieduchov v pokožke listov A. ferox sme zistili, že
na abaxiálnej strane listov je približne o polovicu menej prieduchov ako v pokožke adaxiálnej
strany listov, čo platí pre obidva experimentálne varianty. Vplyv Cd sa výrazne prejavil
na početnosti prieduchov na obidvoch stranách listov. V kadmiovom variante došlo k nárastu
počtu prieduchov na adaxiálnej strane listov o približne 42 % a na abaxiálnej strane listov
o takmer 31 % (obr. 2). Distribúciou prieduchov na povrchu listov rastlín rodu Aloe sa zaoberali
aj iní autori [15], ktorí spozorovali presne opačný jav pri druhu A. excelsa. ktoré má viac
prieduchov na spodnej pokožke listov než na vrchnej.

Obr. 2. Početnosť prieduchov v pokožke listov A. ferox
Varianty: Ctrl – kontrola, Cd – kadmium v koncentrácii 5 µmol l-1; PL – pokožka listov. Uvedené údaje sú
hodnoty priemerov ± smerodajná odchýlka. Jednotlivé písmená nad stĺpcami vyjadrujú štatisticky preukazné
rozdiely medzi jednotlivými variantmi na úrovni preukaznosti P < 0,05 na základe LSD testu

Meraním čerstvej hmotnosti listov druhu A. ferox sme zistili výrazný rozdiel medzi
obidvoma variantmi. Vplyvom Cd došlo k veľkému poklesu čerstvej hmotnosti nadzemných
častí rastlín takmer o 67 % oproti kontrolnému variantu. Podobné rozdiely sme zaznamenali
i pri stanovení suchej hmotnosti listov. V kadmiovom variante došlo taktiež k redukcii suchej
hmotnosti listov o takmer 46 % v porovnaní s kontrolou. Redukciu čerstvej a suchej hmotnosti
koreňov a listov vplyvom Cd potvrdili aj [16] pri inom druhu Merwilla plumbea, ktorý je
využívaný v tradičnej juhoafrickej medicíne.
Stanovením koncentrácie Cd v jednotlivých orgánoch rastlín A. ferox sme zistili, že
tieto rastliny sú schopné vo vysokej miere akumulovať Cd vo svojich koreňoch, z ktorých sa
dosť početné množstvo Cd translokuje do nadzemných častí rastlín. V listoch bola približne
polovičná koncentrácia Cd ako v koreňoch (obr. 3). Akumuláciu Cd predovšetkým
v podzemnej časti rastliny pozorovali aj [17] pri druhu Aloe vera, ktorí skúmali vplyv Cd
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na A. vera v rôznych koncentráciách. Podobne, [18] zistili, že A. vera akumuluje viacej Cd
ako iné liečivé rastliny.

Obr. 3. Koncentrácia Cd v nadzemnej a podzemnej časti rastlín A. ferox
Varianty: Ctrl – kontrola, Cd – kadmium v koncentrácii 5 µmol l-1. Uvedené údaje sú hodnoty priemerov
± smerodajná odchýlka. Jednotlivé písmená nad stĺpcami vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi
jednotlivými variantmi na úrovni preukaznosti P < 0,05 na základe LSD testu

Záver
Kadmium inhibuje rast listov do šírky aj do dĺžky a taktiež výrazne redukuje hrúbku
listov, no na druhej strane stimuluje tvorbu prieduchov na adaxiálnej i abaxiálnej strane listov.
Kadmium výrazne redukuje aj čerstvú a suchú hmotnosť listov A. ferox. Daný druh je schopný
vo vysokej miere akumulovať Cd v koreňoch a výrazne zvýšená koncentrácia Cd sa nachádza
aj v nadzemných častiach rastlín, čo môže byť nebezpečné z hľadiska používania jedincov,
rastúcich na kontaminovaných pôdach, na medicinálne účely.
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Vplyv prerušovaného svetelného režimu na synchronizáciu správania,
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Abstract
Effect of intermittent lighting schedule on synchronisation of behaviour and activity, food conversion
ratio and weight gain in chicks
Naturally brooded chicks learn from their mother a great deal. Although mother hen is their teacher,
guide, buffer and represents a warm and safe place, it is not commercially viable to allow brooding on farms. To
mimic natural brooding conditions, we used intermittent lighting schedule. In our experiment, we divided 80 1day-old Hy-Line Brown chicks in 2 groups with 2 different lighting schedules – intermittent (IT) and continuous
(C) lighting schedule. We looked for synchronisation in behaviour and activity of chicks in day 1, 2, 7 and 14 of
their life. To ensure adequate weight gain and efficient feed conversion ratio we weighed the feed and the chicks.
Groups were compared using independent samples t-test. Synchronisation of behaviour and activity were stronger
in IT chicks on day 1 and 2, then differences disappeared. Body weight was greater in IT chicks on day 8, but not
on day 15. Feed conversion ratio of IT chicks was lower than C chicks. To conclude, rearing chicks under IT
lighting schedule enhanced their early behavioural synchronisation and feed conversion ratio.

Keywords: chicks; lighting schedule; synchronisation; behaviour; feed conversion ratio
Úvod a formulácia cieľa
Kura domáca (Gallus gallus domesticus) je prekociálny druh a kurčatá sú schopné hneď
po vyliahnutí postaviť sa na nohy, samostatne sa pohybovať a prijímať potravu. Materská
starostlivosť má však stále významný pozitívny vplyv na vývin potomstva [1]. Prvých 5-12
týždňov života kurčiat si ich matka udržuje vo svojej blízkosti oddelene od zvyšku kŕdľa [2].
Počas tohoto obdobia im ukazuje zdroje potravy a poskytuje bezpečné teplé miesto pre
odpočinok. Okrem toho kvočka usmerňuje správanie kurčiat, synchronizuje ho so zbytkom
skupiny a utlmuje ich stresovú odpoveď na nedôležité podnety [3, 4, 5].
Kurčatá bez kontaktu s matkou majú správanie menej synchronizované a aktívne
kurčatá môžu svojou činnosťou narúšať odpočinok iných. Takéto nesynchronizované
správanie môže v dospelosti viesť k behaviorálnym problémom (napr. ozobávanie peria) [6],
problémom s welfarom, stupňovaním strachu do paniky, ktorá môže viesť ku zlomeninám
alebo uduseniu [7].
Aj napriek pozitívnemu vplyvu matky na vývin kurčiat nie je možné v komerčných
podmienkach umožniť ich prirodzený kontakt. Na farmách sú kurčatá v tisícoch chované bez
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kontaktu s matkou, ktorá je nahradená inkubátorom a po vyliahnutí výhrevnými telesami
(„kvočkami“) a svetelným režimom až do 23 hodín svetla denne [8].
Prvý deň po vyliahnutí trávia kurčatá v prirodzených podmienkach až 60 % času
odpočinkom v teple a tme pod matkou. V priebehu prvých dvoch týždňov dochádza k
výraznému poklesu podielu času stráveného odpočinkom, ktorý sa stabilizuje na približne 10
%. Až okolo 25. dňa života je termoregulácia kurčiat dostatočne rozvinutá a prestávajú
vyhľadávať priestor pod matkou na odpočinok [9]. Aj keď kurčatá v prvé tri dni vykazujú
ultradiánne rytmy, táto synchronizácia bez matky mizne [10].
Kurčatá chované bez matky sú oproti kurčatám chovaným s matkou menej aktívne,
menej sa popolia a zobú na podlahu, sú bojazlivejšie, agresívnejšie a menej motivované
vyhľadávať sociálny kontakt [1]. Tiež mávajú vyšší koeficient konverzie krmiva (z angl. feed
convertion ratio, FCR) [11] a nižšiu rýchlosť rastu [12].
Cieľom

nášho experimentu bolo stanoviť vplyv prerušovaného svetelného

režimu (angl. intermittent lighting schedule, IT), ktorý napodobňuje prirodzený svetelný režim
kurčiat chovaných s matkou, na synchronizáciu správania a aktivity kurčiat, na rýchlosť rastu
a FCR.
Materiál a metódy
Osemdesiat jednodňových Hy-Line Brown kurčiat z komerčnej liahne bolo
rozdelených do skupín po 5. Každá skupina bola umiestnená do kruhového výbehu s
priemerom približne 130 cm, s podstielkou z hoblín, kŕmidlom, napájačkou a s tzv. tmavou
kvočkou, ktorá udržovala vo výbehu teplotu 30 °C. Kurčatá sa nachádzali v štyroch
miestnostiach, z ktorých sa v každej nachádzali 4 výbehy. Teplota miestností bola udržovaná
na približne 24 °C a na osvetlenie boli použité LED žiarovky s intenzitou osvetlenia 200 lux.
Kurčatá boli rozdelené do 2 skupín po 40, t.j. každú skupinu predstavovalo 8 výbehov.
Kurčatá z prvej skupiny boli vystavené kontinuálnemu svetelnému režimu (z anglického
continuous lighting schedule, C) 14 hodín svetla (od 7:00 do 21:00) a 10 hodín tmy denne (14L
: 10D). Druhá skupina bola vystavená prerušovanému svetelnému režimu (IT), ktorý bol
vytvorený na základe pozorovaní z videí 27 kvočiek a ich kuriatok. Tento režim bol následne
prispôsobovaný veku kurčiat (Tab. 1.).
Krmivo bolo vážené päťkrát týždenne (na vypočítanie koeficientu konverzie krmiva a
efektívnosti) a kurčatá boli vážené trikrát týždenne (sledovanie hmotnostného prírastku).
Správanie kurčiat bolo nahrávané kamerou 24 hodín denne. Pozorovali a
vyhodnocovali sme správanie kurčiat v 1., 2., 7. a 14. dni od 16:30 do 21:00. Správanie sme
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sledovali v približne 30 minútových intervaloch v čase, kedy boli kurčatá z IT svetelného
režimu uprostred svetlej fázy. Správanie sme rozdelili na neaktívne (sedenie, státie) a aktívne
(lokomócia, komfortné správanie, potravové správanie, ostatné) (Tab. 2.).
Tab. 1. Prerušovaný svetelný režim (IT) – L vyjadruje svetlú fáza, D vyjadruje tmavú fázu.
vek (dni)
IT režim
extra tmavá fáza denne (od polnoci)
1–5

8 min L : 8 min D

2 hod

6–9

10,5 min L : 4 min D

4,5 hod

10 – 16

11 min L : 4 min D

4,5 hod

Tab. 2. Etogram – popis sledovaných prvkov správania kurčiat.
kategória

správanie

popis správania

sedenie

sedenie počas bdelosti alebo spánku

státie

státie počas bdelosti alebo spánku

neaktívne

lokomócia

komfortné
správanie
aktívne
potravové
správanie

ostatné

chodenie

chodenie (bez hrabania podstielky alebo zobania podstielky)

behanie

behanie, naháňanie

lietanie

let vertikálnym smerom alebo popri bežaní
usporiadanie peria zobákom alebo nohou, šuchorenie peria,
naťahovanie krídla alebo nohy
hrabanie a váľanie sa v podstielke

čistenie sa
popolenie
zobanie
kŕmidla
zobanie
podlahy
pitie
ozobávanie
peria alebo
zobanie hlavy

príjem potravy z kŕmidla
zobanie okolia kŕmidla alebo exploračné zobanie alebo hrabanie
v podstielke
pitie z napájačky
agresívne alebo neagresívne zobanie nasmerované na iné kurča

Synchronizácia správania alebo aktivity bola definovaná ako percento pozorovaní,
počas ktorých všetkých päť kurčiat v skupine vykonávalo naraz to isté správanie alebo boli
naraz aktívne alebo neaktívne. Priemerný podiel času, počas ktorého bolo pozorované
synchronizované správanie, bol porovnávaný medzi skupinou C a IT prostredníctvom t-testu.
Výsledky a diskusia
U kurčiat z IT svetelného režimu sme pozorovali väčšiu synchronizáciu správania
počas prvých dvoch dní (deň 1 p < 0,05; deň 2 p < 0,001), ale táto synchronizácia s narastajúcim
vekom zmizla (Obr. 1). Kurčatá z IT skupiny boli v 1. dni aktívnejšie ako kurčatá z C skupiny
(p < 0,05) aj v deň 2 (p < 0,001). V 7. a 14. dni sme rozdiely nezaznamenali (Obr. 2). Na
základe pozorovaní možno povedať, že IT svetelný režim mal výrazný vplyv na synchronizáciu
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kurčiat počas prvých dní života, ale s narastajúcim vekom sa rozdiely medzi kurčatami
z rôznych svetelných režimov vyrovnali. Správanie aj aktivita boli pozorované len počas
svetlej fázy. Môžeme predpokladať, že s nástupom tmavej fázy začali kurčatá z IT svetelného
režimu odpočívať [5].

Obr. 1. Porovnanie synchronizácie správania kurčiat v podmienkach prerušovaného (IT)
a kontinuálneho (C) svetelného režimu – Synchronizácia správania je udávaná v percentuálnom zastúpení
pozorovaní, kedy bol jeden typ správania vykonávaný všetkými členmi skupiny. Rozdiely v synchronizácii
správania medzi skupinami IT a C boli vyhodnotené prostredníctvom t-testu. V 1. a 2. dni bolo správanie IT
kurčiat viac synchronizované ako u C kurčiat (* p < 0,05; *** p < 0,001).

Obr. 2. Porovnanie synchronizácie aktivity kurčiat v podmienkach prerušovaného (IT) a kontinuálneho
(C) svetelného režimu – Synchronizácia aktivity je udávaná v percentuálnom zastúpení pozorovaní, kedy boli
všetky kurčatá pasívne alebo aktívne. Rozdiely v synchronizácii aktivity medzi skupinami IT a C boli
vyhodnotené prostredníctvom t-testu. V 1. a 2. dni mali IT kurčatá viac synchronizovanú aktivitu ako C kurčatá
(* p < 0,05; *** p < 0,001).

Kurčatá z IT svetelného režimu mali nižší koeficient konverzie krmiva počas celej sledovanej
doby, t.j. mali nižšiu spotrebu krmiva pri vyššom hmotnostnom prírastku (deň 8 p < 0,001; day 15 p <
0,001) (Obr. 3.). Od prvého dňa sme sledovali väčšie množstvo krmiva vysypaného z kŕmidla u kurčiat
z C svetelného režimu. Domnievame sa, že to mohlo súvisieť s exploračným správaním a hrabaním v
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kŕmidle počas 14 hodinovej svetelnej fázy tejto skupiny.

Obr. 3. Porovnanie koeficientu konverzie krmiva (FCR) kurčiat z prerušovaného (IT) a z kontinuálneho
(C) svetelného režimu – Koeficient konverzie krmiva je vyjadrený podielom priemernej spotreby krmiva (g) a
priemerným hmotnostným prírastkom (g). Rozdiely vo FCR medzi skupinami IT a C boli vyhodnotené
prostredníctvom t-testu. V 8. aj v 15. dni mali IT kurčatá nižší FCR ako C kurčatá (*** p < 0,001).

Zatiaľ čo hmotnosť kurčiat sa v 1. dni nelíšila, v 8. dni bolo možné pozorovať vyššiu
hmotnosť u kurčiat z IT svetelného režimu v porovnaní s C režimom (p < 0,01). V 15. dni ale
toto zvýšenie nebolo štatisticky významné (Obr. 4). Vyššiu hmotnosť IT kurčiat sme očakávali
na základe výsledkov z predchádzajúceho pokusu s kurčatami z línie Lohmann classic,
u ktorých tiež bola hmotnosť IT kurčiat signifikantne vyššia ako u C kurčiat.

Obr. 4. Porovnanie hmotnosti kurčiat z prerušovaného (IT) a z kontinuálneho (C) svetelného režimu –
Hmotnosť kurčiat je udávaná ako hmotnosť všetkých piatich kurčiat v skupine (g). Rozdiely v hmotnosti medzi
skupinami IT a C boli vyhodnotené prostredníctvom t-testu. V 1. dni sa hmotnosť kurčiat nelíšila, v 8. dni mali
IT kurčatá vyššiu hmotnosť ako C kurčatá (** p < 0,01), ale tento rozdiel nebol v 15. dni štatisticky významný.

Záver
Výsledky nášho experimentu potvrdili pozitívny vplyv prerušovaného svetelného
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režimu, napodobujúceho prirodzené správanie kurčiat chovaných s matkou na vývin nosníc.
Kurčatá chované v tomto svetelnom režime mali viac synchronizované správanie a aktivitu
v prvé dni života a efektívnejšie využívali krmivo, o čom svedčí ich výrazne nižší koeficient
konverzie krmiva.
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Špecifikácia sekvencie TATA boxu a Y polí v génoch rezistencie
Arabidopsis thaliana
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Slovenská akadémia vied, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity,
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, Slovenská republika; marek.slenker@savba.sk
Abstract
Specification of TATA box and Y patch promoter elements in Arabidopsis thaliana resistance genes.
Plants need to be able to resist attacks of wide range of pathogens during their lifetime. Among the most
advanced developed defense mechanisms belong proteins encoded by resistance genes. As we found earlier,
TATA box and Y patch in common consensus sequences are not presented in the promoter of genes of resistance.
Here, we focused our attention to search for this promoter elements, and for their specific consensus sequences.
New consensus sequences were found and probability matrices are described.

Keywords: resistance genes; Arabidopsis thaliana; promoter; TATA box; Y patch
Úvod a formulácia cieľa
Rastliny sú napádané širokým spektrom patogénov, ako sú vírusy, baktérie, huby,
prvoky, hlísty a hmyz. Počas evolúcie sa vyvinulo široké spektrum obranných mechanizmov
od nešpecifických, čo sú chemické alebo fyzické bariéry ako bunková stena, až po vysoko
variabilný imunitný systém so špecifickými génmi, génmi rezistencie, ktoré sú zodpovedné za
rozoznávanie a elimináciu patogénov [1].
Gény rezistencie môžeme na základe ich architektúry rozdeliť do piatich skupín.
Najväčšiu skupinu reprezentuje rodina génov kódujúcich miesto viažuce nukleotid
(„nucleotide binding site“ - NBS) a opakujúce sa sekvencie bohaté na aminokyselinu leucín
(„leucine-rich repeat“ - LRR). Ukazuje sa, že tieto dve hlavné domény sú najdôležitejšie
v procese rozoznávania patogénu a pri aktivácii signálnych dráh odpovede na jeho útok [1].
Hlbšia klasifikácia delí NBS-LRR proteíny na dve triedy, TNL a CNL. Najväčší rozdiel medzi
TNL a CNL proteínmi je práve v TIR (Toll-interleukin 1 receptor) doméne, veľkej variabilnej
doméne na C′ konci, ktorá sa nachádza len u TNL. Táto doména môže mať funkciu, ktorá
chýba CNL proteínom. Gény bez TIR obsahujú iné domény, z ktorých najčastejšia je „coiledcoil“ (CC) doména. Variácie v doménach a v motívoch v nich obsiahnutých môžu
odzrkadľovať rôznu úroveň kontroly alebo citlivosť či špecificitu pri interakciách s rôznymi
proteínmi signálnych dráh [2].
V našej predošlej štúdií sme sa zamerali na vyhľadanie nových potenciálnych
promótorových elementov v úzkej a špecializovanej skupine génov, génov rezistencie u rastlín
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[4]. Niektoré identifikované motívy sa ukázali ako zaujímavé vzhľadom na ich špecifickú
lokalizáciu v oblasti okolo miesta štartu transkripcie a pre ich konzervovanosť. Preto
predpokladáme, že sme objavili niekoľko nových funkčných promótorových elementov. Na
druhej strane, klasické a široko rozšírené promótorove elementy ktorými sú TATA box a Y
pole sa nám v prehľadávanom znení nepodarilo nájsť.
Cieľom prezentovanej práce je preto nájsť alternatívnu podobu TATA boxu a Y polí vo
vysoko špecializovanej skupine génov, v génoch rezistencie. Poznanie regulácie expresie
týchto génov má veľký potenciál v praxi, pri molekulárnom šľachtení a tvorbe
multirezistentných odrôd rastlín.
Materiál a metódy
Sekvencie cDNA NBS-LRR génov Arabidopsis thaliana boli získané z The RIKEN
Arabidopsis Genome Encyclopedia [3]. Celkovo bolo získaných 59 sekvencií CNL a TNL
génov. Sekvencie boli dlhé 1120 báz a pozostávali z 1000 báz „upstream“ sekvencie pred
miestom štartu transkripcie a nasledujúcich 120 začiatočných báz génu.
Na základe našich prvých výsledkov [4] sme odvodili matice nukleotidových frekvencí
pre TATA box a Y polia v génoch rezistencie. Za účelom rozhodnutia, či vyhľadávané motívy
sú potenciálne funkčné (konzervované a nachádzajúce sa výhradne v promótorovej oblasti),
alebo sú to len motívom podobné sekvencie, motívy boli vyhľadávané v celej, 1120 bp dlhej
promótorovej oblasti. Oblasť bola rozdelená do 22, vzájomne sa prekrývajúcich košov.
Prekrytie bolo zvolené tak, aby zabezpečilo nájdenie motívu lokalizovaného aj na hranici
dvoch košov. V košoch boli vyhľadávané len motívy vždy o jeden nukleotid dlhšie ako bolo
vzájomné prekrytie košov, takto sa zabránilo duplikáciám. Pre vyhľadávanie sekvencií v
košoch bol použitý pravdepodobnostný model MotifScanner z balíka MotifSampler, verzia
3.1.1 [5]. Model predpovedá výskyt nenáhodných, konzervovaných sekvencií v sekvenciách
náhodných.
TATA box, Y pole sú elementy konzervované v jadrách promótorov. Preto z oblasti
jadra [-50 bp až +30 bp] boli vybraté nájdené motívy a z nich bola odvodená nová nukleotidová
frekvenčná matica. Takáto NFM bola opätovne použitá na vyhľadanie motívov
MotifScannerom a operatívne upravovaná. Týmto cyklickým postupom boli hľadané matice,
podľa ktorých bolo nájdených najviac motívov v košoch lokalizovaných v oblasti jadra
promótora a najmenej v okolí.
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Výsledky a diskusia
TATA box
Konsenzus sekvenciu TATA boxu sme stanovili na CTATATTTTC; NFM je uvedená
v tabuľke 1. Distribúciu matice v košoch znázorňuje obrázok 1A. Je zaujímavé že pokiaľ bola
matica skrátená na TATATTTT, distribúcia motívu bola chaotická (obr. 1B). Z tohto zistenia
vyplýva, že sekvencia TATATTTT sa nachádza viacej krát v genóme a dá sa očakávať, že
nemá žiadnu funkciu pri transkripcii alebo regulácii RGA. Naopak, CTATATTTTC sekvencia
je lokalizovaná práve v oblasti okolo miesta štartu transkripcie a pri rozoznávaní tohto
elementu sú prvý a posledný nukleotid esenciálne dôležité. Najviac motívov je zastúpených
v 20. (11) a 21. (9) koši (obr. 1A). Dvadsiaty kôš obsahuje normálnu pozíciu TATA boxu,
v dvadsiatom prvom koši sa môže čiastočne jednať o nefunkčné, motívu podobné elementy,
artefakty, alebo o gény, u ktorých bol chybne popísaný štart transkripcie. Frekvencia
nukleotidov na jednotlivých konzervovaných pozíciách je znázornená na obrázku 2.
Tab. 1. Matica nukleotidových sekvencií pre TATA box v génoch rezistencie A. thaliana
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

0.05

0.20

0.95

0.00

0.90

0.00

0.05

0.00

0.00

0.10

C

0.95

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.15

0.00

0.00

0.90

G

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T

0.00

0.80

0.05

0.95

0.00

1.00

0.80

1.00

1.00

0.00

C

T

A

T

A

T

T

T

T

C

Obr. 1. Distribúcia motívu TATA boxu v génoch rezistencie A. thaliana podľa matice z tabuľky 1 (A)
distribúcia skráteného motívu TATA boxu, podľa tabuľky 1, bez prvého a posledného cytozínu (B)
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Obr. 2. Grafické znázornenie distribúcie nukleotidových frekvencií pre TATA box v génoch rezistencie A.
thaliana

Nie je prekvapujúce, že nami identifikovaná matica sa výrazné odlišuje od motívu
TATAWA (T,A,T,A,T/A,A) ktorý je považovaný za univerzálny pre rastlinné gény [6].
Opätovne sa potvrdzuje, že poznanie univerzálnej sekvencie je dobrý prvý krok, no pre
objasnenie regulácie je nevyhnutné poznať presnú sekvenciu, lebo aj jeden polymorfizmus
môže mať zásadný vplyv na aktivitu promótora [7].
Y polia
Zostrojili sme novú nukleotidovú frekvenčnú maticu pre Y polia (Tab. 2). Motív je silne
koncentrovaný práve v mieste štartu transkripcie (obr. 3), čo značí o jeho nepostrádateľnosti
pri transkripcii génov. Konzervovanosť nukleotidov na jednotlivých pozíciách znázorňuje
obrázok 4.
Tab. 2. matica nukleotidových sekvencií pre Y pole v génoch rezistencie A. thaliana
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

0.05

0.20

0.95

0.00

0.90

0.00

0.05

0.00

0.00

0.10

C

0.95

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.15

0.00

0.00

0.90

G

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T

0.00

0.80

0.05

0.95

0.00

1.00

0.80

1.00

1.00

0.00

C

T

T

C

T

T

C

T

T

C

640

Obr. 3. Distribúcia motívu Y poľa v génoch rezistencie A. thaliana podľa matice z Chyba! Nenašiel sa ž
iaden zdroj odkazov.2

Obr. 4. Grafické znázornenie distribúcie nukleotidových frekvencií pre TATA box RGA A. thaliana

Napriek silnej konzervovanosti sekvencie Y polí v konkrétnej úzko špecifikovanej
skupine génov ktorú sme našli, ukazuje sa, že na úrovni celého organizmu sú Y polia značne
heterogénne elementy [8]. Pozorované heterogenita je pravdepodobne dôsledok zvýšenej
mutačnej rýchlosti v okolí štartu transkripcie počas formovania transkripčnej bubliny [9].
Pravé tento rozpor medzi konzervovanosťou Y polí v špecifických skupinách génov
a jeho heterogenitou na úrovni celého organizmu je pre mnohé výskumné tímy veľmi
zaujímavý [10, 11].
Záver
Ako bolo spomenuté, TATA box ani Y polia sa v konvenčnom znení v génoch
rezistencie Arabidopsis thaliana nenachádzajú. Preto sme si stanovili cieľ identifikovať matice
týchto elementov. Vytýčený cieľ sa nám podarilo naplniť. Objavili sme štruktúru týchto
zásadných elementov v génoch rezistencie u A. thaliana.
Výskum funkčných elementov hrajúcich rolu pri regulácii transkripcie je stále v kurze,
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lebo regulácia transkripcie u rastlín ešte nie je dostatočne objasnená. A tiež regulácia génov
rezistencie môže mať určité špecificity, vzhľadom na to, že sa jedná o funkčne špecializovanú
skupinu génov. Poznanie regulácie génovej expresie má obrovský potenciál v molekulárnom
šľachtení a tvorbe geneticky modifikovaných multirezistentných kultivarov.
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Bisfenol A ako induktor zmeny metylačného profilu ľudských lymfocytov a
zastavovania bunkového delenia u Schizosaccharomyces pombe
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Abstract
Bisphenol A as an inducer of a change in the methylation profile of human lymphocytes and arrest of the
cell division in Schizosaccharomyces pombe
Bisphenol A (BPA) is an endocrine disruptor that has been shown to be a harmful compound for living
organisms. It is the main component of the most commonly used plastic products such as plastic bottles, food cans
and containers or dental fillings and other medical aids. Beside its capacity to act as an endocrine disruptor, BPA
can affect other physiological functions. To evaluate its potential epigenetic effect, methylation sensitive comet
assay was introduced. Preliminary results confirm that low concentration (1 µM) of BPA has potential to change
methylation profile of DNA. Our results obtained by live-cell imaging show a decrease in ability of cells to divide
via oxidation stress, which can induce apoptosis.

Keywords: bisphenol A; cell cycle; Schizosaccharomyces pombe; methylation level; human lymphocytes
Úvod a formulácia cieľa
Bisfenol A (BPA, 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propán) je syntetická polyfenolická
zlúčenina so širokým využitím v priemysle, kde slúži ako základná zložka pri výrobe
polyfenolických

plastov, epoxidových

živíc

a termocitlivého

papiera

[1].

Výrobky

z polykarbonátových plastov, akými sú plastové fľaše, potravinové obaly, dózy, konzervy,
plechovky, CD, DVD či niektoré detské hračky, sa stali bežnou súčasťou každodenného chodu
domácností [2]. Deriváty BPA majú medicínske využitie, najčastejšie sa používajú ako zubné
výplne [3]. Za všestranné použitie BPA sú zodpovedné jeho tvrdosť, pružnosť, priehľadnosť, odolnosť
voči teplotám či olejom a kyselinám [4].

Okrem endokrinnej disrupcie, kedy sa BPA viaže na estrogénové receptory silnejšie
ako samotný estrogén [5], BPA pravdepodobne využíva aj iné dráhy, prostredníctvom ktorých
narúša fyziologické funkcie v organizme. Medzi ďalšie predpokladané mechanizmy účinku
BPA patria indukcia oxidačného stresu, narušenie funkcie mitochondrií, genetické a
epigenetické zmeny [6].
Metylácia DNA a modifikácie histónov majú ako kľúčové epigenetické mechanizmy
dôležitú úlohu pri modulovaní základných bunkových procesov, akými sú regulácia
bunkového cyklu, oprava DNA, apoptóza a remodelácia chromatínu [7 – 9]. In vitro a in vivo
štúdie potvrdili, že BPA spôsobuje zmeny v expresii mRNA kódujúcej gény zodpovedné za
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remodeláciu chromatínu. Tieto zmeny v expresii mRNA môžu ovplyvniť elementárne
biologické procesy či karcinogenézu [10 – 11]. Ďalšia štúdia hovorí, že BPA môže indukovať
zmenu v úrovni metylácie DNA už v skorom embryonálnom vývine, pričom zmeny sú závislé
aj od stravy matky, ktorú prijíma počas tehotenstva [12].
Účinok BPA sa môže rovnako prejaviť aj na usporiadaní aktínových vlákien [13], čo
má za následok zastavenie meiózy a poškodenia v tvorbe deliaceho vretienka v in vitro aj in
vivo podmienkach [14]. Cytogenetická analýza dokázala jeho silný efekt aj na mitotické bunky
[13]. V nebunkovom systéme a rovnako ako aj v bunkových kultúrach sa zistilo, že BPA
zastavuje polymerizáciu a zvyšuje úroveň depolymerizácie mikrotubulových vákien [15].
Cieľom našej práce bolo pokúsiť sa zaviesť metódu metylačne citlivého kométového
testu na ľudských lymfocytoch, ktoré sme ovplyvňovali BPA a sledovať vplyv BPA na
mitotické delene buniek Schizosaccharomyces pombe.
Materiál a metódy
Na hodnotenie zmeny úrovne metylácie DNA sme použili metódu metylačne citlivého
kométového testu. Metóda využíva štiepenie DNA dvoma restrikčnými endonukleázami, ktoré
sú izoschizoméry, a teda štiepia DNA v rovnakom štiepnom mieste 5′-CCGG-3′. Avšak, jedna
endonukleáza (MspI) štiepi DNA v tomto mieste práve vtedy, ak sú cytozíny v ňom
metylované, zatiaľčo druhá (HpaII) práve vtedy, ak tieto cytozíny metylované nie sú. Zmena
metylačného profilu buniek sa teda pri rovnakej koncentrácii testovanej látky prejaví pri
pôsobení jedného enzýmu ako nárast, no pri pôsobení druhého enzýmu ako pokles hladiny
poškodenia DNA v porovnaní s bunkami, na ktoré nie je použitý žiadny enzým [16].
Schopnosť bunkového delenia sme pozorovali fluorescenčným mikroskopom Olympus
IX83. Ako modelový organizmus sme použili kvasinku Schizosaccharomyces pombe, kmeň
má fúzovaný červený fluorescenčný proteín - RFP s histónmi, H3-mRFP. Bunky sme pred
samotným snímaním predkultivovali v 50 ml tekutého YES média cez noc. Na druhý deň sme
bunky preočkovali do 2 ml čerstvého média. Program snímania sme nastavili s obmenami
podľa protokolu [17]. Bunky sme prichytili 20 µl zriedeného lektínu (0,5 mg/ml) (dostupný z
Bandeira simplicifolia (Griffonia simplicifolia) SIGMA ALDRICH, L2380). Snímanie buniek
prebehlo každých 10 minút v jednej Z-rovine. Pri experimente sme porovnávali správanie sa
buniek snímaných v čerstvom YES médiu a snímaných v 0,5 mM BPA rozpustenom v DMSO
za optimálnych podmienok (30 °C).
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Výsledky a diskusia
Modifikáciou alkalického kométového testu je možné sledovať úroveň metylácie DNA
v bunkách. Na základe štiepenia DNA v jadrách buniek dvoma izoschizomérickými
restrikčnými endonukleázami vieme identifikovať zmeny metylačného profilu buniek,
nakoľko každý z enzýmov potrebuje pre svoju aktivitu rozdielne metylovaný substrát. Túto
metódu, ktorá prináša základný obraz o hladine metylácie DNA v bunkách, by sme chceli
zaviesť aj na našom pracovisku. V dostupnej literatúre [12] sme sa dočítali, že BPA môže
meniť aj metylačný profil buniek, preto sme sa rozhodli túto metódu vyskúšať práve na tejto
látke. Pri testovanej koncentrácii 1 µM BPA došlo v porovnaní s negatívnou kontrolou (PBS)
k zmene úrovne metylovanej DNA, pozorovali sme teda rozdiely v metylačnom profile medzi
negatívnou kontrolou a jadrami buniek ovplyvnenými BPA. Ošetrenie buniek restrikčnou
endonukleázou MspI, ktorá štiepi DNA v metylovaných pozíciach štiepneho miesta, spôsobilo
nárast nameraného poškodenia DNA v porovnaní s bunkami, ktoré neboli ošetrené žiadnym
enzýmom. Ošetrenie buniek restrikčnou endonukleázou HpaII spôsobilo presne opačný
výsledok, pretože táto ER nemala k dispozícii substrát pre štiepenie, ktorým sú nemetylované
cytozíny v štiepnom mieste DNA. Ide však o predbežné výsledky a v budúcnosti bude
potrebné experimenty opakovať a zvýšiť množstvo testovaných koncentrácií BPA. Nakoľko
zmena hladiny metylácie DNA sa pokladá za dlhodobý proces, v experimente treba vyskúšať
aj dlhodobé ovplyvnenie takého typu buniek, ktorý vieme kultivovať po dobu niekoľko dní,
resp. týždňov.

Obr. 1 Sledovanie zmeny úrovne metylácie DNA ľudských lymfocytov
Princíp detekcie zmeny úrovne metylácie DNA je založený na odlišnej aktivite dvoch restrikčných endonukleáz
MspI a HpaII v prítomnosti metylovaných cytozínov v štiepnom mieste týchto enzýmov. Z výsledku sa
domnievame, že pri koncentrácii 1 µM BPA dochádza k zmene metylačného profilu ľudských lymfocytov,
nakoľko enzým MspI štiepi metylovanú DNA, čo sa prejaví ako nárast úrovne poškodenia DNA v kométovom
teste. Naopak, pri tejto koncentrácii sme zaznamenali pokles úrovne poškodenia DNA pri štiepení enzýmom
HpaII, ktorý je aktívny práve, ak DNA nie je metylovaná. Negatívna kontrola: tlmivý roztok PBS, pozitívna
kontrola poškodenia DNA (nie úrovne metylácie DNA): 400 µM H2O2.
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Pre snímanie bunkového delenia sme vybranú koncentráciu bisfenolu A zvolili na
základe predošlých experimentov prietokovej cytometrie [18]. Počas 3 hodín snímania sa už
po pol hodine zastavilo mitotické delenie buniek v BPA ovplyvnenej vzorke. Predbežné
výsledky ukazujú, že schopnosť buniek deliť sa po ovplyvnení BPA značne klesá. Pri použití
0,5 mM BPA došlo až k takmer 5-násobnému zníženiu počtu deliacich sa buniek v porovnaní
s negatívnou kontrolou (Obr. 2). Synchronizáciou buniek v bunkovom cykle sa v budúcich
experimentoch vyhneme snímaniu buniek mimo mitotickej fázy. Podobné koncentrácie BPA
boli použité pri prietokovej cytometrii, kde sa dokázalo, že vplyvom BPA dochádza k indukcii
apoptózy buniek, svojím pôsobením v bunke zvyšuje množstvo reaktívnych foriem kyslíka
a tým spôsobuje oxidačný stres.

Obr. 2 Pozorovanie vplyvu BPA na delenie buniek kvasinky Schizosaccharomyces pombe
Porovnávali sme NK (negatívnu kontrolu) – neovplyvnené bunky, kultivované v 3 ml čerstvého YES média,
s bunkami ovplyvnenými pridaním BPA do média (0,5 mM). Množstvo deliacich sa buniek výrazne kleslo
v porovnaní s NK. Graf predstavuje priemernú hodnotu 3 experimentov po 100 spočítaných buniek. Na
vyhodnotenie štatistickej signifikancie sme použili t test (* 0,05-0,01, ** 0,01-0,001, *** <0,001).

Záver
V našich experimentoch sa nám podarilo čiastočne zaviesť novú metódu - metylačne
citlivý kométový test na detekciu zmeny metylačného profilu DNA. Z predbežných výsledkov
sa ukázalo, že BPA môže pôsobiť ako epigenetický činiteľ, nakoľko nízka koncentrácia
zmenila metylačný profil DNA ľudských lymfocytov. Rovnako môže BPA pôsobiť
cytotoxicky na bunky, keďže miera delenia ovplyvnených buniek Schizosaccharomyces pombe
výrazne klesla.
Poďakovanie
Práca vznikla s finančnou podporou grantu VEGA 1/0410/18. Tento príspevok je
výsledkom realizácie projektu (ITMS 26240120027) podporeného OPVaV financovaného ERDF.
646

Zoznam použitej literatúry
[1]

Kubwabo C., Kosarac I., Stewart B. (2009) Food Addit. Contam. 26(6), p. 928

[2]

Vandenberg L. N., Hauser R., Marcus M. (2007) Reprod. Toxicol. 24(2), p. 139

[3]

Fleisch A. F., Sheffield P. E., Chim C. (2010) Pediatrics 126(4), p. 760

[4]

Staples C. A., Dorn P. B., Klecka G. M., et al. (1998) Chemosphere 36(10), p. 2149

[5]

Matthews J. B., Twomey K., Zacharewski T. R. (2001) Chem. Res. in Toxicol. 14(2),
p.149

[6]

Rezg R., El-Fazaa S., Gharbi N., et al. (2014) Environ. Int. 64, p. 83

[7]

Dolinoy D. C., Huang D., Jirtle R. L. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 104(32), p.
13056

[8]

Faulk C., Kim J. H., Jones T. R., et al. (2015) Environ. Epigenet. 1(1), p. 1

[9]

Chen Z., Zuo X., He D., et al. (2017) Sci. Rep. 7, p. 40337

[10] Hayes L., Weening A., Morey L. M. (2016) Dose-Response 14(2), p. 817
[11] Laing L. V., Viana J., Dempster E. L. (2016) Epigenetics 11(7), p. 526
[12] Dolinoy D. C., Huang D., Jirtle R. L. (2007) Genetics 104(32), p. 13056
[13] Jadhav, V. V., Jadhav, A. S., Chandagade C. A. et al. (2012) Asian J. Water Environ.
Pollut. 9(1), p. 39
[14] Can, A., Semiz, O., Cinar, O. (2005) Mol Hum Reprod. 11(6), p. 389
[15] Pfeiffer, E., Rosenberg, B., Deuschel, S. et al. (1997) Mutat Res, 390(1-2), p. 21
[16] Ikezuki, Y., Tsutsumi, O., Takai, Y. et al. (2002) Hum Reprod, 17(11), p. 2839
[17] Polakova, S., Benko, Z., Zhang, L., et al. (2014) Cell Cycle, 13(1), p. 72
[18] Puškár M., Ďurovcová I., Ševčovičová A. et al. (2017) Študentská Vedecká Konferencia
2017, Zborník ŠVK, Bratislava, SR, p.129

647
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Abstract
Regulation of ergosterol biosynthesis in the yeast Kluyveromyces lactis
Ergosterol, the major yeast sterol, has significant impact on plasma membrane fluidity and permeability.
The best studied regulators of ergosterol biosynthesis in yeast are the specific transcriptional factors, Upc2p and
Ecm22p. These zinc cluster proteins are best characterized in the yeast Saccharomyces cerevisiae, they control
sterol import, adaptation to anaerobic growth and contribute to resistance to antifungal agents. The aim of our
study was to analyse, the gene KlUPC2 in the biotechnologically important yeast species Kluyveromyces lactis.
We have found that deletion of the gene UPC2 in K. lactis leads to decreased activity of the Pdr5p efflux pump
and to reduced membrane fluidity. Our results also indicate that the gene UPC2 in K. lactis is involved in the
modulation of cell´s susceptibility to antifungal compounds, most probably due to changes in the properties of the
plasma membrane.

Keywords: Kluyveromyces lactis; ergosterol biosynthesis; UPC2 gene; transcription factors; regulation
Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch bola veľká pozornosť venovaná lipidom a ich významu v terapii
ochorení spôsobovaných patogénnymi druhmi kvasiniek. Dominantným a zároveň
esenciálnym sterolom v bunkách kvasiniek je ergosterol, ktorý je ekvivalentom cholesterolu
prítomného v cicavčích bunkách. [1]
Biosyntetická dráha a metabolizmus ergosterolu je najlepšie charakterizovaná
u pekárenskej kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Väčšina reakcií prebieha v membráne
endoplazmatického retikula, odkiaľ sú molekuly sterolov následne transportované do
cieľových miest v cytoplazmatickej membráne. V aeróbnych podmienkach si kvasinky
syntetizujú vlastný ergosterol, zatiaľ čo pri nedostatku kyslíka prijímajú extracelulárne steroly
z prostredia. Prvú časť biosyntézy tvorí tzv. mevalonátová dráha počínajúc molekulou acetylCoA až po vznik farenzyl pyrofosfátu (FPP). Zvyšnej časti ergosterolovej dráhy sa zúčastňujú
produkty génov ERG11, ERG2, ERG4 a ERG1, ktoré sú v súčasnosti cieľom pre antifungálne
liečivá ako sú azoly, morfolíny a allylamíny [1,2].
U väčšiny eukaryotických organizmov, vrátane viacerých húb, je biosyntéza sterolov
regulovaná proteínmi SREBP (Sterol Regulatory Binding Proteins), avšak u kvasiniek ako
Saccharomyces cerevisiae či Candida albicans sa na regulácií podieľajú špecifické transkripčné
faktory patriace do rodiny binukleárnych proteínov s motívom zinkového prstu. Obsahujú
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konzervovanú štruktúru Zn(II)2Cys6, ktorá je súčasťou DNA-viažucej domény. Väčšina
transkripčných regulátorov z tejto rodiny sa viaže na DNA vo forme dimérov. Medzi
najpreštudovanejšie patrí dvojica homologických proteínov Upc2p a Ecm22p, ktoré vznikli
pravdepodobne duplikáciou genómu počas evolúcie. Identifikované boli ako regulátory príjmu
sterolov z prostredia, biosyntézy sterolov a tiež sa zúčastňujú diferenciácie buniek. Upc2p
a Ecm22p hrajú významnú rolu v anaeróbnom metabolizme a prispievajú tiež k rezistencii
kvasiniek voči azolom [3,4].
K lepšiemu pochopeniu mechanizmu regulácie biosyntézy ergosterolu u kvasiniek
pomohla identifikácia C-terminálnej domény proteínu Upc2p u S. cerevisiae, ktorá je schopná
viazať ako ligand molekulu ergosterolu. Disociácia ergosterolu z tejto domény vedie ku
konformačnej zmene proteínu Upc2p a jeho premiestneniu z cytozolu do jadra za účelom
aktivácie transkripcie [5].
Predmetom nášho príspevku bola príprava a následná analýza delečného mutanta
Klupc2∆ s cieľom prispieť k objasneniu úlohy génu UPC2 u modelovej kvasinky
Kluyveromyces lactis
Materiál a metódy
Použité mikroorganizmy: Porovnávali sme štandardný kmeň kvasiniek K. lactis ku80 (MATa,
ku80::loxP ura) s delečným mutantom Klupc2Δ a kmeň S. cerevisiae BY4741 s delečnými
mutantami Scupc2Δ

a Scecm22Δ

a transformovanými

kmeňmi

Scupc2Δ

a Scecm22Δ

plazmidom pCXJ18/KlUPC2.
Použité kultivačné média: Na kultiváciu všetkých použitých kmeňov bolo použité komplexné
médium YPD. Fenotypová analýza bola uskutočnená na médiu YPD, avšak s pridaním rôznych
metabolických inhibítorov.
Meranie efluxu rhodamínu 6G: Vplyv delécie génu UPC2 na funkciu transportných púmp v
membráne kvasiniek bol posudzovaný sledovaním rýchlosti vylučovania rhodamínu 6G (R6G)
- substrátu hlavnej efluxnej pumpy KlPdr5p z buniek. Eflux sa sledoval spektrofluorometricky
po pridaní glukózy k bunkám, ktorým bol najprv odobraný prísun energie inkubáciou v roztoku
HEPES s prídavkom 2-deoxyglukózy prístrojom Varioscan Flash (Thermo Scientific, USA).
Kvapkové testy: Kultúra kvasiniek bola nariedená na koncentráciu 104- 107 buniek/ml.
Nariedené kultúry sa v objeme 5 µl naniesli na tuhé komplexné médium YPD s
obsahom rôznych koncentrácií metabolických inhibítorov. Rast kmeňov sa hodnotil po 48 hod
kultivácie pri teplote 30 °C.
Meranie anizotropie: Na analýzu stavu tekutosti membrán u štandradného a mutantného kmeňa
649

sa uskutočnilo spektrofluorometrické meranie anizotropie pomocou luminiscenčného
spektrometra Perkin-Elner LS 45 (USA) s využitiím fluorescenčnej sondy DPH (1,6 - difenyl
- 1,3,5 - hexatrién).
Výsledky a diskusia
Na zhodnotenie aktivity transmembránových efluxných púmp po delécií génu KlUPC2
bolo použité toxické fluorescenčné farbivo rhodamín 6G. Jeho vylučovanie z bunky
u kvasiniek K. lactis zabezpečuje transportný proteín KlPdr5p z rodiny ABC transportérov,
ktorý na svoju aktivitu využíva energiu z hydrolýzy ATP. Kultúra kvasiniek štandardného
kmeňa K. lactis a izogénneho delečného mutanta Klupc2 bola nariedená na rovnakú
koncentráciu (1 x 107 b/ml) a inkubovaná v prítomnosti R6G a deoxyglukózy za účelom
vyčerpania energie a akumulácie farbiva vo vnútri buniek. Pridaním glukózy sa v bunkách
aktivovala činnosť efluxných púmp a množstvo vylúčeného rhodamínu 6G sa sledovalo
v supernatante v rôznych časových intervaloch spektrofluorometricky (Obr. 1).

Obr. 1. Eflux rhodamínu 6G z buniek štandardného kmeňa a delečného mutanta K. lactis po pridaní
glukózy

Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že hoci priebeh vylučovania
R6G bol podobný u oboch kmeňov, na základe rýchlostných konštánt a celkového množstva
vylúčeného farbiva mal štandardný kmeň Klku80Δ približne o tretinu vyššiu kinetiku efluxu
R6G ako delečný mutant K. lactis upc2Δ.
Na skúmanie vplyvu prítomnosti génu KlUPC2 na citlivosť/toleranciu buniek voči
rôznym xenobiotikám, sme porovnávali fenotyp štandardného kmeňa kvasiniek K. lactis
a mutantného kmeňa K. lactis upc2Δ s deléciou v analyzovanom géne. Ďalej bol porovnávaný
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fenotyp štandardného kmeňa S. cerevisiae BY474, delečných mutantov Scupc2Δ a Scecm22Δ
a transformovaných kmeňov Scupc2Δ a Scecm22Δ s plazmidom pCXJ18/KlUPC2. Mutantný
kmeň K. lactis upc2Δ vykazoval v porovnaní s rodičovským kmeňom Klku80 výrazne zvýšenú
citlivosť voči všetkým testovaným azolovým liečivám a tiež voči lítnym katiónom prítomným
v kultivačnom médiu. Schopnosť buniek Klupc2Δ tolerovať polyény (pimaricin, nystatín
a amfotericín) sa naopak oproti štandardnému kmeňu viditeľne zvýšila (Obr. 2).
V prípade S. cerevisiae kmene Scecm22Δ a Scecm22Δ + pCXJ18/KlUPC2 vykazovali
vyššiu odolnosť voči azolovým zlúčeninám v porovnaní s kmeňmi Scupc2Δ a Scupc2Δ +
pCXJ18/KlUPC2. V prípade ditiotreitolu (DTT) vykazovali vyššiu odolnosť transformované
kmene Scupc2Δ + pCXJ18/KlUPC2 a Scecm22Δ + pCXJ18/KlUPC2 oproti štandardnému
kmeňu a izogénnemu delečnému mutantovi.

Obr. 2. Rast buniek K. lactis a delečného mutanta Klupc2Δ v prítomnosti vybraných druhov
inhibítorov
Rast bol dokumentovaný po 48 hod rastu pri 28 °C

Obr. 3. Rast buniek S. cerevisiae, delečných mutantov a transformovaných mutantov
v prítomnosti vybraných druhov inhibítorov
Rast bol dokumentovaný po 48 hod rastu pri 28 °C

Meraním fluorescenčnej anizotropie bola sledovaná fluidita cytoplazmatickej
membrány u delečného mutanta Klupc2Δ v porovnaní so štandardným kmeňom K. lactis.
Suspenzia buniek bola značená fluorescenčnou sondou DPH (1,6-difenyl-1,3,5-hexatrién),
ktorá sa zabudováva medzi fosfolipidy membrány a kopíruje dynamiku ich pohybu. Na základe
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nameraných hodnôt, mutantný kmeň K. lactis s deléciou génu UPC2 vykazoval vyššie hodnoty
anizotropie ako izogénny štandardný kmeň, disponoval teda nižšou fluiditou cytoplazmatickej
membrány (Obr. 3).

Obr. 4. Fluorescenčná anizotropia DPH vyjadrená ako priemer ±SD 12 nezávislých meraní

Záver
Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že bunky delečného mutanta
Klupc2Δ majú zníženú aktivitu efluxnej pumpy Pdr5p, v dôsledku čoho nie sú schopné
vylučovať toxické látky akumulované v bunke v rovnakom rozsahu ako štandardný kmeň.
Delécia génu UPC2 u kvasiniek K. lactis viedla k zvýšenej citlivosti na azolové látky a katióny
lítia. Zvýšená odolnosť buniek mutanta voči polyénom súvisí s neprítomnosťou ergosterolu,
s ktorým polyény interagujú. Prekvapivá bola zvýšená rigidita cytoplazmatickej membrány
buniek delečného mutanta Klupc2Δ v porovnaní so štandardným kmeňom. Tieto výsledky
poukazujú na to, že gén KlUPC2 regulujúci dráhu biosyntézy ergosterolu v kvasinkách sa
podieľa aj na kontrole citlivosti buniek voči antifungálnym azolom pravdepodobne v dôsledku
zmien vlastností cytoplazmatickej membrány.
Poďakovanie
Tento príspevok je výsledkom realizácie projektu (ITMS 26240120027) podporeného
OPVaV financovaného ERDF.
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Pamätajú si embryá beznohých slepúchovcov, že mali končatinových
predkov? Rekapitulácia ancestrálnych stavov panvového pletenca
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
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Abstract
Do embryos of legless lizards of the clade Anguinae remember that they had ancestors with legs?
Recapitulation of ancestral states of pelvic girdle
In this study we examined ossification sequences of pelvic girdle of embryos and juveniles of Anguis
fragilis and Pseudopus apodus. In this research we used high-resolution X-ray microcomputed tomography and
laboratory method of parallel staining of cartilage and ossified skeleton. We observed the number of
chondrification and ossification centers. The presence of a well-developed acetabulum in early ontogenesis and
the number of ossification centers in puboischum can be used as an evidence of recapitulation of ancestral state.
Our results show the presence of a well-developed acetabulum in embryos of P. apodus and also two ossification
centers indicate the ancestral state where pubis and ischium form two separate units, whereas adult morphology
of anguine lizards shows one fused element - puboischium. The acetabulum is not present in adult specimens of
A. fragilis, but its vestiges are present in adult specimens of P. apodus.

Keywords: pelvic girdle; chondrification; ossification; legless lizards
Úvod a formulácia cieľa
Podčeľaď Anguinae - slepúchovce (Anguidae) je tvorená tromi žijúcimi taxónmi- Anguis,
Pseudopus a Ophisaurus [1]. Sú to terestrické druhy žijúce zväčša v trávnatých habitátoch [2].
Na tento biotop sa prispôsobili morfologickými a anatomickými adaptáciami, medzi ktoré
patria bezkončatinovosť – úplná (Anguis fragilis) alebo v podobe výraznej redukcie končatín
(Pseudopus apodus, ktorého končatiny sa nachádzajú pod kožou v podobe výrazných
elementov) a hadovité telo [3].
Bezkončatinové formy sa vyvinuli v procese evolúcie z končatinových foriem [3]. Absencia
a redukcia končatín má veľký vplyv na anatómiu panvového pletenca. U recentných dospelých
bezkončatinových foriem Anguis fragilis a Pseudopus apodus je panvový pletenec v porovnaní
s končatinovými formami, prítomný v redukovanej forme. Tvoria ho párové elementy: ilium
a puboischium [4].
To, že sa tieto bezkončatinové formy vyvinuli v procese evolúcie z končatinových foriem [3]
je preukázané u fosílneho nálezu Ophisaurus holeci zo stredného miocénu Nemecka. Panvový
pletenec O. holeci sa vyznačuje prítomnosťou troch kostí : ilium, ischium a pubis, kde je medzi
pubis a ischium viditeľná medzera (thyroidná fenestra) [1] ako je to aj u končatinových foriem,
kde pubis a ischium tvoria dva samostatné elementy oddelené thyroidnou fenestrou [5]. U tohto
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13 miliónov rokov starého slepúchovca O. holeci teda pubis a ischium nezrastá do jedného
elementu - puboischium a je uňho i predpoklad malých, ale funkčných končatín [1].
Ďalším anatomickým znakom vykazujúcim prítomnosť končatín je acetabulum. Acetabulum
predstavuje kĺbovú jamu pre kĺbovú hlavicu femuru a u končatinových foriem leží na kontakte
troch kostí – ilium, ischium a pubis [5]. Vyskytuje sa aj u paleontologického nálezu
Ophisaurus holeci [1] a je prítomné aj u dospelých jedincov Pseudopus apodus, ktorý má
výrazne redukované končatiny, kde je pubis a ischium zrastené do jedného elementu –
puboischium [4].
Ontogenetické štádiá pletencov embryí a mláďat Anguis fragilis a Pseudopus apodus by nám
mohli prezradiť či sa zachoval dôkaz rekapitulácie ancestrálneho stavu panvového pletenca (či
si "pamätajú" končatinový stav). Preto cieľom výskumu bolo 1) určenie počtu
chondrifikačných a osifikačných centier panvového pletenca embryí a mláďat A. fragilis a P.
apodus a ich polohy, čo by nám objasnilo, či sa pri chondrifikácii/osifikácii puboischia
zachoval stav viacerých osifikačných centier zvlášť pre pôvodné pubis a ischium. Na základe
toho bolo cieľom 2) zistiť prítomnosť/neprítomnosť rekapitulácie ancestrálneho stavu v ranej
ontogenéze panvového pletenca, čo nám odpovie na otázku : Pamätajú si embryá beznohých
slepúchovcov, že mali končatinových predkov? A posledným cieľom bolo 3) určenie
prítomnosti/neprítomnosti acetabula, ktorého prítomnosť by tiež mohla značiť rekapituláciu
ancestrálneho stavu.
Materiál a metódy
Vzorky, ktoré boli použité, sú uložené v zbierkach Katedry ekológie Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s nasledovnou evidenciou: Anguis fragilis (DE
92, DE 93, DE 98, DE 94, DE 104, DE 100, DE 102a, DE 201), Pseudopus apodus (DE 55a,
DE 109 – štádiá 1-7), Lacerta viridis (DE 202).
V metódach paralelného farbenia chrupkovitých a osifikovaných častí skeletov bol
využitý laboratórny protokol s nasledovnými bodmi:
1.

Odstránenie očí, orgánov z brušnej dutiny, kože; fixácia v 96% etylalkohole 5 -

2.

2 – 3 dni farbené v alciánovej modrej

3.

Dehydratácia po 5 dní v 100% etylalkohole

4.

3 – 4 dni v 1% roztoku KOH

5.

2 dni farbené v 0,001% roztoku alizarínovej červenej S

6.

Postupná fixácia v 25%, 50%, 80%, 100% glyceríne

14 dní
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Postup farbenia, prejasnenia a následnej fixácie vzoriek v glyceríne, ktorý bol využitý
v metódach, bol priebežne upravovaný. Na fotenie bol použitý Leica M205 C binokulárny
mikroskop

s

axiálne

zabudovaným

DFC 290

HD fotoaparátom,

softvér:

LAS

(LeicaApplication Suite) 4.1.0 (build 1264). Pre úpravu fotiek bol použitý program
CorelDRAW X6 a Adobe Photoshop CC
Pre skenovanie bol použitý CT skener Phoenix mikro-CTv|tome|x L240, nachádzajúci
sa v Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) v Banskej Bystrici. Na spracovanie
dát bol využitý vysokovýkonný počítač na Katedre ekológie Univerzity Komenského v
Bratislave s použitím programu Avizo 8.1. Pre úpravu fotiek bol použitý program CorelDRAW
X6 a Adobe Photoshop CC.
Výsledky a diskusia
Prvý výskum sa zameriaval na deväť náhodne vybraných ontogenetických štádií
embryí a mláďat Anguis fragilis. U týchto štádií má panvový pletenec jedno chondrifikačné
a jedno osifikačné centrum. Je tvorený dvomi párovými elementmi ilium a puboischium. Ako
prvé

chondrifikuje/osifikuje

ilium

a

následne

prechádza

chondrifikácia/osifikácia

do puboischia (Obr.1 - B). Z centrálnej až subcentrálnej časti ilia sa chodrifikácia/osifikácia
kontinuitne šíri k posterodorzálnemu a anterovetrálnemu okraju, kde prechádza do puboischia.
V posterodorzálnej časti puboischia sa pri osifikácii vytvára neosifikovaná štrbina, ktorá je
najprv otvorená z posteroventrálnej časti, neskôr sa uzatvorí do prstenca, ktorý je ohraničený
osifikáciou okolitého panvového pletenca. Osifikácia sa ďalej šíri smerom od nej
k anteroventrálnemu

a posteroventrálnemu

okraju

puboischia.

Acetabulum

u týchto

embryonálnych štádií nie je prítomné ako ani u dospelého jedinca (Obr. 1 - A).
Keďže u celého pletenca nastáva chondrifikácia a osifikácia z jedného centra, môžeme
povedať, že u náhodne vybraných ontogenetických štádií embryí a mláďat Anguis fragilis
nedochádza k rekapitulácii ancestrálneho stavu v ranej ontogenéze panvového pletenca.
Taktiež sa tu nevyskytuje žiadny náznak acetabula.
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Obr. 1. A- Pravý panvový pletenec dospelého jedinca Anguis fragilis (DE 102a), laterálny pohľad; B- Náčrt
pravého panvového pletenca mláďaťa Anguis fragilis (DE 104), laterálny pohľad
Červené kruhy zobrazujú centrá chondrifikácie/osifikácie a šípky postup šírenia osfikácie

Predmetom ďalšieho výskumu bolo sedem náhodne vybraných ontogenetických štádií
embryí Pseudopus apodus. U týchto štádií má panvový pletenec tri chondrifikačné a tri
osifikačné centrá a je tvorený dvomi párovými elementmi ilium a puboischium (Obr. 2 - B).
U všetkých embryí sa vyskytujú značne redukované končatiny orientované posterolaterálnym
smerom, tvorené u chrupkovitého modelu elemetami – femur, tibia, fibula. Ako prvé
z panvového pletenca osifikuje ilium z jedného osifikačného centra, potom osifikuje ventrálna
časť puboischia zo samostatného osifikačného centra a následne dorzálna časť puboischia zo
samostatného osifikačného centra. Z končatín osifikuje prvý femur, ktorý osifikuje prvý aj
v porovnaní s elementami panvového pletenca. Osifikácia femuru sa kontinuitne šíri
proximálnym a distálnym smerom. Acetabulum je u týchto embryonálnych štádií prítomné ako
aj u dospelého jedinca (Obr. 2- A).
V tomto prípade môžeme chondrifikáciu a osifikáciu rozdeliť na dve skupiny : 1)
chondrifikácia/osifikácia výrazne redukovaných končatín a 2) chondrifikácia/osifikácia
panvového pletenca. Z obidvoch skupín ako prvý osifikuje femur ako je to aj v prípade
Lacertidae [6]. Ďalej sa tu vyskytuje samostatné chondrifikačné a osifikačné cetrum ilia a dve
centrá v rámci puboischia. Prvé centrum sa vyskytuje v dorzálnej časti puboischia, čo je miesto,
kde sa u paleontologického nálezu Ophisaurus holeci [1] a končatinových foriem vyskytuje
ischium [5], ktoré taktiež u končatinových Lacertidae osifikuje z panvového pletenca ako
druhé po osifikácii ilia [6]. Druhé centrum sa vyskytuje v dorzálnej časti puboischia, čo je
miesto, kde sa u fosílneho nálezu O. holeci [1] a končatinových foriem vyskytuje pubis [5]
a u končatinových Lacertidae osifikuje z panvového pletenca v poradí tretie [6]. Tieto všetky
tvrdenia vychádzajúce z výsledkov s porovnaním výsledkov iných publikácií [1, 5, 6] značia o
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tom, že dochádza k rekapitulácii ancestrálneho stavu v ranej ontogenéze panvového pletenca
embryí Pseudopus apodus.

Obr. 2 . A- Pravý panvový pletenec dospelého jedinca Pseudopus apodus(DE 55a), laterálny pohľad; BNáčrt pravého panvového pletenca embrya Pseudopus apodus (DE 109- štádium 5), laterálny pohľad
Červené kruhy zobrazujú centrá chondrifikácie/osifikácie a šípky postup šírenia osifikácie

Záver
Z chondrifikačných a osifikačných sekvencií embryí Anguis fragilis a Pseudopus
apodus bola zistená prítomnosť/neprítomnosť dôkazu rekapitulácie ancestrálneho stavu
v ontogenetických štádiách panvového pletenca embryí a mláďat. Ontogenetické štádiá
panvového pletenca embryí a mláďat A. fragilis si nepamätajú, že mali končatinových predkov
– nerekapitulujú ancestrálny stav. Ontogenetické štádiá panvového pletenca embryí P. apodus
si pamätajú, že mali končatinových predkov - rekapitulujú ancestrálny stav.
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Tlmené svetlo počas tmavej fázy dňa zvyšuje reaktivitu ciev a endotelovú
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Abstract
Dim light during the dark phase of the day increases vascular reactivity and endothelial regulation in
normotensive rats
Light at night (ALAN) disrupts 24-h rhythms and is associated with the development of various diseases.
The most important parameter evaluating the functional state of the cardiovascular system (CVS) is blood pressure
(BP). We aimed to determine effects of ALAN (1-2 Lux during the dark-time) on BP in normotensive telemetry
monitored Wistar rats. Molecular changes of endothelial regulation were measured as the expression of
endothelial nitric oxide synthase (eNOS). ALAN significantly diminished light-dark differences of BP, increased
dark-time BP values and increased BP reactivity to noradrenaline during the dark-time when the dim light was
applied. At the molecular level, the expression of eNOS was significantly increased in Wistar exposed to ALAN.
In conclusion, dim light during the dark phase reduces light-dark differences and increases the sensitivity of CVS
to acute stress. These changes in the CVS are accompanied by increase in the endothelial vasodilatation.

Keywords: blood pressure; eNOS; dim light at night; telemetry
Úvod a formulácia cieľa
Fyziologické systémy organizmov vykazujú približne 24-hodinové zmeny, ktoré sa
vyvinuli ako odpoveď organizmov na pravidelné striedanie svetla a tmy. Za generovanie
cirkadiánnych, približne 24-hodinových, zmien je zodpovedný cirkadiánny systém [1].
Cirkadiánne zmeny sú typické aj pre funkčné usporiadanie kardiovaskulárneho systému
(KVS), kde je najčastejšie hodnoteným a meraným parametrom tlak krvi (TK). Hodnoty TK
sú vyššie počas aktívnej fázy (u potkana tmavá fáza) a nižšie počas neaktívnej fázy (u potkana
svetlá fáza) [2]. Parameter TK je regulovaný na viacerých úrovniach. V minulosti sa
predpokladalo, že 24-hodinové zmeny TK súvisia s fyzickou aktivitou a spánkom [3]. Avšak
ďalšie štúdie dokázali, že 24-hodinové zmeny TK sú pod kontrolou centrálneho oscilátora,
suprachiazmatických jadier (SCN) [4].
Aktivita SCN je synchronizová s environmentom prostredníctvom synchronizujúcich
stimulov. K takýmto faktorom patrí napríklad svetlo, ktoré je do SCN prenášané
retinohypotalamickým traktom [5]. Z SCN vedú projekcie do blízkych talamických jadier
odkiaľ je regulované veľké množstvo fyziologických procesov, vrátane sekrécie melatonínu,
humorálnych látok a aktivita autonómneho nervového systému [6].
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V SCN prebieha spätno-väzobná rytmická transkripcia a translácia tzv. hodinových
génov. Ukázalo sa, že vyradenie cirkadiánnych génov spôsobuje útlm 24-hodinového rytmu
TK, stráca sa rozdiel medzi svetlou a tmavou fázou dňa [7]. To, že TK je generovaný
prostredníctvom centrálneho oscilátora ukazuje aj štúdia, ktorá demonštruje, že eNOS
signalizácia a endotelová funkcia je narušená u myší s dysfunkčnými cirkadiánnymi hodinami
[8]. V in vivo experimentoch, kde bola inhibovaná eNOS došlo k výraznému nárastu TK.
Rovnako tak u myší, ktorým chýbal gén pre eNOS sa začala formovať hypertenzia [9].
Cirkadiánny systém môže byť narušený nie len poškodením transkripcie hodinových
génov, ale aj zmenou pravidelného striedania svetla a tmy. Vystavenie napríklad fázovým
posunom dlhším ako 4 hodiny alebo svetlu počas tmavej fázy dňa spôsobuje narušenie
cirkadiánnej regulácie [10], a to napríklad zhoršuje reakcie KVS na akútnu záťaž [10] a vedie
k vzniku akútneho infarktu myokardu [11].
Nedávne práce ukazujú, že aj veľmi nízke intenzity svetla počas noci, ktoré sú
charakteristické pre moderné mestá dokážu zmeniť cirkadiánnu reguláciu viacerých
fyziologických systémov, vrátane KVS [12]. Avšak, fyziologické mechanizmy zmien
cirkadiánnej regulácie KVS spôsobené nočným osvetlením nie sú presne definované.
Cieľom práce je preto zhodnotiť vplyv tlmeného svetla počas tmavej fázy dňa (ALAN)
na TK u normotenzných potkanov. Reaktivitu TK na akútnu záťaž otestujeme aplikáciou NE.
Zmenu endotelovej regulácie TK budeme testovať pomocou zmeny expresie enzýmu
zapájajúceho sa do produkcie vazodilatačnej látky oxidu dusnatého (eNOS) v endoteli hrudnej
cievy potkanov.
Materiál a metódy
Meranie TK a aplikácia NE: Pomocou telemetrie sme kontinuálne 3 dni v týždni
v intervale každých 15 min zaznamenávali 5 minútové beat-to-beat (500 Hz) segmenty TK u
normotenzných Wistar (WT; n=7; 13-14 týždňov, 254±5 g) potkanov. Zvieratá boli privezené
z chovnej stanice Dobrá Voda SAV, Slovensko. Vo zverinci mali prístup k vode a potrave ad
libitum a svetelný režim 12 hodín svetlo a 12 hodín tma. Počas prebiehajúcej experimentálnej
časti svetelnej kontaminácie v tmavej fáze (ALAN) boli zvieratá vystavené počas noci svetlu
s intenzitou 2±1 lux.
Metóde telemetrického merania predchádzal chirurgický zákrok, počas ktorého sme
implantovali rostrálne do abdominálnej aorty zvierat, nad iliakálnou bifurkáciou, telemetrický
vysielač (HDS10, Data Sciences International, St. Paul, MN, USA). Počas chirurgického
zákroku boli zvieratá pod izofluránovou anestéziou (1,5-2% izoflurán a 100% kyslík).
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Hodnoty pokojového TK sme zaznamenávali počas kontrolných podmienok (LD)
a počas 2 týždňov trvania ALAN. Na konci LD a druhého ALAN týždňa, 3 hodiny pred
koncom L a D fázy, sme potkanom aplikovali NE (S.C.; 200 µg/kg). Na vyjadrenie senzitivity
TK závislej od NE sme použili hodnotu plochy pod krivkou, ktorú sme vyrátali zo zmeny TK
z prvých 90 min po aplikácii v porovnaní s bazálnymi hodnotami. Získané dáta sme štatisticky
vyhodnotili párovým t-testom.
Expresia eNOS: Na hodnotenie expresie eNOS sme použili intaktné WT (n=11, 13-14
týždňov, 203±3 g na začiatku experimentu) zvieratá. Zvieratá boli usmrcované izofluránovou
anestéziou, po čom boli následne dekapitované. Po dekapitácii boli zvieratám odobraté hrudné
cievy, ktoré boli uložené do mraziaceho boxu (-80°C) a následne spracované a hodnotené
analytickou metódou western blot.
Samotnej analýze western blot predchádzala homogenizácia tkaniva a meranie
koncentrácie BCA esejou podľa inštrukcii výrobcu (B9643; Sigma–Aldrich, USA). Proteíny
(10

µg)

z homogenátu

hrudnej

cievy

sme

pomocou

elektroforézy

rozdelili

na polyakrylamidovom gély a preniesli na nitrocelulózovú membránu (200 mA, 1 h). Počas
noci sme pri 4°C blokovali nešpecifické väzby v 5% hovädzom albumíne. Na druhý deň sme
membránu inkubovali s protilátkami (primárna protilátka: eNOS, 1:1000, 1,5 h, RT, Abcam,
AB76198; sekundárna protilátka: Anti-Mouse, 1:1000, 1 h, RT, Cell Signaling, 7074). Signál
na sekundárnych HRP-konjugovaných protilátkach sme vizualizovali pomocou ECL
a zachytili na fotosenzitívny film v tmavej komore (eNOS: 30 min; SMA: 1 min).
Signál z vyvolaného filmu sme kvantifikovali na hodnotu relatívnej intenzity v pomere
k tzv. housekeeping proteínu (primárna protilátka: SMA, 1:5000, 1,5 h, RT, Sigma, A2547;
sekundárna protilátka: Anti-MOUSE, 1:1000, 1 h, RT, Cell Signaling, 7074) pomocou softvéru
QuantityOne. Získané dáta sme štatisticky hodnotili pomocou párového t-testu.
Výsledky a diskusia
Počas LD (Obr. 1.) týždňa sme u normotenzných WT potkanov zaznamenali
signifikantný rozdiel (p˂0,001) medzi hodnotami TK počas svetlej (123±2 mmHg) a tmavej
(129±1 mmHg) fázy dňa. V dôsledku vystavenia ALAN sa signifikantný rozdiel medzi svetlou
(124±2 mmHg) a tmavou fázou (127±1 mmHg) zmenšil (p=0,015). Signifikantný rozdiel
medzi svetlou a tmavou fázou ALAN sa v porovnaní s LD znižoval v dôsledku zníženia
rozdielu medzi svetlou a tmavou fázou (ΔLD=6±1 mmHg; ΔALAN=3±1 mmHg), pričom
môžeme uvažovať o nondippingu TK. Pokles amplitúdy TK bol spôsobený výrazným
(p=0,051) poklesom TK počas tmavej fázy dňa (LD: 129±1 mmHg; ALAN: 127±1 mmHg).
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Obr. 1. Priebehové hodnoty tlaku krvi (TK). A) Priebehové hodnoty TK počas kontrolného (LD)
týždňa a druhého týždňa expozície umelého osvetlenia počas noci (ALAN2). Tmavý blok – 12 hodín tmavá,
aktívna fáza; svetlý blok –12 hodín svetlá, pasívna fáza. B) Hodnoty TK sú vyjadrené ako priemer priebehových
hodnôt TK počas LD a ALAN2 týždňa. Svetlý modrý stĺpec – hodnota TK počas svetlej fázy; tmavý modrý
stĺpec – hodnota TK počas tmavej fázy. * p˂0,05; *** p˂0,001

Svetlo pôsobí ako disrupčný faktor ovplyvňujúci cirkadiánnu reguláciu. Profil TK
počas 24-hodín je typický dippingom (pokles o 10-20%) počas pasívnej fázy. Experiment
s prácou na zmeny dokazuje, že vystavenie svetlu vedie k zmene dipping profilu TK na
nondipping (pokles o menej ako 10%) [13]. Nondipping sa spája v kontexte narušenia
cirkadiánneho rytmu aj s poruchou ANS. Nerovnováha medzi aktivitou sympatika
a parasympatika, ktoré sú modulované aktivitou SCN sa odráža na zmenenom 24-hodinovom
profile TK [14].
Aplikácia noradrenalínu: Pri aplikácii NE, ktorý je považovaný za vazokonstriktor
[15], sme zaznamenali signifikantné rozdiely (p=0,045) v reaktivite TK medzi svetlou
(288±18) a tmavou fázou (216±22) počas LD týždňa (Obr. 2.). Počas ALAN2 týždňa sme
nezaznamenali signifikantné (p=0,185) rozdiely medzi svetlou (294±18) a tmavou fázou
(266±25). To bolo spôsobené zvýšenou (p=0,082) odpoveďou TK na aplikáciu NE počas
tmavej fázy ALAN, kedy bolo prítomné svetlo s nízkou intenzitou počas noci.
Ovplyvnenie 24-hodinového rytmu striedania svetla a tmy spôsobilo, že sa u zvierat
zmenila citlivosť KVS na záťaž. To spôsobilo zvýšenú a dlhšie trvajúcu reaktivitu TK na
pôsobenie akútnej stresovej záťaže [10]. Podobné výsledky boli ukázané aj u zvierat, na
ktorých bola vykonaná epifyzektómia a mali potlačenú syntézu melatonínu. Aj tie reagovali
zvýšenou kontrakčnou odpoveďou na aplikáciu vazokonstriktorov v porovnaní s kontrolou
[16].
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Obr. 2. Zmena tlaku krvi (TK) vyvolaná aplikáciou noradrenalínu (NE). A) Zmena TK
v kontrolnom (LD) týždni. Svetlá modrá čiara – aplikácia NE na konci svetlej fázy; tmavá modrá čiara –
aplikácia NE na konci tmavej fázy. B) Zmena TK v druhom týždni expozície umelému osvetlenie počas noci
(ALAN2). Svetlá modrá čiara – aplikácia NE na konci svetlej fázy; tmavá modrá čiara – aplikácia NE na konci
tmavej fázy. C) Zmena reaktivity TK počas svetlej a tmavej fázy na aplikáciu NE v LD a ALAN2 týždni.
*p˂0,05

Expresia eNOS: Relatívna zmena expresie eNOS u WT, ktoré boli vystavené ALAN
(0,64±0,12) bola signifikatne zvýšená (p˂0,002) oproti kontrolnému týždňu (0,28±0,02) (Obr.
3). Zvýšená expresia eNOS u WT po expozícii ALAN môže byť dôsledkom potlačenia syntézy
melatonínu, ktorý sa fyziologických podmienok inhibuje aktivitu eNOS. Melatonín pôsobí na
vzťah medzi naviazaným Ca2+ na kalmodulín a eNOS. Týmto mechanizmom narušuje
bradykinínom stimulovaná produkciu NO. Príčinou zvýšenej aktivity eNOS v dôsledku
vystavenia ALAN môže byť kompenzácia na zvýšenú reaktivitu ciev, čo sme pozorovali pri
aplikácii NE [17]. V kompenzácii endotelu na ALAN môže zohrávať úlohu farebné spektrum,
dĺžka expozície, ale aj bazálne hodnoty TK. Teda inak môže na ALAN reagovať endotel
u normotenzných a inak u hypertenzných jedincov.

Obr. 3. Relatívna expresia endotelovej syntázy oxidu dusnatého (eNOS) v pomere k hladkosvalovému
aktínu (SMA). LD – kontrolný týždeň; ALAN2 – druhý týždeň expozície umelému osvetlenie počas noci.
** p˂0,01

Záver
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Vystavenie aj tlmenému svetlu počas noci znižuje rozdiel v hodnotách TK medzi
svetlou a tmavou fázou dňa. Navyše, expozícia ALAN má za následok stratu rozdielu
v citlivosti KVS na záťaž počas dňa, a to v náraste odpovede TK na aplikáciu NE počas tmavej,
u potkanov aktívnej fázy dňa. Na molekulárnej úrovni sme pozorovali signifikantné zvýšenie
expresie eNOS v dôsledku vystavenia ALAN. Výsledky ukazujú, že aj veľmi nízka intenzita
osvetlenia v tmavej časti dňa je schopná zmeniť nastavenie KVS na viacerých regulačných
úrovniach, a to pravdepodobne pôsobením cez cirkadiánny systém, ktorý je ako jediný schopný
svetelné zmeny v prostredí zachytiť a transformovať na biologický signál.
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Abstract
Influence of hypertension and thyroid hormones on the expression of proteins involved in structural and
electrical remodeling of the heart
Heart failure is a widespread disease characterized by a decrease in cardiac output due to cardiac
remodeling of the left ventricle and accumulation of interstitial fibrosis. The aim of our study was to monitor
changes in the expression of proteins involved in cardiac remodeling. In the experiment were used wistar and
spontaneously hypertensive rats. To reach the hypothyroid state 0.05% methimazole was added in to the drinking
water, triiodothyronine hormone was administered to achieve hyperthyroidism. The samples were analyzed by
Western blotting and zymography. Hypothyroidism increased of expression of SMAD2/3 (protein carrying the
extracellular signal of transforming growth factor) and PKCE (protein kinase C-epsilon). Hyperthyroidism
decreased SMAD2/3, Cx43 (connexin 43) and PKCE expression and increased MMP-2 (matrix metalloproteinase
2) activity. Hypertension decreased the expression of Cx43 and PKCE. Hypertension combined with
hypothyroidism increasedMMP-2 activity and SMAD2/3 expression,while hyperthyroidism decreased MMP-2
activity.

Keywords: hypertension; thyroid hormone; heart remodeling; fibrosis; arrhythmia
Úvod a formulácia cieľa
Srdcové zlyhanie patrí k najviac rozšíreným ochoreniam srdca charakteristické
zníženým

srdcovým

výdajom v dôsledku

kombinácie poškodenia kardiomyocytov,

remodelácie ľavej komory a akumulácie intersticiálnej fibrózy [1]. Rovnako pri srdcovom
zlyhaní dochádza k nadmernej depozícii extracelulárnej matrix (ECM), ktorá priamo
obmedzuje normálnu komorovú funkciu, podporuje vznik arytmií a znižuje regeneračnú
schopnosť kardiomyocytov. Remodelácia ECM je sprostredkovaná prevažne srdcovými
fibroblastami, ktoré sa vplyvom patofyziológie diferencujú na myofibroblasty [2,3]. Táto
premena nastáva aktiváciou zápalových cytokínov, napr. pri hypertenzii a infarkte myokardu.
Fyziologická aktivácia fibroblastov na myofibroblasty je prospešná, avšak ich trvalá aktivácia
a následná produkcia ECM, je základom patofyziologickej remodelácie a vzniku srdcovej
fibrózy. Transformačný rastový faktor beta (TGF-ß) je považovaný za dôležitý cytokín, ktorý
je produkovaný v patofyziologicky ovplyvnených tkanivách, kde aktivuje fibroblasty
a podporuje produkciu ECM. TGF-ß sprostredkuje fosforyláciu proteínu prenášajúceho
extracelulárne signály TGF-ß (SMAD2/3) transkripčných faktorov, ktoré sú zapojené do
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signalizačnej dráhy aktivácie fibroblastov na myofibroblasty [4]. Fibroblasty resp.
myofibroblasty okrem produkcie komponentov ECM produkujú aj látky, ktoré ovplyvňujú
zloženie a produkciu ECM, matrix metaloproteinázy (MMP) a tkanivový inhibítor MMP
(TIMP). MMP patria do veľkej rodiny zinok (Zn2+) dependentných endopeptidáz, ktorých
hlavnou úlohou je štiepenie ECM proteínov. Ich prirodzený inhibítor je TIMP [5]. Remodelácia
ECM je úzko spätá so vznikom arytmií. Len nedávno bolo preukázané, že TGF-ß môže byť
prepojený cez proteíny SMAD s konexínom 43 (Cx43), resp. že Cx43, ktorého hlavnou úlohou
je šírenie elektrických impulzov v srdci, môže prispievať aj k aktivácii fibroblastov [6]. Cieľom
našej štúdie bolo sledovanie zmien v expresii proteínov signalizačnej dráhy zodpovednej za
vznik srdcovej hypertrofie a fibrózy, ktoré sú dôležité z hľadiska možného terapeutického
ovplyvnenia, zastavenia alebo potlačenia vzniku fibrózy, arytmie až srdcového zlyhania.
Materiál a metódy
V experimente bolo použitých 57 samcov laboratórnych potkanov z kmeňov wistar (n
= 27) a SHR (spontánne hypertenzné potkany) (n = 30), vo veku 10 mesiacov. Zvieratá boli
kŕmené štandardnou laboratórnou stravou, ktorá im bola, rovnako ako pitná voda, prístupná ad
libitum. Potkany boli chované v klimatizovaných miestnostiach so stálou teplotou 22 - 24°C,
vlhkosťou 40 – 60% a s pravidelným svetelným režimom 12 hodín tma a 12 hodín svetlo.
Starostlivosť a manipulácia s pokusnými zvieratami bola vykonaná v súlade so smernicou
Rady Európskej únie 86/609EEC a výskum bol schválený komisiou expertov Ústavu
fyziológie v.v.i., AV ČR v Prahe, Česká republika. Experiment bol zahájený, keď potkany
dovŕšili desať mesiacov a trval dva mesiace, kedy sa navodzoval hypo- a hypertyreoidný stav.
Pre dosiahnutie hypotyreoidného stavu bol zvieratám pridávaný v pitnej vode rozpustený
0,05% methimazol, pre dosiahnutie hypertyreoidného stavu bol tri krát do týždňa
intraperitoneálne aplikovaný hormón trijódtyronín (T3) (0,15 mg/kg hmotnosti tela) [7].
Zmrazené

vzorky

ľavej

komory

sa

manuálne

homogenizovali

v Tris

(tris(hydroxymetyl)aminometán) homogenizačnom roztoku [7]. Vzniknutý homogenát sa
centrifugáciou rozdelil na solubilnú a partikulárnu frakciu [7]. Pripravené vzorky boli
analyzované metódou Western blot a zymografiou, ktorým predchádzala elektroforetická
separácia proteínov [7]. Metódou Western blot sme analyzovali proteínovú expresiu MMP-2,
Cx43, SMAD2/3, proteínkináza C - epsilon (PKCE) a zymografiou sme analyzovali aktivitu
enzýmu MMP-2 [7]. Štatistická analýza získaných dát bola spracovaná v programe GraphPad
Prism 5. Signifikancia výsledkov bola testovaná jednofaktorovou analýzou variancie (1way
ANOVA) a rozdiely medzi skupinami boli testované Bonferroniho testom [7].
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Výsledky a diskusia
Analýzou biometrických parametrov (Tab.1) sme zistili, že hypertyreoidný
a hypotyreoidný stav bol signifikantne navodený, zmena hmotnosti tela nebola pozorovaná
a zmena hmotnosti srdca bola pozorovaná len vplyvom hypertenzie a zmenou tyreoidného
stavu u SHR potkanov.
Tab. 1. Biometrické parametre.
Hodnoty sú a prezentované ako priemer ± SD, * P<0.05 vs. EUc, † P<0.05 vs. SHRc. EUc – wistar eutyreoidné
potkany (n = 5); THc – wistar hypertyreoidné potkany (n = 5); Hyc – wistar hypotyreoidné potkany (n = 5);
SHRc – eutyreoidné SHR (n = 5); SHR-THc – hypertyreoidné SHR (n = 5); SHR-HYc – hypotyreoidné SHR (n
= 5). Pre dosiahnutie hypotyreoidného stavu bol zvieratám podávaný 0,05% methimazol, hypertyreoidného
stavu im bol podávaný T3 (0,15 mg/kg hmotnosti tela). Hodnoty sú prezentované ako priemer ± SD, * P<0.05
vs. EUc, † P<0.05 vs. SHRc.

EUc
tT3
(nmol/l)
tT4
(nmol/l)

0,87 ± 0,29
60,5 ± 7,92

BW (g)

441,5 ±
38,95

HW (g)

1,23 ± 0,07

HW/BW
(mg/g)
LVW/BW
(mg/g)

2,8 ± 0,22
1,96 ± 0,16

Hyc
THc
SHRc
SHR-HYc
0,26 ± 0,11
1,47 ± 0,7 * 0,84 ± 0,31 0,21 ± 0,04
*
8,76 ± 4,55
101,7 ±
39,17 ±
10,01 ±
*
38,5 *
11,29
7,41
430,5 ±
405,4 ±
423,29 ±
387 ± 43,66
22,06
29,91
18,42
1,72 ± 0,19 1,24 ± 0,17
1,02 ± 0,17 1,56 ± 0,05
*
†
4,07 ± 0,52
2,38 ± 0,4 3,87 ± 0,37
3,19 ± 0,12
*
3,19 ± 0,44
1,7 ± 0,36 2,67 ± 0,42
2,53 ± 0,07
*

SHR-THc
1,61 ± 0,48
†
78,39 ±
20,9 †
367,5 ±
23,78
2,1 ± 0,48 †
5,71 ± 1,32
4,28 ± 0,87
†

Zmena koncentrácie tyreoidných hormónov, signifikantne ovplyvnila expresiu
SMAD2/3 (Obr. 1) u normotenzných skupín a PKCE (Obr. 3) aj u SHR skupín. Hypertyreóza
signifikantne znížila expresiu Cx43 (Obr. 2) a zvýšila aktivitu MMP-2 (Obr. 4). Vplyvom
hypertenzie sme pozorovali signifikantné zníženie expresie Cx43 (Obr. 2) a PKCE (Obr. 3).
Hypertenzia v spojení so zmenenou koncentráciou tyreoidných hormónov nám signifikantne
zmenila aktivitu MMP-2 (Obr. 4) a hypotyreóza aj expresiu SMAD2/3 (Obr. 1).
Transkripčný faktor SMAD2/3, zapojený do aktivácie fibroblastov na myofibroblasty,
je ovplyvňovaný rôznymi ochoreniami. Hypotyreóza je asociovaná so vznikom srdcovej
remodelácie a fibrózy [8], ktorá je v srdci spôsobená aktiváciou fibroblastov (Obr. 1)
a zvýšenou akumuláciou ECM proteínov, čo môže súvisieť s nezmenenou expresiou (Obr. 5)
a aktivitou (Obr. 4) MMP-2 [11].
Hypotyreóza nie je asociovaná so vznikom arytmií, čo môže byť spôsobené
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nezmenenou expresiou Cx43 (Obr. 2) a zvýšenou expresiou PKCE (Obr. 3) [9]. Na rozdiel od
hypotyreózy je hypertyreóza spájaná s remodeláciou no nie s fibrózou, čo môže byť spôsobené
zníženou aktiváciou fibrobslastov vplyvom zníženia SMAD2/3 (Obr. 1) a zníženou depozíciou
ECM vplyvom zvýšenia aktivity MMP-2 (Obr. 4).

Obr. 1. Kvantitatívne vyhodnotenie expresie SMAD2/3 (proteín prenášajúci extracelulárne signály TGFß).
Hodnoty sú normalizované ku GAPDH a prezentované ako priemer ± SD, * P<0.05 vs. EUc, † P<0.05 vs.
SHRc. EUc – wistar eutyreoidné potkany (n = 5); THc – wistar hypertyreoidné potkany (n = 5); Hyc – wistar
hypotyreoidné potkany (n = 5); SHRc – eutyreoidné SHR (n = 5); SHR-THc – hypertyreoidné SHR (n = 5);
SHR-HYc – hypotyreoidné SHR (n = 5). Pre dosiahnutie hypotyreoidného stavu bol zvieratám podávaný 0,05%
methimazol, hypertyreoidného stavu im bol podávaný T3 (0,15 mg/kg hmotnosti tela).

Obr. 2. Kvantitatívne vyhodnotenie expresie Cx43 (konexín 43).
Hodnoty sú normalizované ku GAPDH a prezentované ako priemer ± SD, * P<0.05 vs. EUc, † P<0.05 vs.
SHRc. EUc – wistar eutyreoidné potkany (n = 5); THc – wistar hypertyreoidné potkany (n = 5); Hyc – wistar
hypotyreoidné potkany (n = 5); SHRc – eutyreoidné SHR (n = 5); SHR-THc – hypertyreoidné SHR (n = 5);
SHR-HYc – hypotyreoidné SHR (n = 5). Pre dosiahnutie hypotyreoidného stavu bol zvieratám podávaný 0,05%
methimazol, hypertyreoidného stavu im bol podávaný T3 (0,15 mg/kg hmotnosti tela).

Hypertyreóza a hypertenzia sa podieľajú na vzniku arytmií [10], na čo má vplyv
zníženie expresie Cx43 (Obr. 2) ako aj zníženie expresie PKCE (Obr. 3), ktorá je zodpovedná
za fosforyláciu Cx43, a tým prispieva k funkčnosti Cx kanálov [9, 10].
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Obr. 3. Kvantitatívne vyhodnotenie expresie PKCE (proteínkináza C - epsilon).
Hodnoty sú normalizované ku GAPDH a prezentované ako priemer ± SD, * P<0.05 vs. EUc, † P<0.05 vs.
SHRc. EUc – wistar eutyreoidné potkany (n = 5); THc – wistar hypertyreoidné potkany (n = 5); Hyc – wistar
hypotyreoidné potkany (n = 5); SHRc – eutyreoidné SHR (n = 5); SHR-THc – hypertyreoidné SHR (n = 5);
SHR-HYc – hypotyreoidné SHR (n = 5). Pre dosiahnutie hypotyreoidného stavu bol zvieratám podávaný 0,05%
methimazol, hypertyreoidného stavu im bol podávaný T3 (0,15 mg/kg hmotnosti tela).

Obr. 4. Kvantitatívne vyhodnotenie aktivity MMP-2 (matrix metaloproteináza 2).
Hodnoty sú normalizované ku GAPDH a prezentované ako priemer ± SD, * P<0.05 vs. EUc, † P<0.05 vs.
SHRc. EUc – wistar eutyreoidné potkany (n = 5); THc – wistar hypertyreoidné potkany (n = 5); Hyc – wistar
hypotyreoidné potkany (n = 5); SHRc – eutyreoidné SHR (n = 5); SHR-THc – hypertyreoidné SHR (n = 5);
SHR-HYc – hypotyreoidné SHR (n = 5). Pre dosiahnutie hypotyreoidného stavu bol zvieratám podávaný 0,05%
methimazol, hypertyreoidného stavu im bol podávaný T3 (0,15 mg/kg hmotnosti tela).
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Obr. 5. Kvantitatívne vyhodnotenie expresie MMP-2 (matrix metaloproteináza 2).
Hodnoty sú normalizované ku GAPDH a prezentované ako priemer ± SD, * P<0.05 vs. EUc, † P<0.05 vs.
SHRc. EUc – wistar eutyreoidné potkany (n = 5); THc – wistar hypertyreoidné potkany (n = 5); Hyc – wistar
hypotyreoidné potkany (n = 5); SHRc – eutyreoidné SHR (n = 5); SHR-THc – hypertyreoidné SHR (n = 5);
SHR-HYc – hypotyreoidné SHR (n = 5). Pre dosiahnutie hypotyreoidného stavu bol zvieratám podávaný 0,05%
methimazol, hypertyreoidného stavu im bol podávaný T3 (0,15 mg/kg hmotnosti tela).

Záver
Naše výsledky potvrdzujú, už poznaný, vplyv hormónov štítnej žľazy ako aj
hypertenzie na expresiu proteínov ovplyvňujúcich funkčnú morfológiu a funkciu srdca.
Na našich výsledkoch možno ďalej vidieť určité prepojenie medzi štrukturálnou a elektrickou
remodeláciou v srdci ovplyvnenou zmeneným tyreoidným stavom a hypertenziou. Expresiu
proteínov signálnych dráh ako aj funkčných proteínov v srdci je potrebné študovať z dôvodu
možnosti terapeutického ovplyvnenia a zvrátenia patofyziologickej remodelácie srdca.
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Detekcia faktorov virulencie u kmeňov Listeria monocytogenes
z potravinárskych prevádzok
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Abstract
Detection of virulence factors in Listeria monocytogenes isolates from food processing plants.
A total of 66 strains of L. monocytogenes were analysed for presence of virulence genes. They represent
some dairy and meat isolates but also clinical and collection strains. We confirmed that 96% of selected strains
contain plcA, plcB, hly, llsx and lmo2672 genes. The mpl and llsx gene was found in 93% and 95% of all isolates,
respectively. Selected strains positive for presence of virulence genes mainly belongs to serogroups 1/2a, 1/2c and
4b which are known as epidemic agents. In 38 strains of serogroup 1/2a we detected all analysed genes of
virulence, while 10 (80%) of 1/2c serogroup and 13 (76.5%) of 4b serogroup were positive to all genes we studied.

Keywords: Listeria monocytogenes; listeriosis; virulence genes
Úvod a formulácia cieľa
Listeria monocytogenes je gram pozitívna, nesporulujúca baktéria tyčinkovitého tvaru.
Spôsobuje zriedkavé ale závažné ochorenie zvané listerióza. Sú známe prípady rozsiahlejších epidémií
v niektorých krajinách, čo má súvis s konkrétnymi sérotypmi patogénu, 4b a 1/2a [1]. Organizmus má
schopnosť transformovať sa zo saprofytickej na patogénnu a následne na virulentnú formu. pVGC
(virulenčný génový klaster) je úsek genómu L. monocytogenes zodpovedný za expresiu hlavných
virulenčných faktorov (Obr. 1). Gény plcA a plcB kódujú fosfolipázy, expresiou hly génu vzniká
hemolyzín a metaloproteáza, kódovaná génom mpl, zabezpečuje extracelulárnu aktiváciu plcB [2].
Ostrov patogenity LIPI-3 obsahuje gén llsx, ktorý kóduje hemolyzín označovaný ako listeriolyzín S
(LLS) [3]. Gén lmo2672 patrí medzi σB- dependentné gény a kóduje proteín podobný transkripčnému
regulátoru [4].

Obr. 1. Schematické znázornenie prfA zhluku virulenčných génov L. monocytogenes

Vďaka týmto a ďalším génom virulencie je L. monocytogenes považovaná za úspešný intracelulárny
patogén.
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Cieľom práce bolo detegovať vybrané virulenčné gény plcA, plcB, hly, mpl, llsx a lmo2672
u 66 kmeňov (mliečne, mäsové izoláty, izoláty z mäsových a mliekárenských prevádzok, klinické
a zbierkové kmene) L. monocytogenes.

Materiál a metódy
V práci sme použili 42 mliečnych izolátov a izolátov z mliekárenských prevádzok
(KMB31-KMB88), 19 mäsových

izolátov a izolátov z mäsových prevádzok (KMB1-

KMB30), 2 klinické (KMB13 a KMB48) a 3 zbierkové kmene (KMB4-KMB6), ktoré nám
poskytol Výskumný ústav potravinársky v Bratislave a Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave (Tab. 1).
Tab. 1. Kmene Listeria monocytogenes

KMB
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Sérotyp
IIc
IIa
IVb
1/2a
4b
4b
IIc
IIa
IVb
IIa
IVb
IIa
IVb
IVb
IIa
IIc
IIa
IVb
IVb
IIa
IIa
IVb
IIc
IIc
IVb
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa

Zdroj
mäsová
prevádzka

Profil PFGE
1
2
9

zbierkový kmeň

mäsová
prevádzka
klinický

mäsová
prevádzka

mliečny výrobok

1
2
9
9
2
9
9
2
1
2
9
9
2
2
9
1
1
5
6
3
7
8
7
3st
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
53
54
55
56
57
62
63
65
67
68
69
70
71
72
74
75
76
82
83
84
85
87
88

IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIc
IIa
IIc
IVb
IIa
IIa
IVb
IVb
IIa
IIa
IIa
IVb
IIa
IVb
IVb
IIc
IIa
IIa
IIa

mliekárenská
prevádzka

3st
10
3st
10
12
13
14
14
7

klinický kmeň

mliekárenská
prevádzka

IIa

mäsový výrobok

IIa
IIc
IIc

mäsová
prevádzka

2
1
2
1
9
2
1
1
9
9
2
1
2
9
2
9
9
1
2
2
2
2
1
1

Príprava bunkového lyzátu:
Na prípravu bunkového lyzátu sme použili 16 h kultúru L. monocytogenes. Kultúru sme
odobrali do skúmavky a následne centrifugovali pri 10 000g/1min. Odstránili sme supernatant,
pelet sme rozsuspendovali v 50µl lyzačného roztoku a umiestnili do termobloku na
10min/95°C. Po uplynutí času sme centrifugovali pri 12 000g/3min a získaný supernatant
s obsahom bakteriálnej DNA sme preniesli do novej skúmavky.
PCR:
Reakčná zmes na celkový objem 13µl obsahovala 1 µl DNA, 0,1 µl BioThermTM DNA
Polymerázu (5U/ul), primery F a R 10pM (Tab. 2A) v objeme 0,25µl/0,375µl, dNTP 20mM
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o objeme 0,125µl, 0,75µl 25mM MgCl2, 1,3µl 10x roztok B2 a 9,275µl/9,025µl deionizovanej
H2O, v závislosti od objemu primerov. Na amplifikáciu bakteriálnej DNA sme použili prístroj
MJ MINI Personal Thermal Cycler, BIO-RAD. Na detekciu virulenčných génov sme použili
PCR reakciu s teplotným programom (Tab. 2B).
Elektroforéza:
Po PCR reakcii sme vzorky naniesli na 1,2 % agarózový gél. Ako marker na zistenie
produktovej veľkosti sme používali štandard molekulovej hmotnosti 100 bp (BioLabs).
Delenie produktov prebiehalo pri 90 V v časovom intervale 30 - 45 minút. Vzorky sme
vizualizovali pomocou transiluminátora TCX-20.M (Vilber Lourmat).
Tab. 2A. Primery použité v PCR

Tab. 2B. Teplotný režim PCR reakcie

Priebeh PCR
reakcie
Počiatočná
denaurácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Záverečná
polymerizácia
Chladenie
Názov primeru

Sekvencia 5´→3´

plcAF

TCGTTGCTGTTTTGCTCGTC

plcAR

CGCTCTACCTGACACAACGA

plcBF

CCGGGTTTTGCTAATGCGAA

plcBR

GTAGTCCGCTTTCGCCCTTT

hlyF

ACCTATCCAGGTGCTCTCGT

hlyR

CTTCACTGATTGCGCCGAAG

mplF

CAAGCCAAAAAGACCCCTGC

mplR

GGTGTGACGTGGACCTTGAT

llsxF

GTGGAAGTTCGCCTGACTGA

llsxR

AGTTAAGCCTGCCACAACGA

lmo2672F

CGTGCGATTTTATGCGTGGT

lmo2672R

AGGTGCAAGTCCCATGTGTT

30x

Teplota
95°C
94°C
55°C
72°C

Trvanie
5 min
1min
1min
2min

72°C
15°C

5min
∞

Veľkosť
produktu
315 bp
394 bp
352 bp
185 bp
492 bp
328 bp

Výsledky a diskusia

V práci sme sa zaoberali detekciou virulenčných génov u 66 izolátov L. monocytogenes
z rôznych zdrojov. Konkrétne plcA, plcB, hly a mpl. Skúmali sme taktiež prítomnosť génov
llsx a lmo2672. Pomocou PCR sme dospeli k jednotlivým výsledkom, ktoré zachytávajú obr.
2-5. Na základe nich sme potvrdili prítomnosť génov plcA, plcB a hly u 96% našich kmeňov.
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Gén mpl sa nachádzal u 93% izolátov a gén llsx u 95% kmeňov. Virulenčný faktor lmo2672
sme stanovili u 96% kmeňov. Virulenčné gény plcA, plcB, mpl a hly patria medzi hlavné gény
virulencie a sú nevyhnutné pre úspešnú patogenézu L. monocytogenes. Výsledky potvrdzujú
vysokú frekvenciu testovaných génov virulencie. Podľa poľskej štúdie Wieczorek a Osek sa
prítomnosť génu llsx detegovala len u 5,3% z 301 testovaných vzoriek. V danej štúdii bolo
taktiež spomenuté, že frekvencia génu lmo2672 je v genóme L. monocytogenes nízka [5]. Naše
výsledky nie sú v súlade s výsledkami štúdie. Predpokladáme, že na základe genetických zmien
a prenosu DNA medzi baktériami, sa ich frekvencia v genóme patogénu postupne zvyšuje.
A

B

Obr. 2. PCR detekcia génov plcA(A) a hly(B) u izolátov L. monocyogenes.
A) Dráha č. 1 štandard molekulovej hmotnosti 100bp (BioLabs), dráha č. 2-12 L. monocytogenes KMB 62, KMB
63, KMB 65, KMB 67, KMB 68, KMB 69, KMB 70, KMB 71, KMB 72, KMB 74, KMB 75, dráha č. 13
negatívna kontrola, dráha č. 14 pozitívna kontrola – KMB 40.
B) Dráha č.1 štandard molekulovej hmotnosti 100bp DNA (BioLabs), dráha 2-12 L. monocytogenes KMB 62,
KMB 63, KMB 65, KMB 67, KMB 68, KMB 69, KMB 70, KMB 71, KMB 72, KMB 74, KMB 75, dráha č. 13
negatívna kontrola, dráha č.14 pozitívna kontrola – KMB1.

A

B
Obr. 3. PCR detekcia génov plcB(A) a llsx(B) u izolátov L. monocytogenes.
A) Dráha č.1 štandard molekulovej hmotnosti 100bp (BioLabs), dráha č. 2-15 L. monocytogenes KMB 68, KMB
69, KMB 70, KMB 71, KMB 72, KMB 74, KMB 76, KMB 82, KMB 72, KMB 83, KMB 84, KMB 85, KMB
87, KMB 88, dráha č.16 negatívna kontrola, dráha č. 17 pozitívna kontrola - KMB 6.
B) Dráha č. 1 štandard molekulovej hmotnosti 100bp (BioLabs), dráha č. 2-21 L. monocytogenes KMB 56, KMB
62, KMB 63, KMB 65, KMB 67, KMB 68, KMB 69, KMB 70, KMB 71, KMB 72, KMB 74, KMB 75, KMB
76, KMB 82, KMB 83, KMB 84, KMB 85, KMB 87, KMB 88, dráha č. 20 negatívna kontrola, dráha č. 21
pozitívna kontrola – KMB 1.
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Obr. 4. PCR detekcia génu mpl u izolátov L. monocytogenes.
Dráha č. 1 štandard molekulovej hmotnosti 100bp (BioLabs), dráha č.2 pozitívna kontrola – KMB9, dráha č. 3
negatívna konrola, dráha č. 4-15 L. monocytogenes KMB 42, KMB 43, KMB 44, KMB 45, KMB46, KMB 47,
KMB 48, KMB 50, KMB 51, KMB 53, KMB 54, KMB 55.

Obr. 5. PCR detekcia génu lmo2672 u izolátov L. monocytogenes.
Dráha č. 1 štandard molekulovej hmotnosti 100bp (BioLabs), dráha č. 2-22 L. monocytogenes KMB 45, KMB
46, KMB 47, KMB 48, KMB 50, KMB 51, KMB 53, KMB 54, KMB 55, KMB 56, KMB 62, KMB 63, KMB
65, KMB 67, KMB 68, KMB 69, KMB 70, KMB 71, KMB 72, KMB 74, KMB 75, dráha č. 23 negatívna
kontrola, dráha č. 24 pozitívna kontrola – KMB 1.

Záver
V našej práci sme sa venovali detekcii virulenčných génov, ktorých prítomnosť sme
stanovili u 66 vybraných kmeňov L. monocytogenes z rôznych zdrojov. Hlavné virulenčné
gény plcA, plcB a hly sme potvrdili u 96% kmeňov a gén mpl u 93%. Bežne menej
frekventované gény virulencie llsx a lmo2672 sme detegovali až u 95% a 96%.
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Abstract
Influenza A virus (IAV) causes annual epidemics and occasional pandemics, and is one of the bestcharacterized human RNA viruses. The influenza infection can pass out without any subclinical symptoms or
infestation can appear in upper respiratory tract as well as in lower respiratory tract where it can result in lethal
outcome. Both innate and adaptive immune responses are activated gradually after infection providing protection
against infection. Many activities of the cells of innate and adaptive immunity are coordinated by cytokines. In
our experiments we used different strains of influenza A virus to study expression pattern of cytokines in the lungs
of infected mice. Expression of cytokines in lungs of mice infected with virus A/WSN/33 (LD0) was affected
minimally when compared to a highly pathogenic virus A/PR/8/34 (LD0 and LD100), which induced significantly
increased production of cytokines, specifically from subgroup of interleukins and chemokines.

Keywords: influenza A virus; immune response; cytokines; interleukins; chemokines.
Introduction and Objectives
Influenza virus is a major pathogen that represents an ongoing health threat to several
species as diverse as poultry, swine, and mammals including humans, generally via respiratory
morbidity and mortality. Influenza primary infects epithelial cells of the respiratory tract. The
fight against influenza infection involves both inherent and acquired defense mechanisms of
the immune system [1].
Cytokines are small secreted proteins released by cells that have a specific effect on the
interactions and communications between cells. Cytokine is a general name; other names
include lymphokine (cytokines made by lymphocytes), monokine (cytokines made by
monocytes), chemokine (cytokines with chemotactic activities), and interleukin (cytokines
made by one leukocyte and acting on other leukocytes). Influenza virus infection is
accompanied by the production of pro-inflammatory cytokines, antiviral cytokines and
chemokines [2]. In some cases, the secretion of extremely high levels of cytokines may result
in so called cytokine storm, that leads to serious complications. Severe course of the disease
probably does not cause the virus itself but the uncontrolled immune response of the body
caused by the viral infection. We focused on cytokines that production was increased, because
they can be potentially used as markers of complicated influenza infections. Hypothetically
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their production could be specifically blocked as a part of successful therapy triggered against
high pathogenic influenza A viruses [3].
In present study, we focused on expression kinetics of a wide range of cytokines
induced after infection with low-pathogenic (A/WSN/33) and high-pathogenic (A/PR/8/34)
influenza A viruses in BALB/c mice´s lungs.
Materials and methods
Viruses: A/WSN/33 - human influenza A virus, H1N1
A/PR/8/34 - human influenza A virus, H1N1
The viruses were propagated in chicken embryos. Titers of all viruses were estimated with
ELISA method.
Cell lines: Vero (ATCC® CCL-81™) - normal adherent epithelial cells derived from
Cercopithecus aethiops kidneys. The cell line was cultured in DMEM medium containing 10%
FBS.
Experimental animals - This experiment was carried out on BALB/c mice - female inbred line
of white laboratory mice (from the Breeding Station of the Medical Faculty of Masaryk
University in Brno)
Balb/c mice infection – The same infectious titers of A/WSN/33 (LD0) and LD0, LD100 dose of
the virus A/PR/8/34 were used for intranasal infection of these mice. Based on the virus used
for the infection, we divided mice into groups based on time intervals of 0, 2, 4 and 8 days.
Determination of virus titer in lungs infected with BALB/c mice
A portion of the pulmonary homogenate was centrifuged for 2 minutes at 3381 rcf. We
determined titer of virus by ELISA method on Vero cells.
Determination of protein concentration and cytokine levels in BALB/c mouse lungs
From the remaining homogenate we prepared a pulmonary lysate in which we determined
protein concentration using the Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific). To
determine the expression of cytokines in the obtained lysate, we used the Mouse Cytokine
Array Panel XL kit (R & amp; D Systems), following the manufacturer's instructions. The
intensity of the signals on the autoradiographic film was analyzed by the Gene Tools (Sygene)
software.
Results and discussion
The Balb/c mice were infected with viruses A/WSN/33 (LD0) and A/PR/8/34 (LD0 and
LD100). The lungs were removed and analysed after 0, 2, 4 and 8 days. Infected mice showed
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symptoms of disease (apathy, shiver). Four days after infection, the macroscopical changes in
lungs were observed (Fig.1). Mice which were infected with PR/8/34 had a more severe course
of disease compared to WSN. The mice infected with PR/8/34 LD100 did not survive. The
symptoms corresponded with relevancy of disease.

Fig. 1. Macroscopic changes in lungs of BALB/c mice.

Pulmonary homogenates were used to determine the titer of viruses. PR/8 was shown
to have way too higher infectious titer and the first dose for animals was lethal, all mice died
between days 5-8 post infection (Fig. 2). We have to reduce the infectious dose by diluting
virus. Our results have shown that the virus A/WSN/33 reached the maximum titer on 4th day.
The virus A/PR/8/34 (LD0) reached the maximum titer on 2th day after infection and it
maintained the same level until the 4th day. Eight days after infection virus was not detectable
in mouse lungs anymore (Fig. 2). The highest titer of A/PR/8/34 (LD100) virus was recorded on
2th and 4th day post infection and was several fold higher than titer of viruses with LD0.
Fig. 2. Titer of viruses A/WSN/33(LD0) and A/PR/8/34(LD0, LD100) in BALB/c mice in lungs.

Individual columns are titers of viruses A/WSN/33(LD0) and A/PR/8/34 (LD0, LD100) in BALB/c mice at 2, 4
and 8 d.p.i. Titers were determined by ELISA assay on Vero cells.
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We have followed the kinetics of cytokine induction in pulmonary homogenates using
Proteome Profiler Mouse XL kit which is designed to determine 117 different cytokines. We
show only those, which production was dependent on the pathogenicity and dose of the used
viruses. We found that the expression of many cytokines belonging to subgroup of interleukins
(IL-1α, IL-1ra, IL-4, IL-7, IL-10, IL-11, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-33, IFN-γ, IL-28A/B) was
dose dependent and increased significantly in the lungs of mice infected with lethal dose of
PR/8/34. The expression value increased 1,7 times. The WSN virus affected the expression of
selected interleukins only minimally (Fig. 3).

Fig. 3. Expression of interleukins in lungs of BALB/c mice infected with viruses A/WSN/33 (LD0) and
A/PR/8/34 (LD0 and LD100). Lungs were collected at 0, 2, 4 and 8 d.p.i. The individual colors of the spectrum
correspond to the numerical values which determined by the Proteome profiler array XL.

Another subgroup of cytokines that significantly increased its levels were chemokines
(CCL2, CCL3/4, CCL5, CCL6, CCL11, CCL12, CCL17, CCL19, CCL20, CCL22, CXCL2,
CXCL9, CXCL10, CXCL11, CXCL13, CXCL16, CXCL5). In fig. 4. we show the list of those
affected with A/PR/8/34 in comparison with A/WSN/33. The production of these chemokines
corresponded with the severity of disease. The production of these chemokines after infection
with WSN (LD0) virus did not change and their level increased only minimally. On the other
hand in lungs of mice infected by PR/8/34 virus, expression doubled already on the 2th day
post-infection.
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Fig. 4. Expression of interleukins in lungs of BALB/c mice infected with viruses A/WSN/33 (LD0) and
A/PR/8/34 (LD0 and LD100). Lungs were collected at 0, 2, 4 and 8 d.p.i. The individual colors of the spectrum
correspond to the numerical values which determined by the Proteome profiler array XL.

Conclusion
•

The external disease symptoms of mice infected with the high pathogenic virus A/PR/8/34
(LD0) were more severe in comparison to the low pathogenic virus.

•

The examination of the collected lungs correlated with external observations. It revealed that
the lung damage was most extensive after infection with highly virulent virus A/PR/8/34.

•

The infectious titer of virus A/PR/8/34 (LD0) was comparable to A/WSN/33, but with different
growth curve.

•

A/PR/8/34 (LD0) induced significantly higher expression of all studied interleukins and
chemokines.

•

The severity of infection correlated with the expression of some interleukins and chemokines

•

The infection titer of virus A/PR/8/34 (LD100) was much higher like infection titers of the
viruses with LD0 and induced significantly higher expression of all studied interleukins and
chemokines.
Acknowledgement
This study was supported by the VEGA-Grant Agency of Science (grant no. 2/0014/16)
and by the Slovak Research and Development Agency (grant no. APVV-0676-12).

683

References
[1]

Tripathi S., White M. R., Hartshorn K. L. (2015) Innate Imunity. 21 (1), p. 73

[2]

Zhang J.M., Jianxiong A. (2007) Int Anesthesiol Clin. 45 (2), p. 27

[3]

Liu Q., Zhou Y-h., Yamg Z-q. (2016) Cell Mol Immunol. 13 (1), p. 3

[4]

Neumann G., Kawaoka Y. (2001) Virology 287(2), p. 243

684

Fragmentácia monoklonovej protilátky IgG1 špecifickej voči HA2 gp
vírusu chrípky pomocou ficínu
Karolína Tomčíková, Mária Vozárová, Margaréta Fogelová, František Kostolanský, Eva
Varečková
Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9,
845 05, Bratislava, Slovenská republika;
virukato@savba.sk
Abstract
Fragmentation of monoclonal antibody IgG1specific to HA2 gp of influenza A virus by ficin protease
Antibodies are important elements in defence against influenza virus infection. Currently, a plenty of
studies concentrating on the necessity to know the nature of produced antibodies arise. In our work focusing on
the protectivity of HA2-specific antibodies, has been repeatedly observed the deterioration of influenza A virus
(IAV) infection after the administration of one out from four examined monoclonal antibodies, recognizing 4
different antigenic sites on HA2 gp. To better understand the contribution of effector function of antibodies
mediated by their Fc fragments, the fragmentation of IgG by proteases is used. The protease ficin, showed to be
the most effective proteolytic enzyme for digestion of mouse IgG1 molecules for obtaining bivalent fragments
F(ab)2, retaining their antigen binding activity, and Fc fragments responsible for their effector function. Such
fragments of antibodies are useful tools for examination of contribution of paratope binding of F(ab)2 to antigen
and the Fc fragments of HA2-specific Ab during the clearance of IAV infection.

Keywords: antibody fragments; ficin protease, Influenza A virus
Úvod a formulácia cieľa
Vírusy chrípky typu A patria medzi najlepšie preštudované vírusy avšak i napriek tomu
neexistuje efektívna ochrana pred infekciou týmito vírusmi. Príčinou je ich vysoká
a nepredvídateľná variabilita, ktorú vírusy využívajú ako únikový mechanizmus pred
imunitným systémom. Cieľom virus-špecifickej imunitnej odpovede s neutralizačným
účinkom je najmä hemaglutinín (HA). HA je hlavný povrchový glykoproteín vírusu chrípky,
ktorý sa skladá z variabilnej domény HA1 a konzervatívnej časti HA2 [1]. Protilátky vytvorené
voči HA1 sú úzko kmeňovo špecifické zatiaľ čo protilátky voči HA2 doméne majú krížovo
reaktívny potenciál [2,3],

prispievajú k ochrane pred IAV, zmierňujú priebeh infekcie

a urýchľujú rekonvalescenciu [4,5,6]. HA2 špecifické protilátky vznikajú aj počas prirodzenej
infekcie [7]. V poslednej dobe protektívne vlastnosti vytvorených anti-HA2 protilátok pritiahli
pozornosť k tejto konzervatívnej HA2 doméne HA-u ako potenciálneho kandidáta na prípravu
univerzálnej vakcíny.
Biologický význam HA2-špecifických protilátok (Ab) teda spočíva v ich príspevku
k ochrane organizmu počas infekcie IAV. I napriek týmto zistenia, naše predchádzajúce
experimenty ukázali, že pasívne podanie jednej anti-HA2 Ab z panelu testovaných HA2
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špecifických Ab viedlo k zhoršenému priebehu chrípkovej infekcie a spomaleniu klírensu
vírusu [4]. To nás viedlo k štúdiu efektorových funkcií Ab. Pre štúdium aktivity jednotlivých
častí protilátok je vhodná ich fragmentácia proteolytickými enzýmami, pri ktorej vznikajú aj
fragmenty so zachovanou Ag-väzbovou aktivitou. Protilátky patria medzi glykoproteíny
zložené z dvoch identických ťažkých a ľahkých reťazcov, ktoré sú vzájomne spojené
disulfidickou väzbou v časti protilátky nazývanej pántová oblasť. Táto oblasť rozdeľuje
molekulu ťažkého reťazca Ab na dve funkčne odlišné časti. Oblasť s antigén väzobnou
aktivitou F(ab)2 a Fc fragment, ktorý je zodpovedný za aktiváciu reakcií vedúcich k deštrukcii
patogénu. Metódu štiepenia protilátok využili, prvýkrát už v roku 1959, sir R. Porter a G.
Edelman nositelia Nobelovej Ceny za popis štruktúry protilátok. Vo svojej práci použili enzým
papaín, ktorý štiepi Ab na dva monomérne (Fab) fragmenty a jeden Fc fragment [8]. Okrem
papaínu sa na fragmentáciu Ab používajú aj iné proteolytické enzýmy, ktoré na rozdiel od
papaínu štiepia molekulu protilátky na diméry F(ab)2 a Fc fragment. Uvedené enzýmy nie sú
univerzálne a vykazujú rozdielnu schopnosť fragmentácie podtried IgG. Často používaným
enzýmom je pepsín. Pepsín štiepi IgG v aminokyselinovej oblasti Leu 234, ktorá je
konzervatívna medzi rôznymi živočíšnymi druhmi. Výnimku predstavujú myšie IgG1. Táto
podtrieda nie je citlivá na štiepenie pepsínom. Podľa niekoľkých štúdií to môže byť spôsobené
prítomnosťou inej aminokyseliny v pozícii Leu 234 [9] alebo N- glykozyláciou zasahujúcou
do pántovej oblasti [10]. Najefektívnejším enzýmom na štiepenie myších IgG1 je ficín [9].
Ficín je enzým derivovaný z latexu figovníka Ficus glabrata. Patrí do rodiny cysteínových
endopeptidáz. K štiepenej zmesi je potrebné pridať cysteín, ktorý je aktivátorom reakcie [11].
Štiepenie myších IgG1 pomocou ficínu je rýchle, stabilné a výsledkom sú fragmenty protilátok
s vysoko zachovanou imunoreaktivitou [9].
Materiál a metódy
myšacia monoklonová Ab IgG1 5-2 mg/ml v PBS
50Mm Tris/2mM EDTA v PBS, pH7
Roztok ficínu: 1mg/ml v 50mM Tris/2mMEDTA, pH7
Cysteín: vždy čerstvo pripravený 1M roztok v 50mM Tris/2mM EDTA
100mM N-etylmaleimid (NEM)
10mg IgG1 v PBS sme dialyzovali oproti 50mM Tris/2mM EDTA (pH7) 6hod pri 4°C.
Po dialýze Bol k protilátke pridaný ficín v pomere k protilátke 1:30 (mg). Na aktiváciu
štiepenia sa pridal cysteín tak aby výsledná koncentrácia v reakčnej zmesi bola 1mM. Štiepenie
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prebiehalo 4-5 hodín pri 37°C s jemným trepaním. Reakcia bola zastavená pridaním Netylmaleimidu tak aby sa dosiahla výsledná koncentrácia 10mM [9].
Výsledky a diskusia
Po zastavení reakcie štiepenia sme vzorku dialyzovali voči glycínovému pufru pH 8,9
približne 1 hodinu. Na odseparovanie F(ab)2 fragmentov od zvyškov nepoštiepenej protilátky
bola použitá proteín A Sepharóza. Proteín A je rozpoznávaný Fc oblasťou Ab, takže je možné
vzájomne oddeliť F(ab)2 fragmenty od celého imunoglubulínu alebo prebytočných Fc
fragmentov. Účinnosť štiepenia anti-HA2 Abs ficínom sme overili elektroforeticky pri
natívnych a redukujúcich podmienkach. V natívnych podmienkach F(ab)2 fragmenty migrovli
v zóne korešpondujúcej molekulovej hmotnosti 110 kDa a neporušený odštiepený Fc fragment
v oblasti 45-50 kDa. Pri redukujúcich podmienkach sa celá molekula IgG rozdelila na ťažký
reťazec 50 kDa a ľahký reťazec s molekulovou hmotnosťou približne 25 kDa (Obr. 1).

Obr. 5. SDS PAGE F(ab)2 fragmentu získaného štiepením ficínom. Elektrforéza pri natívnych
a redukujúcich podmienkach. Vizualizácia elektroforetických zón štandardným farbením s Coomassie
brilliant blue.

Záver
Na získanie fragmentov HA2-špecifickej protilátky sme použili enzým ficín, ktorý sa
v niekoľkých predchádzajúcich štúdiách ukázal ako najúčinnejší na získanie aktívnych F(ab)2
fragmentov myšacích monoklonových protilátok IgG1 podtriedy. V pilotnom experimente sa
nám podarilo naštiepiť myšaciu HA- špecifickú protilátku podtriedy IgG1 pomocou ficínu.
Predbežné výsledky naznačujú zachovanie antigén väzbovej aktivity protilátky (dáta
neuvedené). Toto zistenie vyžaduje ďalšiu matematickú analýzu, aby sme vedeli kvantifikovať
zachovanie antigén-väzbovej aktivity F(ab)2 fragtmentov Ab za účelom ich využitia v ďalších
protektívnych experimentoch.
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Abstract
Characterization of the tick microbiome – detection of symbiotic and pathogenic bacteria using
massively parallel sequencing.
The aim of this study was the identification of microbial community using amplicon sequencing of 16S
rRNA. Here we present an effective method for the detection of bacterial community and its diversity between
different life stages of ticks. Furthermore samples of ticks were screened for the presence of bacterial pathogens
Borrelia spp. and Rickettsia spp. presence of which was verified by real-time PCR using genus – specific primer
sequences. Shot-gun amplicon sequencing analysis proves to be a reliable method for bacterial taxa determination
and highly effective for bacterial diversity analysis. Tick-borne diseases present serious health problem still
increasing with global climate changes, therefore screening and monitoring of ticks population for the
transmissive diseases (borreliosis, rickettsiosis) is highly demanded.

Keywords: amplicon sequencing; bacterial community; tick-borne diseases; real-time PCR
Úvod a formulácia cieľa
Termín mikrobióm použil prvýkrát Dr. Joshua Lederberg v roku 2011 k definícii
ekologického

systému

komenzálnych,

symbiotických,

či

patogénnych

organizmov

nachádzajúcich sa v ľudskom tele [1]. Mikrobióm však nie je asociovaný výlučne s ľuďmi, bol
nájdený a študovaný taktiež u zvierat a rastlín [2]. Pojem mikrobióm sa vzťahuje na celé
prostredie a zahŕňa mikroorganizmy ako prokaryoty, archaea, eukaryoty (plesne) [3].
Kliešte patria k dôležitým patogénnym vektorom ovplyvňujúcim človeka, ako aj
živočíchy na celom svete. Okrem patogénov obsahujú v rámci svojho mikrobiómu taktiež
širokú škálu komenzálnych a symbiotických organizmov [4]. Ochorenia prenášané slinnými
žľazami kliešťa predstavujú vážne a trvalé zdravotné problémy. V rámci Európy je
najfrekventovanejším a epidemiologicky dôležitým vektorom kliešť obyčajný – Ixodes ricinus.
Najčastejším kliešťami prenosným ochorením je lymská borelióza spôsobená baktériami
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Borrelia burgdorferi, patriacich do skupiny spirochét. K ďalším známym ochoreniam patrí
anaplasmóza, ricketsióza, či babezióza [4].
Cieľom našej práce bola optimalizácia podmienok amplifikácie génu pre 16S rRNA
s použitím modifikovaných primerov 27f a 1495r určených na amplifikáciu bakteriálnej DNA
ako aj identifikácia symbiotickej a patogénnej mikrobioty kliešťa.
Materiál a metódy
Vzorky kliešťov – Vzorky kliešťov na analýzu boli poskytnuté Ústavom zoológie SAV.
Z celkového počtu vzoriek (70) predstavovali vzorky 1- 60 nacicané alebo nenacicané larvy a
nymfy z chovu České Budejovice, a 10 vzoriek pochádzalo z vegetácie, z oblasti Martinských
holí.
Izolácia DNA kliešťov - Izolácia bola uskutočnená na Ústave zoológie SAV. Izolácia
bola prevedená dvomi alternatívnymi izolačnými metódami, a to izoláciou amoniakom alebo s
využitím kitu DNeasy ®Blood & Tissue Kit (QIAGEN, Nemecko).
Amplifikácia génu 16S rDNA – Použitá bola reakčnú zmes pozostávajúca z 5µl Hot
StarTaq® Plus mastermixu (QIAGEN, Nemecko), 0,25 µl (10 µM) forward primeru 27f (5’GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) a 0,25 µl (10 µM) reverse primeru 1495r (5’CTACGGCTACCTTGTTACG-3’) [4], 2,5 µl ultračistej vody a templátu v objeme 2 µl.
Teplotný program amplifikácie 16S rRNA je znázornený v Tab.1.
Tab.1. Teplotný program pri ktorom prebiehala amplifikácia

Počiatočná denaturácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Záverečná polymerizácia
Uskladnenie

Teplota
(°C)
95
94
54
72
72
10

Čas
(min)
5:00
1:00
1:00
1:30
10:00
∞

Počet cyklov
1
35
1
1

Príprava DNA knižníc na masívne paralelné sekvenovanie – Na prípravu
sekvenačných knižníc bola použitá štandardná sada Nextera® XT Library Prep Kit (Illumina,
USA). Postup prípravy sekvenačných knižníc bol optimalizovaný na polovičné objemy
jednotlivých komponentov. Kvalitatívna analýza pripravených knižníc bola uskutočnená
s použitím prístroja Agilent Technologies 2100 Bioanalyzér. Pri príprave vzoriek bol použitý
kit Agilent High Sensitivity DNA (Agilent Technologies, USA). Koncentrácie vzoriek boli
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stanovené na prístroji Qubit 2.0 Fluorometer (Invitrogen, USA) s použitím kitu Qubit®dsDNA
HS Assay kit (Thermo Fisher Scientific, USA).
Masívne paralelné sekvenovanie – Fragmenty DNA knižnice boli sekvenované
párovými čítaniami, teda z oboch koncov fragmentu (2x300bp). Sekvenovanie prebehlo na
platforme Illumina MiSeq (Illumina, USA).
Identifikácia bakteriálnej komunity – použité boli dva analyzačné softvéry, Metaxa
[5], ktorá využíva referenčnú databázu Silva a Geneious, ktorý pracuje s referenčnou databázou
RDP. Získané výsledky boli vizualizované prostredníctvom Krona grafov [6]. Alfa diverzita
jednotlivých vzoriek bola navzájom porovnaná a vyhodnotená s ohľadom na detekciu počtu
taxónov (OTU). Prítomnosť patogénnych rodov Borrelia spp. a Ricketssia spp. bola ďalej
verifikovaná aj použitím metódy real–time PCR.
Výsledky a diskusia
V našej práci sme uskutočnili amplifikáciu bakteriálneho génu 16S rDNA
modifikovanými primermi 27f a 1495r. Optimalizáciou podmienok reakcie (Tab. 1) sa podarilo
špecificky naamplifikovať 16S rRNA u vzoriek celkovej DNA izolovaných z kliešťov
kolónkovou metódou ako aj povarením v amoniaku.

a)

b)

Obr. 1. Krona grafy znázorňujúce zastúpenie mikrobiálnej komunity. Analýza vzorky F1
softvérom a) Metaxa na základe namapovaných čítaní na Silva databázu
b) Geneious, ktorý používa RDP databázu.

Všeobecnou charakterizáciou mikrobiómu dvoma softvérmi Metaxa (Obr. 1. a)
a Geneious (Obr.1. b) na úroveň kmeňov sme v analyzovanom súbore stanovili rozdiely ako aj
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celkovú diverzitu Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes, Tenericutes, Bacterioidetes,
v menšom zastúpení Spirochaetes, Verrucomicrobia a Planctomycetes. Alfa diverzita bola
vizualizovaná Krona grafmi.
Analýza zastúpených rodov u lariev a nýmf bola spracovaná softvérom Metaxa. Našim
cieľom bolo taktiež porovnanie mikrobiómu u skupín kliešťov, a to nenacicanými
a nacicanými larvami, nenacicanými a nacicanými nymfami, larvami a nymfami. Vo všetkých
analyzovaných

skupinách

boli

identifikované rody Propionibacterium,

Candidatus

Midichloria, Streptococcus, Xanthomonas. U nacicaných lariev a oboch skupín nýmf bol
stanovený rod Staphylococcus s výrazne vyšším pomerom oproti nenacicaným larvám, rod
Burkholderia bol identifikovaný len u skupiny nenacicaných nýmf.
Keďže kliešte patria k prenášačom vážnych ochorení bola práca zameraná aj na
identifikáciu patogénnych rodov. Verifikácia výsledkov získaných z masívne-paralelného
sekvenovania pre patogénne rody Borrelia a Rickettsia bola vykonaná metódou real-time PCR.
Analýza sekvenačných dát obidvoma softvérmi umožnila identifikáciu rodu Borrelia spp. u 6
vzoriek, kým metódou real-time PCR to bolo u 10 vzoriek (Tab. 2); výsledky pozitívnych
vzoriek (Obr. 2. a,b). Nakoľko Metaxa klasifikuje na druhovú úroveň, vo vzorkách 34, 35, F1,
F6, F8 a F9 sme identifikovali baktériu Borrelia burgdorferi, u vzoriek 34 a 35 aj Borreliu
afzelii, avšak len s malým počtom čítaní. Identifikácia bakteriálneho rodu Rickettsia metódou
real-time PCR sa nám podarila len u jednej z testovaných vzoriek, konkrétne F1 pochádzajúcej
z vegetácie, kým sekvenovaním sme rod Rickettsia identifikovali u vzoriek 12 a F8 s vysokým
počtom čítaní.
Tab. 2. Identifikácia patogénneho rodu Borrelia. V tabuľke je u vzoriek 34-F9 je znázornený počet
čítaní identifikovaných ako rod Borrelia spp. softvérom Metaxa a Geneious, ktoré sme potvrdili aj metódou
real-time PCR. U vzoriek 26-30 bol detegovaný rod Borrelia len prostredníctvom real-time PCR.
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b)

a)

Obr. 2. Detekcia rodu Borrelia metódou real-time PCR. Pozitívne výsledky detekcie pre vzorky a) 26, 28,
29, 34, 35 a b) F1, F6, F8 a F9, spolu s pozitívnou a negatívnou kontrolou pre rod Borrelia.

Kliešte okrem patogénnych baktérií obsahujú v rámci svojho mikrobiómu aj
endosymbionty s relatívne blízkou príslušnosťou k patogénom prenášaných kliešťami [7].
K týmto druhom patria predovšetkým Rickettsia-podobné, Coxiella-podobné, Francisellapodobné baktérie, ako aj Wolbachia a Candidatus Midichloria mitochondrii [8].
Endosymbiotické rody nájdené u nenacicaných a nacicaných lariev (30) (Obr. 3a) a nýmf (27)
(Obr. 3b), zahŕňali Candidatus Midichloria, Wolbachia a Rickettsia; neboli identifikované
rody Coxiella a Francisella. Neboli pozorované rozdiely v zastúpení rodov v odlišnom štádiu
vývinu kliešťov a taktiež cicanie neovplyvnilo zloženie ich endosymbiotického mikrobiómu.
Prítomnosť Candidatus Midichloria mitochondrii bola zároveň potvrdená len
u všetkých analyzovaných dospelých samičiek (nie u samčekov). Potvrdili sme tak
transovariálny prenos tejto baktérie, ktorej prítomnosť je obmedzená na vaječníky [9].

a)

b)

Obr. 3. Endosymbioty Canditatus Midichloria, Wolbachia a Rickettsia u a) lariev a b) nýmf. Číselný údaj
predstavuje počty jedincov s danou kombináciou endosymbiontov.
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Záver
Masívne paralelné amplikónové sekvenovanie 16S rRNA (MPS) umožnilo
identifikáciu symbiotických baktérií ako aj patogénov v rôznych vývojových štádiách kliešťa
(larvy, nymfa, dosp. jedinec) ako aj analýzu nacicaných aj nenacicaných jedincov. Porovnaním
MPS a real-time analýzy bol stanovený počet čítaní 100.000 (štandard) ako nepostačujúci na
detekciu patogénov (Borrelia spp. a Rickettsia spp.) vo vzorkách. Využitím softvérov Metaxa
a Geneious boli stanovené rozdiely v alfa diverzite jednotlivých vývojových štádií kliešťov.
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Abstract
The influenza matrix protein (M1) plays multiple roles in viral assembly and infection. N- and C-domain
are connected by a loop region, which forms small α-helix H10. The function of the highly conserve RQMV motif
in the influenza virus life cycle was investigated by site-directed mutagenesis and rescuing mutant viruses by
reverse genetics. Mutant viruses containing an alanine substitution of R163, Q164 and V166 resulted in production
of virus indistinguishable from the wild type phenotype. Single M165A substitution was lethal for rescuing
infection virus and had a striking effect on the distribution of M1 and NP proteins. We have observed statistically
significant reduction in distribution of both M165A (p‹0,5) and NP (p‹0,01) proteins to the nucleus in the cells
transfected with the reverse–genetic system with mutated M1. Our finding suggest that RQMV motif is involved
in the nuclear import of viral proteins.

Keywords: influenza A virus; M1 matrix protein; NP protein; mutagenesis; reverse genetics
Introduction and Objectives
Influenza A virus is a major respiratory pathogen. The genome contains eight segments
of negative sense, single stranded RNA (vRNA), each of them encapsidated into
ribonucleoproteins (RNP) by viral RNA-dependent RNA polymerase and multiple copies of
viral nucleoprotein (NP). The approximately 13 kb genome encodes up to 17 proteins [1].
The matrix protein (M1) is a highly conserved multifunctional protein that plays many
essential roles throughout the virus life cycle. M1 is a major structural protein, which associates
with RNP and the cytoplasmic tails of haemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) by
forming a matrix layer underneath the lipid bilayer of the viral envelope. Therefore plays the
key role in structural integrity, replication, virus assembly and virus budding [2]. M1 protein
is encoded by M gene segment and consists of 252 amino acids (aa). This α-helical protein is
formed from two domains: N-terminal domain (1-165 aa) and C-terminal domain (166-252 aa),
which are linked by a protease sensitive loop, which forms small α-helix H10 (residues 163166 aa, RQMV). The N-terminal fragment has a globular structure and consists of nine αhelices (H1-H9) and eight loop regions. According to analysis using programs for secondary
structure prediction, the C-domain (which was still not successfully crystalized) consists of
three α-helical regions (H11-H13) [3].
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The multiple functional motif in the H6 domain (91-105 aa) includes nuclear
localization signal (NLS), which is involved in translocation of M1 from the cytoplasm into
the nucleus [4]. and in binding of vRNA and vRNP N-terminal domain of M1 mediates proteinprotein interaction with NP [5]. Interaction of M1 with vRNPs is crucial for nuclear export of
vRNPs-M1-NEP complex via CRM1-dependent pathway [6, 7].
It has been long hypothesized that the protease-sensitive junction region between the
domains of M1, which contains a putative glutamine-methionine cleavage site, is important for
virus replication. Therefore we have investigated in present study the role of H10 region during
virus replication.
Materials and methods
Cells and viruses. 293T (ATCC CRL-3216) and MDCK (ATCC CCL-34) cells were
grown in Eagle's Minimum Essential Medium containing 10% calf serum in 5% CO2
atmosphere at 37° C. The rescued viruses were growth on MDCK cells. Viral titers were
determined by plaque assay.
Antibodies. Mouse monoclonal antibody raised against anti-influenza A, Puerto Rico 8/34
(H1N1). The rabbit polyclonal anti-NP antibody, and anti-sodium potassium ATPase antibody
– plasma membrane marker (AlexaFluor488) were obtained from Abcam. Rabbit antisera were
produced to peptide corresponding to the C-terminal sequence SAVDVDDGHFVNIELE of
the M2 protein conjugated to keyhole limpet haemocyanin [8]. Alexa Fluor 555 goat antimouse IgG (H+L) and Alexa Fluor 488 donkey anti-rabbit IgG (H+L) (Invitrogen) were used
as secondary antibodies for immunofluorescence microscopy.
Plasmid construction. Viruses with mutated M1 protein were generated using the plasmidbased reverse genetics system, a kindly provided by Dr. Y. Kawaoka [9]. The eight plasmids
contain cDNA of the virus A/WSN/33 (H1N1). Plasmids pPolI-M encoding the mutant M1
proteins R163A, Q164A, M165A, and V166A were prepared using Phusion Site-Directed
Mutagenesis Kit (Finnzymes). All constructs were sequenced to confirm that any unwanted
mutations were not present. We also confirmed the functionality of resulting plasmids by
reverse genetics. DNA was purified using Pure Yield Plasmid Maxiprep System (Promega).
Generation of viruses by reverse genetics. Eight RNA polymerase I plasmids (for the synthesis
of the eight influenza A viral RNAs) were transfected into co-cultured 293T and MDCK cells
using TurboFect Transfection reagent (Thermo Scientific). At 48 h posttransfection, culture
supernatants were harvested and inoculated into MDCK cells for virus propagation. After 48
h, cell culture media were centrifuged to remove cell debris, and the supernatants were stored
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as stock viruses. The titres of the stock viruses were determined by plaque assays in MDCK
cells as previously published [10]. All viruses were sequenced to confirm the presence of
wanted mutations.
Western blotting. The cell sediment was lysed in extraction buffer (1% Triton-X-100,
1mMEDTA, 20mMTris-HCl, pH 7.4) containing proteinase inhibitor Sigma Fast Protease
Inhibitors (Sigma). After 10 min on ice, lysates were clarified by microcentrifugation for 1
min, and supernatants were analysed by electrophoresis on 12.5% polyacrylamide gels.
Immunoblotting was done as described by Betakova et al. [11] using rabbit anti-M2, Protein
A-horseradish peroxidase conjugate (BioRad) and 3,3´-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced
Liquid Substrate System tetrahydrochloride (Sigma).
Immunofluorescence assay. 293T cells were grown on glass coverslips and transfected with
eight RNA polymerase I plasmids as described above. After 24 h, the cells were fixed with 3%
paraformaldehyde or methanol, permeabilised with 0.01% Triton in phosphate-buffered saline
(PBS) and immunolabelled with primary antibodies diluted in PBS containing 1% bovine
serum albumin (BSA). Primary antibodies were visualised using fluorescein or rhodamine
conjugated secondary antibodies diluted in PBS, 1% BSA. The nuclei were labelled for 10 min
with DAPI. Confocal laser scanning was performed using a Zeiss LSM 510 Meta. The image
processing and analysis were carried out using Fiji/ImageJ software.
Results and discussion
To test the role of single amino acids in the RQMV motif, we have generated plasmids
with single mutation in M1 gene. The recombinant viruses were rescued by transfection in cocultured 293T and MDCK cells. All viruses were rescued except M165A mutant, when the M2
protein was not detected in MDCK cells re-infected with medium from transfected cells
(Fig.1B). The lack of M165A virus replication in re-infected MDCK cells was confirmed by
RT-PCR. Viral RNA was detected only in the MDCK cells re-infected with R163A, Q164A
and V166A mutants (Fig. 1C).
Generated single point M1 mutants were further characterized. The growth kinetics of
these viruses was determined using MDCK cells. There were no obvious differences among
control virus (VC) and R163A, Q164A, V166A mutant viruses in the growth curves (Fig. 2).
The appearance of revertants was not observed after 6 passages in MDCK cells.
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Fig. 1. Confirmation of effective transfection in co-cultured 293T and MDCK cells and virus production
in MDCK cells
The expression of viral proteins was detected in transfected 293T cells (A) and in re-infected MDCK cells (B)
at 48 h post transfection/infection by western blotting with anti-M2 polyclonal antibodies. (C) Detection of
mRNA M1 in infected MDCK cells. The MDCK cells were infected with supernatant from 293T cells. At 48 h
post-infection, the cell lysates were used for RNA purification and mRNA specific to M1 was determined by
RT-PCR

Fig. 2. Multistep virus growth curve
The virus production was determined in multistep growth curve (MOI=0,01) of control virus (VC) and viruscontaining R163A, Q164A, and V166A mutation. The culture supernatants collected at the indicated time points
were subjected to plaque assays for virus titration. Error bars represent standard deviation of three independent
experiments

To understand the role of M165 in virus replication, we examined the effect of M165A
mutation on the transport of M1 and NP in transfected cells. No significant localization of M1
and M165A was observed in the cytoplasm. There were differences in the proportion of M1
and M165A mutated protein in the nucleus of transfected cells (Fig.3). Since M1 mediates the
binding to NP, we were interested in determining if there were differences in binding of these
two proteins. Subcellular localization of NP protein was examined in the cells transfected with
both M1 and M165A proteins. As expected, the predominant nuclear localization of NP was
found in the cells transfected with M1 (Fig.3). Compare to M1, the amount of M165A protein
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was significantly reduced in the nuclei (p < 0.05 ). On the other hand, NP expressed in cells
transfected wit M165A was co-localized with M165A protein in the cytoplasm and around the
nucleus. The quantification analyses showed that the nuclear signal of NP protein in the cells
transfected with M1 is significantly lower (p< 0.01) compare with NP in the cells transfected
with M165A (Fig.4). Although the co-localization of NP and both M1 and M165A proteins
were not disrupted, the migration pattern of M165 and especially NP in the cells transfected
with M165A was completely different. Mutation M165A resulted in blockage of NP and M1
transport into the nucleus.

Fig.3. Cellular co-localization of NP with M1 and M165A mutant using immunofluorescence confocal
microscopy
Co-cultured 293T and MDCK cells were transfected with eight plasmids for reverse genetic system. After 24 h,
cells were fixed and immunofluorescently labeled as described in section “Materials and methods”. NC
represents non-transfected cells

Conclusion
We have used the site-direct mutagenesis and rescued mutant viruses prepared by
reverse genetic systems to define the function of H10 region (RQMV) in the virus life cycle.
We showed that single R163A, Q164A and V166A substitution resulted in the production of
viable viruses. On the other hand, alanine substitution of methionine 165 was lethal for virus
replication, affected the distributional pattern of M1 protein and blocked transport of NP into
the nucleus.
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Abstract
Influenza virus A (IVA) is a major human pathogen. Infection with this virus is accompanied by
production of a wide range of pro-inflammatory cytokines. In some cases, when the immune system is excessively
activated, it can lead to overexpression of cytokines and to worsening of the course of disease. Eighth segment of
IVA genome encodes the non-structural protein 1 (NS1), which is considered to be inhibitor of host immune
responses, specifically interferons. We have used NS1 deletion mutant (NS1-80) as a tool for studying the effect
of NS1 on the expression of cytokines in the lungs of infected Balb/c mice. Although virus titer in mice´s lungs
infected with NS1-80 was lower when compared to wild type influenza A/WSN/33, it caused noticeably greater
damages and increased severity of disease. We determined raised level of chemokines CXCL2, CXCL10,
CXCL11, CXCL13 and CXCL16. These data demonstrate the role of NS1 protein in dysregulation of immune
response to influenza virus infection.

Keywords: influenza A virus; NS1 protein; immune system; cytokine storm; chemokines
Introduction and Objectives
Infection with influenza virus is normally accompanied by production of a wide range
of pro-inflammatory cytokines. Cytokines are small proteins with low molecular weight that
are secreted by cells for the purpose of intercellular signaling and communication. Among the
many functions of cytokines are the control of cell proliferation and differentiation and the
regulation of angiogenesis and immune and inflammatory responses. When the course of the
disease is moderate and without any considerable complications, cytokines arrange appropriate
immune response, which in the end leads to successful recovery. In case of hyper-inflammatory
response, they are produced in excess. This phenomenon is called cytokine storm and is
described as the biological consequences of cytokine overproduction [1]. It is best exemplified
by severe lung infections, in which local inflammation spills over into the systemic circulation,
producing systemic sepsis defined by persistent hypotension, hyper- or hypothermia,
leukocytosis or leukopenia, and often thrombocytopenia [2].
NS1 protein of influenza virus is considered to inhibit innate immune response by
blocking interferon (IFN) signaling pathways. It blocks activation of transcriptional factors
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IRF3, NFκB a AP-1 and decrease IFN production on transcriptional level. Moreover, NS1 is
able to directly interact with product of IFN-stimulated genes (protein kinase R, OAS etc.) and
block antiviral activity of IFNs [3, 4, 5].
As a tool for studying the effect of NS1 on immune response in mice infected with
influenza A viruses, we used NS1 deletion mutant prepared by reverse genetics, which express
truncated form of NS1 protein without an effector domain.
Materials and methods
Viruses: As a control we used influenza virus A/WSN/33 (H1N1). Deletion mutant
NS1-80 is an A/WSN/33 virus expressing NS1 protein without the effector domain. Both
control virus A/WSN/33 (H1N1) and NS1-80 virus were prepared by reverse genetics and
propagated in Vero cells [6]. Titers of both viruses were determined using ELISA method.
Experimental animals. This experiment was carried out on Balb/c mice - female inbred line of
white laboratory mice (from the Breeding Station of the Medical Faculty of Masaryk University
in Brno)
Balb/c mice infection. Same infectious titres of A/WSN/33 and NS1-80 viruses were used for
intranasal infection of anaesthetized Balb/c mice. Infected mice were divided into groups based
on the virus used for infection. The lungs were removed and homogenized in intervals of 0, 2,
4 and 8 days post infection.
Assessment of virus titre, protein concentration and cytokine expression in the lungs of Balb/c
mice. Virus titres in lung homogenates were established by ELISA on Vero cells. Rest of the
homogenates were lysed with 0,1% Triton X100. Protein concentration in lysates was set by
Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific). Cytokine levels in the lung lysates were
investigated by Mouse Cytokine Array Panel XL (R&D Systems) kit. Signal intensity on
autoradiography film was analysed with Gene Tools software (Sygene).
Results and discussion
Our results show that the control virus A/WSN/33 was able to replicate in the lungs to
a very high titre without killing the experimental animals (Fig.1.). Lungs of mice 2 and 4 days
post infection (d.p.i.) were comparable to negative control (0 d.p.i.), in light pink colour,
without visible damages. More severe damages were noticeable on 8th d.p.i., lungs were dark
red, more blood supplied with local lesions (Fig.2.). However, these macroscopic observations
did not correlate with virus titres, which reached peak 4 d.p.i.
On the other hand, the deletion mutant NS1-80 titre in lungs was lower when compared
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to control virus. Inconsistent with this titre data, lungs of mice infected with NS1-80 were much
more affected by infection, dark red colour with bigger local lesions already on 4th d.p.i.
Condition of damaged lungs fitted along with the external observations of NS1-80 infected
mice, that was even lethal for one experimental animal on 8th d.p.i. Surviving mice were
stertorous, slicked together to cumulate warmth, reduced mobility and its fur was irritated and
abristled.

Fig. 1. Multistep growth curves of viruses
Titers of both viruses were determined in lung lysates collected from infected animals in shown time intervals,
using Elisa assay on Vero cells. Both control virus (A/WSN/33) and deletion virus (NS1-80) reached peak of
replication in lungs on 4th day post infection

Fig. 2. Lungs of infected Balb/c mice. Organs were collected 0, 2, 4 and 8 days post infection
There are some visible differences in infection with control control virus (A/WSN/33) and deletion
virus (NS1-80). Condition of damaged lungs fitted along with the external observations of infected mice
mentioned in the text above

In the next step, we investigated the levels of cytokines in lung homogenates using
Mouse Cytokine Array Panel XL kit as described in section “Materials and methods”.
Collected data were transformed into summary heatmap shown in fig. 3. This kit actually
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allows detection of 117 different cytokines, but we show only those, which were significantly
up-regulated.
In comparison to control virus A/WSN/33, levels of chemokines CXCL5, CXCL10
(IP-10), CXCL11 (I-TAC), CXCL13 (BCL) and CXCL16 were elevated after NS1-80
infection. The most significant increase was detected in levels of chemokines CXCL5 and
CXCL13 (Fig. 3.). Chemokines are the biggest subgroup of cytokines possessing many crucial
roles in a wide range of cell mechanisms (including embryogenesis, innate and adaptive
immune system development and function or apoptosis and cancer metastasis) [7]. But in first
place, they act like chemoattractants so they can control the migration (chemotaxis) of cells,
particularly those of the immune system into the site of inflammation. This is the beneficial
effect of cytokines. However, inappropriately strong cytokine expression called cytokine storm
is also associated with the longer presence of the virus in the body and immunopathology of
affected tissues. Local inflammation can spill over to a systemic sepsis. Acute lung injury is a
common consequence of a cytokine storm in the lung
alveolar environment [8].

Fig. 3. Kinetics of cytokine expression
Heatmap shows the levels of different cytokines determined in Mouse Cytokine Array Panel XL kit in mice lung
homogenates collected in time intervals 0, 2, 4 and 8 days post infection. Growing values are symbolized in
color scale, where light green is the lower lever and pink the highest measured level

We have also detected increased levels of further cytokines: vascular cell adhesion
molecule-1 (VCAM-1), angiopoetin-2 (Ang-2), vascular endothelial growth factor (VEGF),
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matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) and plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1).
Conclusion
Deletion virus NS1-80, which express shortened form of NS1 protein without effector
domain was supposed to be less pathogenic in comparison to wild type virus strain A/WSN/33,
because it is not able to successfully inhibit the interferon system. Although virus titer in lungs
was lower, macroscopic changes on lungs and the overall external manifestation of disease was
more severe, for one experimental animal even lethal. We have detected significantly increased
levels of chemokines CXCL5, CXCL10 (IP-10), CXCL11 (I-TAC), CXCL13 (BCL) and
CXCL16 after infection with NS1-80.
Our findings suggest, that NS1 protein plays a relevant role in regulation of cytokine
production and therefore is able to affect innate and adaptive immune responses to influenza
virus infection. Moreover, it confirms the theory of cytokine storm, when disease severity and
pathology development depends on the uncontrolled amount of released cytokines.
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Abstract
Interactions of bioactive compounds and their effect on the eukaryotic DNA
Since the past humanity has been used the effects of plants and their extracts in healing, disease
prevention or stimulation of physical activity. Interest in the use of plant ingredients in medical procedures is
increased due to their easy availability and less side effects. However, unusual interactions between drugs and
phytochemicals may occur at present. Dietary ingredients with beneficial effects can interact with the medications
used to reduce the effectiveness of the treatment. In our work we want to observe the effect of selected bioactive
substances and find out their potential for use in phytopharmacology. We also decided to observe their interactions
and evaluate their potential to replace medications that are losing their effectiveness.

Keywords: caffeine; emodin; quercetin; bioprotective effect; genotoxicity
Úvod a formulácia cieľa
V súčasnej dobe je pohľad verejnosti upriamený na alternatívnu liečbu, ktorá využíva
doplnky stravy obohatené o fytozlúčeniny. Súčasne sa však tieto doplnky kombinujú s voľne
dostupnými liekmi alebo liekmi na predpis, čím sa človek vystavuje riziku následných
interakcií medzi bioaktívnymi zložkami liečiv. Výskumy ukázali, že k takémuto kombinovaniu
liečiv dochádza približne u 41 % ľudí trpiacimi migrénami. Okrem toho môže k spomínaným
nepredvídaným interakciám dochádzať aj pri nesprávnom užívaní liekov v kombinácii so
stravou. Konzumácia čaju z ľubovníka, ktorý má antidepresívne účinky, počas liečby
onkologického pacienta cisplatinou, znižuje efektivitu chemoterapie. Preto je nevyhnutné
skúmať potenciálne interakcie medzi liečivami a látkami, ktoré sa nachádzajú bežne v strave
alebo vo voľne dostupných doplnkoch stravy [1 – 2].
V našich experimentoch sme pracovali s viacerými bioaktívnymi látkami, medzi ktoré
patria kofeín, emodín a kvercetín. Kofeín je purínový alkaloid, ktorý sa v organizme viaže ako
antagonista na receptor adenozínu. Vyskytuje sa v peli a v nektári niektorých rastlín, nachádza
sa v káve, v čiernom čaji, v čokoláde, pridáva sa do mnohých potravín, nápojov, analgetík
a kozmetiky. Stimuluje nervový systém, pamäť a metabolizmus a dokáže znižovať zápal [3 –
9].
Emodín je biologicky aktívny antrachinón, ktorý sa nachádza v koreňoch a v kôre
mnohých

rastlín. Má antivírusové, antibakteriálne,

protizápalové, imunosupresívne
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a vazorelaxačné účinky. Ďalšie práce potvrdili, že emodín predstavuje potenciálne liečivo na
liečbu osteoporózy. Kvercetín je prírodný polyfenolický flavonoid, ktorý sa nachádza v čaji,
v jablkách, v cibuli a je hlavnou zložkou bioflavonoidov v ľudskej strave. Má antioxidačné
vlastnosti, potenciálnu chemopreventívnu aktivitu a znižuje krvný tlak [10 – 21].
Našimi cieľmi je sledovať bioprotektívny alebo potenciálny genotoxický účinok
kofeínu, emodínu a kvercetínu v nami zvolených koncentráciách na eukaryotických a
bakteriálnych bunkách a na plazmidovej DNA. Taktiež budeme sledovať prípadné vzájomné
interakcie medzi dvojicami a trojicami vyššie uvedených látok, ako aj charakter týchto
interakcií na DNA lymfocytov, plazmidovej DNA a bakteriálnych kmeňoch S. typhimurium.
Materiál a metódy
DNA topology assay
Pripravili sme si 1 % gél z NMP agarózy a nechali ho 60 min tuhnúť. Do skúmaviek
sme si prichystali reakčnú zmes o objeme 10 µl, ktorá obsahovala destilovanú vodu, fosfátový
pufor, testovanú látku, FeSO4 a plazmid pBR322. Vzorky sme nechali inkubovať 20 min
a potom sme ku každej pridali ešte 1 µl stop C farbičky. Vzorky sme scentrifugovali na
nízkootáčkovej stolovej centrifúge a obsah naniesli na gél. Elektroforéza trvala 90 min pri
napätí 50 V. Po jej ukončení sme gél odfotili a vyhodnotili pomocou softwaru Gel Capture
Version 4.24.
Comet assay
Dobrovoľným darcom sme odobrali 40 µl periférnej krvi do 1 ml PBS a nechali stáť na
ľade 30 min. Následne sme k obsahu pridali 100 µl Histopaque a po centrifugácii sme odobrali
300 µl oddelených lymfocytov a vzorky opäť scentrifugovali. Pelet sme rozsuspendovali so
120 µl LMP agarózy a suspenziu sme rovnomerne napipetovali na podložné sklíčka.
Lymfocyty ukotvené v agaróze sme 60 min ovplyvňovali kofeínom (5 mM), emodínom (1 µM,
100 µM, 300 µM), kvercetínom (33 µM) a ich kombináciami. Negatívnu kontrolu sme
ovplyvňovali PBS a pozitívnu kontrolu 30 % peroxidom vodíka. Všetky vzorky sme následne
premyli a vložili do lyzačného roztoku na 60 min (4 °C). Po lýze buniek sme vzorky poukladali
do elektroforetickej komory, zaliali elektroforetickým roztokom a nechali odvíjať 20 min.
Následnú elektroforézu sme nastavili na napätie 25 V, teplotu 4 °C a čas 30 min pri 260 – 320
mA. Nukleoidy sme neutralizovali roztokom PBS a destilovanou vodou 5 min. Vzorky sme
nechali schnúť a potom sme na ne naniesli 25 µl etídium bromidu. Poškodenie DNA sme
vyhodnotili fluorescenčným mikroskopom OLYMPUS BX 51 použitím počítačového
programu Comet visual.
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Amesov test
Do skúmaviek sme napipetovali sterilnú vodu do výsledného objemu 1000 µl. Potom
sme pridali 50 µl testovanej látky a 100 µl príslušnej bakteriálnej kultúry, ktorú sme nechali
rozrásť v LB médiu. Do časti vzoriek sme pridali diagnostický mutagén v požadovaných
množstvách podľa konkrétneho bakteriálneho kmeňa. K takto pripravenej vzorke sme
napipetovali 2,5 ml top agaru a zmes sme vyliali na Petriho misky s kultivačným médiom.
Takto pripravené misky sme nechali kultivovať aspoň 3 – 5 dní v termostate pri 37 °C. Po
vyrastení bakteriálnych kolónií sme vyhodnotili množstvo revertantov v ovplyvnených
vzorkách. Vzorky ovplyvnené testovanou látkou sme porovnali s negatívnou kontrolou (bez
ovplyvnenia, rastú len spontánne revertanty), vzorky ovplyvnené testovanou látkou
a mutagénom sme porovnávali s pozitívnou kontrolou (mutagén).
Výsledky a diskusia
V našich experimentoch sme sledovali vplyv kofeínu, emodínu a kvercetínu na DNA,
ako aj vplyv pri kombinovanom účinku. Využili sme na to tri vyššie uvedené metódy. Metódou
comet assay sme hodnotili poškodenia DNA ľudských lymfocytov vyvolané vplyvom
testovaných látok. Z našich výsledkov vyplýva, že emodín má poškodzujúci vplyv na DNA
(obr. 1.) a to v závislosti od koncentrácie.

Obr. 6. Grafické znázornenie poškodenia DNA lymfocytov po ovplyvnení troma koncentráciami emodínu
a kombinovanom účinku emodínu a kvercetínu.
NK – negatívna kontrola (PBS); E – emodín (1 µM; 100 µM; 300 µM); Q – kvercetín (33 µM); PK – pozitívna
kontrola (30 % peroxid vodíka). Signifikantné rozdiely poškodenia DNA lymfocytov v každej vzorke
vzhľadom k negatívnej kontrole sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p ≤٭0,05; p ≤٭٭0,01; p≤٭٭٭
0,001.

V kombinácii s kvercetínom (obr. 1.) a v trojkombinácii s kvercetínom a kofeínom
(obr. 2.) sa genotoxický účinok (primárne poškodenie DNA) emodínu znižuje.
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Obr. 7. Grafické znázorenie poškodenia DNA lymfocytov po ovplyvnení emodínom a emodínom
v kombinácii s kvercetínom a s kofeínom.
NK – negatívna kontrola (PBS); E – emodín (1 µM; 100 µM; 300 µM); 1 (5 mM kofeín, 33 µM kvercetín, 1 µM
emodín); 2 (5 mM kofeín, 33 µM kvercetín, 100 µM emodín ); 3 (5 mM kofeín, 33 µM kvercetín, 300 µM
emodín ); PK – pozitívna kontrola (30 % peroxid vodíka). Signifikantné rozdiely poškodenia DNA lymfocytov
v každej vzorke vzhľadom k negatívnej kontrole sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p ≤٭0,05;
p ≤٭٭0,01; p ≤٭٭٭0,001.

Metódou DNA topology assay sme sledovali potenciálny genotoxický a bioprotektívny
účinok testovaných látok na plazmidovú DNA. Naše výsledky naznačujú, že kofeín a kvercetín
plazmidovú DNA nepoškodzujú ani nechránia. So zvyšujúcou sa koncentráciou emodínu sa
zvyšuje jeho bioprotektívny účinok (obr. 3.).

Obr. 8. Vizuálne zobrazenie výsledkov metódy DNA topology assay
zľava: 1. negatívna kontrola (pBR322); 2. pozitívna kontrola (pBR322 + Fe2+), 3. emodín (1 µM); 4.
emodín (1 µM + Fe2+); 5. emodín (100 µM); 6. emodín (100 µM + Fe2+); 7.. emodín (300 µM); 8. emodín
(300 µM + Fe2+).

Amesov test je metóda, ktorou sledujeme schopnosť látok indukovať mutácie v DNA
bakterií S. typhimurium. V teste sme používali tri kmene, TA97, TA98 a TA100 (pre ilustráciu
uvádzame výsledky z kmeňa TA100). Naše predbežné výsledky naznačujú, že emodín pôsobí
mutagénne (obr. 4.) a v trojkombinácii s kofeínom a kvercetínom sa jeho mutagénny charakter
znižuje (obr. 5.).
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Obr. 9. Grafické znázornenie výsledkov Amesovho testu na bakteriálnom kmeni S. typhimurium TA100.
NK (negatívna kontrola, dH2O), PK (pozitívna kontrola, diagnostický mutagén), E – emodín (1 µM; 100
µM; 300 µM); E + AS (emodín a diagnostický mutagén). Signifikantné rozdiely mutagenity vo vzorkách bez
mutagénu vzhľadom k negatívnej kontrole a vo vzorkách s mutagénom vzhľadom k pozitívnej kontrole sme
vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p ≤٭0,05; p ≤٭٭0,01; p ≤٭٭٭0,001.

Obr. 5. Grafické znázornenie výsledkov Amesovho testu na bakteriálnom kmeni S. typhimurium TA100.
NK (negatívna kontrola, dH2O), PK (pozitívna kontrola, diagnostický mutagén), 1 (5 mM kofeín, 33 µM
kvercetín, 1 µM emodín); 2 (5 mM kofeín, 33 µM kvercetín, 100 µM emodín); 3 (5 mM kofeín, 33 µM
kvercetín, 300 µM emodín); 1 + AS (5 mM kofeín, 33 µM kvercetín, 1 µM emodín + diagnostický
mutagén); 2 + AS (5 mM kofeín, 33 µM kvercetín, 100 µM emodín + diagnostický mutagén), 3 + AS (5
mM kofeín, 33 µM kvercetín, 300 µM emodín + diagnostický mutagén). Signifikantné rozdiely mutagenity
vo vzorkách bez mutagénu vzhľadom k negatívnej kontrole a vo vzorkách s mutagénom vzhľadom k pozitívnej
kontrole sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p ≤٭0,05; p ≤٭٭0,01; p ≤٭٭٭0,001.

Záver
V našej práci sme získali výsledky, ktoré naznačujú interakciu medzi emodínom
a kofeínom ako aj vplyv kvercetínu (comet assay). Kombinácia kvercetínu s kofeínom pôsobí
antimutagénne (Amesov test), znižuje poškodenia DNA (comet assay), ale nechráni
plazmidovú DNA (DNA topology assay). Emodín pôsobí genotoxicky, metódou DNA
topology assay sme však dokázali, že s jeho zvyšujúcou sa koncentráciou vzrastá aj
bioprotektívny charakter. Trojkombinácia látok vykazuje bioprotektívny charakter (comet
assay), ale metódou Amesovho testu sa nám to nepodarilo dokázať. V našej práci chceme
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pokračovať a overiť niektoré z kontroverzných výsledkov, ktoré obsahujú veľkú smerodajnú
odchýlku.
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Abstract
Preparation of the recombinant strain of Escherichia coli and optimization of the expression of
thermostabile alcohol dehydrogenase enzyme from Rhodococcus ruber
Enzyme alcohol dehydrogenase (ADH) is an oxidoreductase that is often used in processes of
biotransformation in food or cosmetic industry. These procedures are needed because of the ability of enzymes to
convert aldehydes or ketones to their corresponding alcohols. However, to be capable of designing and preparing
such a system by which it would be possible to provide a sufficient quantity of alcohol at commercial scale, an
ADH with highest temperature tolerance is needed. The alcohol dehydrogenase produced by an aerobic, Grampositive bacteria R. ruber, was found out to be a good candidate to test this hypothesis. In this experiment, a
recombinant E. coli strain with R. ruber ADH gene was prepared and levels of expression of ADH enzyme at
different temperature and host conditions were analyzed and compared.

Keywords: enzyme; alcohol dehydrogenase; Rhodococcus ruber; biotransformation; expression
Úvod a formulácia cieľa
Procesy biotransformácie, niekedy nazývané aj procesy biokatalýzy, sú procesy
chemickej modifikácie či viacerých modifikácii určitej chemickej zlúčeniny, ktorých
výsledkom je vytvorenie novej chemickej zlúčeniny [1]. V biotransformáciách aldehydov
a ketónov na ich príslušné alkoholy sa využíva okrem iných aj enzým alkoholdehydrogenáza
(ADH). Predpokladáme že, s využitím tohto enzýmu a správnou optimalizáciou reaktantov a
tiež celej reakcie by bolo možné vytvoriť biotransformačný systém s regeneráciou kofaktorov,
potrebou pridávania takmer výhradne len substrátu a zachytávaním produktu [2]. Vďaka
dokázaným termostabilným vlastnostiam enzýmu alkoholdehydrogenáza z baktérie R. ruber
(RrADH), by bolo možné zvýšiť efektívnosť získavania produktu kvôli vyššej teplote, ktorú je
možné nastaviť vďaka dostatočnej aktivite enzýmu RrADH aj pri vyšších teplotách [3]. E. coli
býva vo väčšine prípadov prvou voľbou pri testovaní expresie proteínov, vďaka rozsiahlym
poznatkom a nenáročnej manipulácii [4]. Expresiu enzýmu RrADH sme analyzovali u troch
kmeňov baktérie E. coli a definovali sme základné podmienky, pri ktorých bola úroveň
expresie najvyššia. Takéto poznatky môžu byť v prípade potreby uplatniteľné pri komerčnej
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výrobe enzýmu RrADH [5, 6]. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli vytvoriť expresný systém na
základe E. coli schopný produkcie RrADH vhodný pre ďalšie biotechnologické aplikácie.
Materiál a metódy
Použité bakteriálne kmene: E. coli - DH5α, BL21(DE3), C41(DE3), C43(DE3)
Použité plazmidy – pET29-FDH, pUC57-RrADH, pET29-RrADH
Štiepenie plazmidu: Na štiepenie plazmidov pET29 a pUC57 obsahujúceho syntetický inzert
génu RrADH (GeneScript) s optimalizovanými kodónmi pre E. coli, sme využili enzýmy NdeI
a XhoI. Štiepenie prebiehalo pri teplote 37°C po dobu 1 h.
Ligácia vektora a inzertu: Konštrukt pET29-RrADH sme si pripravili kombináciou vektora
pUC57, ktorý obsahoval požadovaný inzert s génom RrADH a vektora pET29, do ktorého sme
inzert vkladali. Použité objemy jednotlivých zložiek reakcie boli pre inzert – 10 µl, vektor –
2 µl, ligation buffer - 2 µl, H2O – 5 µl a ligáza (New England Biolabs) – 1 µl. Reakcia
prebiehala pri laboratórnej teplote po dobu 1 h.
Transformácia buniek rekombinantným plazmidom: Na „heat-shock“ transformáciu sme
použili chemokompetentné bunky (50 µl) E. coli DH5α, ku ktorým sme pridali 10 µl ligačnej
zmesi. Po 5 min. na ľade boli bunky vystavené teplotnému šoku (45 sek., 42°C). Následne boli
bunky opätovne vložené do ľadu na dobu 2 min. K bunkám sme pridali 0,5 ml LB média
obsahujúceho 1% glukózu a inkubovali sme ich na thermo-shakeri pri 37°C. Po uplynutí 1 hod.
sme bunky vysiali na pevné LB médium obsahujúce 1% glukózu a antibiotikum kanamycín.
Kontrola správnosti ligácie fragmentov plazmidu: Po narastení kolónii buniek DH5α na petriho
miskách s tuhým LB médiom sme si vytvorený plazmid vyizolovali kitom QIAprep Spin
Miniprep Kit (Qiagen), štiepili enzýmami NdeI a XhoI a jednotlivé fragmenty sme na základe
ich veľkosti detegovali pomocou agarózovej elektroforézy .
Agarózová gélová elektroforéza: Na overenie správnosti ligácie inzertu obsahujúceho gén
kódujúci RrADH a vektora pET29 sme využili metódu gélovej elektroforézy s 1% (w/v)
agarózovým gélom. Ako štandard sme využili GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder od firmy
Thermo Scientific. Na izoláciu plazmidu pET29-RrADH z agarózového gélu sme využili kit
Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System od firmy Promega.
Expresia enzýmu: Expresiu enzýmu RrADH sme sledovali v troch rôznych kmeňoch pri troch
rôznych teplotách – 20°C, 28°C a 37°C. Príprava nočných kultúr prebiehala v 20 ml tekutého
LB média s prídavkom 1% glukózy a 50mg/l kanamycínu. Na druhý deň boli bunky
preočkované do 50 ml tekutého média za rovnakých podmienok ako v prípade nočnej kultúry.
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Expresiu RrADH sme indukovali pomocou 1 mM IPTG pri OD600 = 0,5 – 1 a odoberali vzorky
pred indukciou a tiež v časoch 2, 16, 18 a 20 hodín po indukcii.
SDS-PAGE: Vzorky jednotlivých expresií boli analyzované na polyakrylamidovom géli (12%
nanášací a 4% separačný), proteíny boli separované pomocou Tris-glycínového tlmivého
roztoku metódou SDS-PAGE pri podmienkach určených pre použitú aparatúru Hoefer SE 260.
Western blot: Použité protilátky pochádzali od firiem Invitrogen (primárna protilátka – mouse
anti-His) a Sigma (sekundárna – goat anti-mouse). Analýza metódou Western blot prebiehala
s využitím aparatúry od firmy Biometra podľa protokolu uvedeného v diplomovej práci
(Chovanová, 2017) [7], s výnimkou nastavenia aparatúry, ktoré bolo v našom prípade 10V,
220mA a doba transferu bola 35 min. Na detekciu chemiluminiscenčného signálu sme využili
ImageQuant LAS 500 (GE Healthcare).
Výsledky a diskusia
V prvom kroku experimentu sme pripravili plazmid pET29+RrADH. ktorý obsahuje
gén kódujúci expresiu enzýmu alkoholdehydrogenáza z Rhodococcus ruber, His-tag a expresia
sa môže regulovať kontrolou T7 promótora (Obr. 1).

Obr. 1. Mapa expresného plazmidu pET29b+RrADH - Genóm plazmidu obsahuje gén pre kanamycínovú
rezistenciu, počiatok replikácie ORI, gén pre RrADH ohraničený štiepnymi miestami NdeI a XhoI, kotva
6x His-Tag pre uľahčenie purifikácie a sekvencia pre T7 promótor a LacI represor.

Po skonštruovaní plazmidu sme analyzovali mieru expresie RrADH v troch rôznych
kmeňoch E. coli - BL21(DE3), C41(DE3), C43(DE3), pri troch rôznych teplotách kultivácie –
20°C (Obr. 1), 28°C (Obr. 2), 37°C (Obr. 3).
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Obr. 2. 12% SDS-PAGE analýza vzoriek expresie enzýmu ADH z R. ruber po kultivácii pri
teplote 20°C - L – štandard, 1 – 5 – expresia v kmeni BL21(DE3) - pred indukciou, 2 h po indukcii, 16 h po
indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii; 6 – 10 – expresia v kmeni C41(DE3) - pred indukciou, 2 h po
indukcii, 16 h po indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii; 11 – 15 - expresia v kmeni C43(DE3) - pred
indukciou, 2 h po indukcii, 16 h po indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii.
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Obr. 3. 12% SDS-PAGE analýza vzoriek expresie enzýmu ADH z R. ruber po kultivácii pri
teplote 28°C - L – štandard, 1 – 5 – expresia v kmeni BL21(DE3) - pred indukciou, 2 h po indukcii, 16 h po
indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii; 6 – 10 – expresia v kmeni C41(DE3) - pred indukciou, 2 h po
indukcii, 16 h po indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii; 11 – 15 - expresia v kmeni C43(DE3) - pred
indukciou, 2 h po indukcii, 16 h po indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii.
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Obr. 4. 12% SDS-PAGE analýza vzoriek expresie enzýmu ADH z R. ruber po kultivácii pri
teplote 37°C - L – štandard, 1 – 5 – expresia v kmeni BL21(DE3) - pred indukciou, 2 h po indukcii, 16 h po
indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii; 6 – 10 – expresia v kmeni C41(DE3) - pred indukciou, 2 h po
indukcii, 16 h po indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii; 11 – 15 - expresia v kmeni C43(DE3) - pred
indukciou, 2 h po indukcii, 16 h po indukcii 18 h po indukcii, 20 h po indukcii.
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Obr. 5. Analýza expresie RrADH v bunkách E. coli BL21(DE3), C41(DE3) a C43(DE3) metódou
Western blot - na analýzu sme vybrali 3 vzorky s najvyššou mierou expresie (16 h, 18 h a 20 h po
indukcii) z každého kmeňa. Vľavo na obrázku A môžeme vidieť výsledky analýzy Western Blot vzoriek
expresie ADH pri teplote 20°C, v strede na obrázku B môžeme vidieť výsledky analýzy Western Blot vzoriek
expresie ADH pri teplote 28°C a úplne vpravo na obrázku C môžeme vidieť výsledky analýzy Western Blot
vzoriek expresie ADH pri teplote 37°C.

Z SDS-PAGE analýz je zrejmé, že najvyššiu mieru expresie môžeme sledovať
v bunkách E. coli BL21(DE3), pri všetkých troch teplotách. V dráhach, kde sa nachádzajú
vzorky odobraté pred indukciou, proteín sledovať možné nie je, avšak už po dvoch hodinách
od indukcie sa začal exprimovať. Ostatné kmene E. coli porovnateľnú mieru expresie
nevykazovali, keďže v kmeni C41(DE3) bol enzým detegovateľný až pri expresii pri teplote
37°C (Obr. 4, dráhy 6-10) a v kmeni C43(DE3) nebola pozorovaná vôbec. Preto sme sa
rozhodli o overenie prítomnosti ADH z Rhodococcus ruber metódou Western blot s využitím
anti His-Tag monoklonálnej protilátky, ktorý potvrdil najvyššiu mieru expresie v kmeni
BL21(DE3) pri teplote 37°C (Obr. 5C). Na rozdiel od SDS-PAGE však analýza metódou
Western blot potvrdila aj prítomnosť expresie ADH v kmeni C43(DE3), avšak vo veľmi malej
miere pri teplote 37°C (Obr. 5C).
Záver
Výsledkom práce bolo vytvorenie rekombinantného plazmidu pET29-RrADH,
s ktorým sme uskutočnili analýzu miery expresie v troch často využívaných expresných
kmeňoch Escherichia coli, z ktorých najefektívnejší sa ukázal byť kmeň BL21(DE3).
Experiment sme uskutočnili pri troch rôznych teplotách, z ktorých najvhodnejšou pre
dosiahnutie najvyššieho výťažku sa ukázala byť teplota 37°C. Kvôli nepreukazným výsledkom
expresie RrADH pri nižších teplotách, sme prítomnosť exprimovaného enzýmu overili tiež
pomocou metódy Western blot, ktorá nám potvrdila úspešnú expresiu enzýmu ADH
z Rhodococcus ruber pri všetkých troch teplotách, avšak v rôznej miere. Mieru expresie sme
kvantifikovali pomocou software-u CP ATLAS, ktorý ukázal, že k najvyššej úrovni expresie
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došlo v kmeni BL21(DE3) pri teplote 37°C 20 hodín po indukcii, kde úroveň expresie RrADH
predstavovala približne 17,6% oproti ostatným bunkovým proteínom. Vzorky z 2., 16. a 18.
hodiny však vykazovali o niečo nižšiu, no porovnateľnú úroveň (16,3 – 17,5%). Pri teplote
20°C tvoril enzým RrADH podiel od 5,2 – 7,8% oproti ostatným bunkovým proteínom, pričom
hodnota 7,8% bola zaznamenaná vo vzorke z 2. hodiny, následne v bunkách nastal mierny
pokles expresie tohto enzýmu. Vo vzorkách buniek kultivovaných pri teplote 28°C sme
zaznamenali najvyššiu miera expresie tiež vo vzorke odobranej po 2 hodinách, kde enzým
tvoril 11,5% podiel oproti ostatným bunkovým proteínom.
Ďalším dôležitým ukazovateľom reálneho využitia rekombinantného enzýmu RrADH
na ktorý sa zameriame v nasledujúcej práci je solubilita produkovaného enzýmu v jednotlivých
kmeňoch E. coli, výber najvhodnejšieho média pre expresiu RrADH v E. coli a veľkokapacitná
kultivácia enzýmu v bioreaktore.
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Abstract
Comparison and prevalence of helminths fauna of Sorex araneus living in different habitats
Species diversity, infection levels and prevalence of intestinal helminths of Sorex araneus were studied
in three localities of Žitný ostrov (Číčov, Veľké Kosihy, Čiližská Radvaň), with aim to investigate differences
according to habitat type. Three groups of helminths were discovered, representing cestodes, trematodes and
nematodes. The prevalence of parasites was different depending on habitat type. The overall prevalence of
infection of the common shrew (S. araneus) was 75,94 %. Most shrews were infected with trematodes (65,3 %)
and cestodes (60,1 %), fewer with nematodes (22,7 %).

Keywords: Sorex araneus; helminth; parasite; prevalence; Cestoda; Trematoda; Nematoda.
Úvod a formulácia cieľa
Práca analyzuje skladbu skupín endoparazitických helmintov v hostiteľoch druhu Sorex
araneus. Sledovali sme tri skupiny helmintov: pásomnice, motolice a hlísty. Taktiež sme
sledovali prevalenciu jednotlivých skupín helmintov a závislosť ich výskytu od habitatu
obývaného hostiteľom.
Nákaza piskorov endoparazitmi vo veľkej miere súvisí s konzumáciou bezstavovcov,
ktoré sú medzihostiteľmi veľkého počtu helmintov. Skladba potravy piskorov sa významne líši
v závislosti od charakteru obývaného habitatu. Predpokladom tohto výskumu je, že charakter
habitatu ovplyvňuje aj zloženie parazitofauny piskorov.
Cieľom našej práce bolo zistiť zastúpenie parazitických skupín helmintov a ich
prevalenciu v populáciách piskorov na vybraných lokalitách. Skúmané jedince piskorov boli
odchytávané v rozmedzí rokov 2012 – 2016 na lokalitách Číčov, Čiližská Radvaň a Veľké
Kosihy, vyskytujúce sa v južnej časti Podunajskej roviny (Obr. 1).
Materiál a metódy
Piskory boli odchytené do živolovných pascí. Na parazitologické analýzy boli použité
jedince nájdené uhynuté v pasciach. Jedince sme odchytávali na troch lokalitách:
• Číčov: jedince Sorex araneus boli odchytávané v súvislom poraste tŕstia. Vegetácia tu
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zodpovedala dominujúcemu typu rastlinného krytu lokality – súvislý, hustý trstinový zárast
s hustým ostricovým podrastom [1].
• Čiližská Radvaň: lokalitu predstavuje podmáčaný biotop mokraďného charakteru s porastom
ostrice a trste [1].
• Veľké Kosihy: lokalita je charakteristická výskytom hustého porastu tŕstia v podraste
s ostricou a miestami hojnou žihľavou [1].
Pri parazitologickom vyšetrení boli parazity izolované z tráviaceho traktu hostiteľa.
Nájdené helminty boli označené a fixované v 70 % alkohole. Motolice a pásomnice boli neskôr
fixované činidlom Bouin, následne boli farbené karmínovou červeňou [2].
Hotové preparáty boli podrobené pozorovaniu pod mikroskopom. Prevalencia
a intenzita parazitácie boli vyhodnotené štatistickým programom Quantitative Parasitology [3].
Výsledky a diskusia
Zo skúmaných 291 piskorov bolo parazitmi nakazených 221 jedincov – celková
prevalencia je 75,94 %. Najpočetnejšou skupinou helmintov boli motolice – infikovaných bolo
190 jedincov a prevalencia dosahovala 65,3 %; nasledovali pásomnice, ktoré infikovali 175
jedincov s prevalenciou 60,1 % a najmenej zastúpená skupina boli hlísty, ktoré infikovali 66
jedincov a prevalencia dosiahla 22,7 %.
Na obrázku 1 môžeme vidieť umiestnenie lokalít s jednotlivými počtami odchytených
a infikovaných jedincov.

Obr. 1. Sledované lokality spolu s počtami odchytených a infikovaných jedincov

Sledované boli rozdiely v prevalencii jednotlivých skupín helmintov na troch
lokalitách. Najbohatšia na helminty sa ukázala lokalita Číčov, na ktorej sme pozorovali všetky
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tri skupiny helmintov počas sledovaných rokov (2013 – 2016). Prevalencia skupín helmintov
na lokalitách je vyobrazená na obrázku 2.
• Veľké Kosihy - na lokalite boli pozorované všetky skupiny helmintov. Pásomnice a motolice boli
zistené u piskorov počas každého sledované roka. Prevalencia týchto skupín helmintov dosiahla
u pásomníc 67,7 % (88 infikovaných jedincov zo 130) a motolíc 77,7 % (101 infikovaných jedincov zo
130). Hlísty boli zistené iba v októbri 2016, ich prevalencia v tomto roku dosiahla 42 %, celková
prevalencia bola iba 6,9 % (9 infikovaných jedincov zo 130).
• Čiližská Radvaň - parazitovali tu všetky skupiny sledovaných helmintov. Pásomnice parazitovali
u piskorov počas celého sledovaného obdobia a prevalencia dosiahla 53,5 % (38 infikovaných jedincov
zo 71). Motolice a hlísty nevykazovali také rozšírenie – prevalencia motolíc bola 21,1 % (infikovaných
bolo 15 jedincov zo 71) a prevalencia hlíst nepresiahla 1,4 % (infikovaný bol iba jeden jedinec).
• Číčov – parazitologicky najvariabilnejšia sledovaná lokalita. Najviac tu parazitovali motolice
s prevalenciou 82,2 % (74 infikovaných jedincov z 90). hlísty parazitovali každý sledovaný rok a ich
prevalencia dosiahla 62,2 % (56 infikovaných jedincov z 90). prevalencia pásomníc bola 54,4 % (49
infikovaných jedincov z 90).

Obr. 2. Prevalencia troch skupín helmintov (Cestoda, Nematoda, Trematoda) na sledovaných
lokalitách v období rokov 2012 – 2016

Získané údaje umožňujú sledovať aj vývoj prevalencie jednotlivých skupín
endoparazitov v čase. Na lokalitách Veľké Kosihy a Čiližská Radvaň možno pozorovať veľmi
dobrú koreláciu prevalencie pásomníc a motolíc počas celého sledovaného obdobia. Pomerne
vysoké úrovne prevalencie boli dosiahnuté v roku 2012, nasledované poklesom v roku 2013
a opätovným nárastom ku koncu roka 2013, resp. 2014. Korelácia naznačuje, že výskyt oboch
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skupín bol podmienený vplyvom rovnakých faktorov.
Na lokalite Číčov hodnoty prevalencie jednotlivých skupín nekorelujú v čase medzi
sebou, no ich vývoj je značne odlišný aj oproti dvom predošlým lokalitám. Tento výrazný
rozdiel naznačuje, že lokalita v Číčove predstavuje habitat so značne odlišnými podmienkami
pre výskyt predovšetkým hlíst v porovananí s dvomi predošlými lokalitami.
Záver
Výsledky štúdie dokazujú variabilitu parazitizmu v závislosti od obývaného habitatu
hostiteľom. Najvyššia prevalencia bola zistená na lokalite Číčov, ktorá je charakteristická
súvislým porastom tŕstia. Najnižšia prevalencia bola zistená na lokalite Čiližská Radvaň, ktorá
je mokraďného charakteru. Výsledky preukázali dobrú koreláciu vývoja prevalencie motolíc
a pásomníc v čase na lokalitách Veľké Kosihy a Čiližská Radvaň, zatiaľ čo lokalita Číčov
zaznamenala značne odlišný vývoj prevalencie a absenciu korelácie medzi skúmanými
skupinami endoparazitov. Z výsledkov štúdie predpokladáme, že parazitizmus Sorex araneus
ovplyvňuje potravná ponuka, ktorá sa líši v suchšom a mokraďnom habitate. Faktory
ovplyvňujúce prevalenciu endoparazitov v závislosti od habitatu budú predmetom ďalšieho
výskumu. Nároky medzihostiteľov na habitat indikujú málo narušené prostredie s vhodným
vodným režimom.
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Abstract
Co-infection of influenza A virus and Streptococcus pneumoniae in mouse model
Bacterial coinfections are responsible for higher morbidity and mortality rates during the spread of
pandemic and seasonal influenza. During influenza infection, the proper functioning of the host's immune system
is impaired, which gives rise to the development of bacterial coinfections. Bacteria, commonly colonizing the
upper respiratory tract mucosa, spread to the lower parts of the respiratory tract and into the lungs. In our work,
we monitored the development of secondary bacterial infection with Streptococcus pneumoniae in laboratory
mice primary infected with influenza A virus using different infectious doses of virus and bacteria, as well as a
different time span between primary and secondary infection by in vivo bioimaging.

Keywords: Influenza A; Streptococcus pneumoniae;, co-infection; in vivo bioimaging
Úvod a formulácia cieľa
Bakteriálne koinfekcie sú zodpovedné za vyššiu mieru morbidity a mortality počas
šírenia pandemickej a sezónnej chrípky. U približne 40% hospitalizovaných pacientov
infikovaných vírusom chrípky dochádza k rozvoju sekundárnej bakteriálnej infekcie. Tieto
sekundárne infekcie sú najčastejšou komplikáciou chrípkových infekcií [1, 2].
Počas chrípkovej infekcie je narušená správna funkcia imunitného systému hostiteľa,
čo dáva priestor rozvoju bakteriálnych koinfekcií. Baktérie, bežne kolonizujúce sliznicu hornej
časti dýchacích ciest, sa šíria do nižších častí respiračného traktu a do pľúc [3]. K poškodeniu
pľúcneho tkaniva prispieva nadmerná zápalová reakcia sprostredkovaná nahromadením
neutrofilov v mieste infekcie a nadprodukcia prozápalových cytokínov [1, 4].
Tieto bakteriálne superinfekcie spôsobujú zápaly stredného ucha, bronchitídy,
sinusitídy, vážne nekrotizujúce pneumónie a môžu skončiť smrťou hostiteľa [3].
Závažnosť infekcie a pravdepodobnosť rozvinutia pneumónie má multifaktoriálny
základ a zahŕňa niekoľko vlastností hostiteľa a patogénov, vrátane vírusového a bakteriálneho
kmeňa, veľkosti inokula, imunitného systému hostiteľa a tiež času medzi expozíciou vírusom
chrípky a baktérií [3, 5].
V našej práci sme sledovali rozvoj sekundárnych bakteriálnych infekcií baktériami
rodu Streptococcus pneumoniae u primárne infikovaných laboratórnych myší vírusom chrípky
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typu A, vzhľadom na rôzne infekčné dávky vírusu a baktérií a taktiež rôzne časové rozpätie
medzi primárnou a sekundárnou infekciou. Pomocou metódy in vivo bioimaging, môžeme
u zvierat s rozvinutou bakteriálnou infekciou nami používaným kmeňom Streptococcus
pneumoniae, pozorovať a merať hladiny bioluminiscencie tohto bakteriálneho kmeňa bez
usmrtenia zvierat.
Materiál a metódy
Použitý vírus: A/Mississippi/1/1985(H3N2)
Použitý bakteriálny kmeň: Streptococcus pneumoniae A66.1, serotype 3, Tn4001
luxABCDE(Kmr) – klinický izolát s vloženým operónom pre bakteriálnu luciferázu a
kanamycínovú rezistenciu luxABCDE(Kmr) prostredníctvom transpozónu Tn4001 - získaný
darom od Dr. McCullers (St. Jude Children's Research Hospital)
Použité laboratórne zvieratá: Balb/c myši - 53 šesťtýždňových samičiek
Laboratórne zvieratá boli označené a rozdelené do jednotlivých skupín. Všetky myši,
okrem skupín S2 až S6 (kontrolné skupiny infikované len Streptococcus pneumoniae), boli
infikované vírusom chrípky typu A, A/Mississippi/1/1985(H3N2). Skupinám V1, A1 až A6
bola podaná vírusová infekčná dávka 0,1 LD50 a skupinám V2, B1 až B6 vírusová infekčná
dávna 0,5 LD50, v objeme 40 µl / myš.
Skupinám A1 až A3 a B1 až B3 bola na tretí deň po infekcii vírusom chrípky podaná
bakteriálna suspenzia Streptococcus pneumoniae v objeme 40 µl / myš.
Skupinám A4 až A6 a S2 až S6 bola na siedmy deň po infekcii vírusom chrípky podaná
bakteriálna suspenzia Streptococcus pneumoniae v objeme 40 µl / myš. Skupiny B4 až B6
nemohli byť sekundárne infikované vzhľadom na zlý zdravotný stav myší.
Bakteriálna infekčná dávka podaná jednotlivým skupinám myší je zaznamenaná v Tab.
1.
Tab. 1. Koinfekcia laboratórnych zvierat.
Skupinám myší A a B bola podaná rôzna infekčná dávka vírusu chrípky a baktérií Streptococcus pneumoniae
v rôznych časových intervaloch; skupiny V boli infikované iba vírusom chrípky; skupiny S iba baktériami
Streptococcus pneumoniae.

Skupina

Počet
myší

A1
A2
A3
A4
A5

3
3
3
3
3

Infekcia A/MISS
Deň
1.
1.
1.
1.
1.

Infekčná dávka
0,1 LD50
0,1 LD50
0,1 LD50
0,1 LD50
0,1 LD50

Inokulácia
Streptococcus pneumoniae
Deň
3.
3.
3.
7.
7.

Infekčná dávka
102 CFU
103 CFU
104 CFU
102 CFU
103 CFU

723

A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
V1
V2
S2
S3
S4
S5
S6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
-

0,1 LD50
0,5 LD50
0,5 LD50
0,5 LD50
0,5 LD50
0,5 LD50
0,5 LD50
0,1 LD50
0,5 LD50
-

7.
3.
3.
3.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

104 CFU
102 CFU
103 CFU
104 CFU
Zlý zdravotný
stav
2
10 CFU
103 CFU
104 CFU
105 CFU
106 CFU

U jednotlivých skupín myší bol sledovaný rozvoj sekundárnej bakteriálnej infekcie
prostredníctvom metódy in vivo bioimaging na detekciu bioluminiscenčného signálu
produkovaného baktériami Streptococcus pneumoniae.
Výsledky a diskusia
V dvadsaťštyri hodinových časových intervaloch od inokulácie myší bakteriálnou
suspenziou Streptococcus pneumoniae boli u jednotlivých skupín myší odmerané hladiny
bioluminiscencie metódou in vivo bioimaging (IVIS Spectrum In Vivo Imaging System,
PerkinElmer) (Obr. 1) .

Obr. 1. In vivo bioimaging
Rozvinutá sekundárna bakteriálna infekcia Streptococcus pneumoniae v pľúcach laboratórnych myší skupiny
A3 (6 dní po infekcii 0,1LD50 A/Mississippi/1/1985(H3N2); 72 hodín po infekcii Streptococcus pneumoniae).

Bioluminiscencia u jednotlivých myší je zaznamenaná v časových intervaloch v Tab.2.
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Tab. 2. Bioluminiscencia u jednotlivých myší v dvadsaťštyri hodinových časových intervaloch.
L/P/bez - symbolizuje označenie uší myší; - - u žiadnej myši nebola zaznamenaná bioluminiscencia; † - úhyn
myši / celej skupiny.

Skupina

Bioluminiscencia u jednotlivých myší v časových intervaloch
24 hpiS
48 hpiS
72 hpiS
96 hpiS
120 hpiS 144 hpiS

A1

-

-

L

- , (L †)

-, (bez †)

†

A2

L

L

bez, L (†)

P, (bez †)

P

†

A3

P, bez

P, L, bez

P, L, bez

†

†

†

A4
A5
A6
B1
B2
B3
S2
S3
S4
S5
S6

bez, P, L
P, L, bez
P, L, bez
P, L
bez
-

bez, P, (L †)
†
†
P, L
P, bez
P, L, bez
bez
-

†
†
†
P, (L †)
bez, L, (P †)
bez, L
bez
1L

†
†
†
†
†
†
-, (bez †)
1P

†
†
†
†
†
†
-

†
†
†
†
†
†
-

U myší po sekundárnej bakteriálnej infekcii sa rýchlo začali prejavovať príznaky
ochorenia, zježená srsť, triaška, neprijímali potravu s čím súvisel rýchly úbytok váhy zvierat
a ich následný úhyn. Väčšina myší od rozvoja bioluminiscenčného signálu uhynula do 24 až
48 hodín. Skupiny, ktoré boli sekundárne infikované siedmy deň po infekcii vírusom chrípky,
vykazovali kratšiu dobu prežívania v porovnaní so skupinami infikovanými na tretí deň, čo
môže súvisieť s väčším rozsahom poškodenia pľúc vírusom chrípky u týchto zvierat. Úhyn
myší je zaznamenaný na Obr. 2.
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Obr. 2. Prežívanie myší v jednotlivých skupinách
Skupiny A a B boli koinfikované vírusom chrípky a baktériami Streptococcus pneumoniae; skupiny V boli
infikované iba vírusom chrípky; skupiny S boli infikované iba baktériami Streptococcus pneumoniae.

Záver
V našej práci sme sledovali koinfekciu primárne infikovaných laboratórnych myší
a následnej sekundárnej bakteriálnej infekcie Streptococcus pneumoniae. Jednotlivé skupiny
myší sme infikovali rôznymi infekčnými dávkami vírusu chrípky a baktérií v dvoch rôznych
časových intervaloch. Rozvoj sekundárnej infekcie sme detegovali prostredníctvom metódy in
vivo bioimaging. Po sekundárnej bakteriálnej infekcii sa u myší začal rýchly rozvoj ochorenia,
zvieratá mali zježenú srsť, triašku, rýchlo strácali váhu a následne uhynuli. Väčšina myší od
rozvoja bioluminiscenčného signálu uhynula do 24 až 48 hodín.
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Abstract
Observing the effect of selected MHGF-68 fractions on different cell lines
Recent studies have shown that herpesviruses are able to transform cells in vitro and have genes that
encode secretory proteins which have similar structure as cellular growth factors. Murine gammaherpesvirus 68,
under certain conditions, induces growth factor- like substances MHGF-68. These substances are able to change
normal phenotype to transformed phenotype and transformed phenotype to normal phenotype. In this study we
examined the effect of selected MHGF-68 fractions on various cell lines. Morphological changes of cells were
observed by a light microscopy and cell proliferation was determined by MTT test.

Keywords: Murine gammaherpesvirus 68; cell transformation; putative growth factor MHGF-68
Úvod a formulácia cieľa
Gény niektorých herpesvírusov a poxvírusov kódujú sekrečné proteíny, ktoré majú
podobnú štruktúru ako bunkové rastové faktory. V 90-tych rokoch boli charakterizované
rastové faktory asociované s ľudskými herpetickými vírusmi PRGF, HSGF-1 a HSGF-2 [1].
Nedávne štúdie poukázali na biologicky aktívne látky pripomínajúce rastové faktory
asociované s Myším herpetickým vírusom 68 (MHV-68), ktoré sú označované ako MHGF-68.
Tieto látky sa vyznačujú dvomi aktivitami, ktoré sú zodpovedné za zmenu fenotypu buniek.
MHGF-68 sú schopné zmeniť fenotyp normálnych buniek na transformovaný a naopak fenotyp
transformovaných nádorových buniek na normálny. Ďalšie štúdie potvrdili vírusový pôvod
MHGF-68 a naznačili hypotézu, že tieto látky majú vzťah k povrchovému glykoproteínu B
herpetických vírusov. Zo siedmych monoklonových protilátok namierených proti gB boli
schopné neutralizovať aktivity MHGF-68 dve protilátky [2].
Cieľom tejto štúdie bolo: i) sledovať účinok vybraných frakcií MHGF-68 na rôznych
bunkových líniách so zameraním na zmenu fenotypu buniek; ii) sledovať účinok frakcií
MHGF-68 na bunkovú proliferáciu vybraných bunkových línií vrátane nádorových.
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Materiál a metódy
Bunkové kultúry
NIH3T3- adherentná fibroblastová bunková línia derivovaná z myších embryonálnych
buniek; Hepa1c1c7- adherentná línia nádorových buniek izolovaná z hepatocelulárneho
karcinómu myší; S11E- suspenzná B bunková línia derivovaná z lymfómu sleziny, ktorý
vznikol po ročnej chronickej infekcii Balb/c myši vírusom MHV-68 (poskytnuté prof. J. P.
Stewartom, PhD., Univerzita Edinburg, UK)
Frakcie MHGF-68 s proliferačnou aktivitou (68A) a s antiproliferačnou aktivitou (B1, D2)
Titrácia vybraných frakcií MHGF-68
Na 96 jamkovú platničku sme založili všetky vyššie spomínané bunky (1,5x104
buniek/ jamku) a kultivovali sme ich v termostate. Frakcie MHGF-68 (68A, B1, D2) sme
najprv nariedili 1:1000 a následne titrovali na bunkách od riedenia 10-5 až 10-21 v časových
intervaloch 24, 48, 72, 96 a 120 hodín. Po 30 minútach kultivácie buniek s frakciami MHGF68 sme odčítali zmeny na bunkách svetelným mikroskopom.
MTT test
Testom MTT sme sledovali metabolickú aktivitu buniek, proliferáciu buniek, resp.
potlačenie rastu buniek, prípadne toxicitu frakcií MHGF-68 na bunky.
Kultivácia buniek s vybranými frakciami MHGF-68 bola ukončená v časových
intervaloch 24, 48, 72, 96 a 120 hodín farbičkou MTT tetrazolium (0,5 mg/ml) rozpustenou
v 10 ml PBS s 5 % FBS a antibiotikami. Po štvorhodinovej inkubácii buniek s farbičkou sme
reakciu zastavili pridaním látky DMSO a následne sme zmerali hodnoty absorbancie pri 570
nm.
Výsledky a diskusia
Bunky NIH3T3 sme kultivovali s frakciou MHGF-68/68A s proliferačnou aktivitou
a frakciami MHGF-68/B1, D2 s antiproliferačnou aktivitou. Na bunkách sme po kultivácii
s frakciou MHGF-68/68A pozorovali zmeny pripomínajúce transformovaný fenotyp buniek.
Bunky vytvárali tzv. „criss cross pattern“ (Obr. 1A) v porovnaní s kontrolnými bunkami (Obr.
1D), ktoré vytvárali súvislú jednovrstvu t.j. neprekrývali sa. Po kultivácii buniek s frakciami
s antiproliferačnou aktivitou sme nezaznamenali zmeny, fenotyp buniek bol porovnateľný
s kontrolnými bunkami (Obr. 1B, 1C). MTT testom sme zaznamenali výrazný proliferačný
nárast buniek NIH3T3 po kultivácii s frakciou MHGF-68/68A, v riedeniach 10-5, 10-13, 10-16,
10-17, 10-18 (Obr. 2A). V prípade kultivácie buniek NIH3T3 s frakciami s antiproliferačnou
aktivitou MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2 sme pozorovali len mierny proliferačný nárast buniek
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v časovom intervale 72 hodín po kultivácii v porovnaní s kontrolnými bunkami ako aj
s bunkami kultivovanými s frakciou MHGF-68/68A, ktorá sa vyznačovala proliferačnou
aktivitou (Obr. 2B, 2C).

Obr. 1. Bunky NIH3T3 kultivované s frakciami MHGF-68 (zväčšenie 400x)
A) NIH3T3 s MHGF-68/68A; B) NIH3T3 s MHGF-68/B1; C) NIH3T3 s MHGF-68/D2; D) kontrolné NIH3T3
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Obr. 2. MTT test na bunkovej línii NIH3T3 kultivovanej s frakciami MHGF-68
A) NIH3T3 kultivované 24, 72 hodín s MHGF-68/68A; B) NIH3T3 kultivované 24, 72 hodín s MHGF-68/B1;
C) NIH3T3 kultivované 24, 48, 72 hodín s MHGF-68/D2

Nádorové bunky Hepa1c1c7, ktoré sa vyznačujú transformovaným fenotypom (Obr.
3D), vytvárali tzv. „criss cross pattern“. Po kultivácii s frakciami MHGF-68 (B1, D2)
s antiproliferačnými aktivitami sme pozorovali zmeny v morfológii buniek, transformovaný
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fenotyp bol miestami narušený (Obr. 3B, 3C). Frakcia MHGF-68/68A s proliferačnou aktivitou
spôsobila výraznejšiu zmenu v morfológii buniek (tvorba „zhlukov buniek“) v porovnaní
s kontrolnými nádorovými bunkami bez frakcií (Obr. 3A). MTT testom sme zaznamenali
výrazne zníženú proliferáciu buniek v prípade 24 hodinovej kultivácie so všetkými frakciami
MHGF-68 (Obr. 4A, 4B, 4C). V prípade 72 hodinovej kultivácie s frakciou MHGF-68/68A
sme zaznamenali výraznú proliferáciu buniek v riedeniach 10-5, 10-7, 10-16, 10-17 oproti
kontrolným nádorovým bunkám (Obr. 4A).
Suspenzná nádorová bunková línia S11E sa vyznačovala tvorbou klastrov, čo sme
pozorovali v preparátoch kontrolných bunkových línií bez pridania frakcií MHGF-68 (Obr.
5D). Bunky S11E kultivované s frakciou MHGF-68/68A vykazovali výrazné zmeny
v morfológii buniek, pozorovali sme menej klastrov, miestami boli bunky solitérne (Obr. 5A).
V prípade kultivácie buniek S11E s frakciami MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2, ktoré sa
vyznačujú antiproliferačnou aktivitou sme pozorovali výraznú zmenu vo fenotype buniek (Obr.
5B) v porovnaní s kontrolnými bunkami. V prípade frakcie MHGF-68/D2 bunky vykazovali
fenotyp porovnateľný s kontrolnými bunkami (Obr. 5C). MTT testom sme zaznamenali zmeny
v proliferácii buniek po kultivácii s frakciou MHGF-68/68A v časovom intervale 96 v
riedeniach 10-15a 10-21 a v intervale 120 hodín v riedeniach, 10-17, 10-18, 10-20, (Obr. 6A). Pri
frakcii MHGF-68/B1 sme pozorovali zníženú proliferáciu buniek v riedeniach 10-5, 10-9, 1013

,10-15,10-16, 10-19 po 120 hodinovej kultivácii (Obr. 6B). Hodnoty absorbancie frakcie MHGF-

68/D2 boli porovnateľné s hodnotami absorbancie v kontrolných bunkách vo všetkých
časových intervaloch. Výnimkou bolo riedenie 10-21, kde sme po 24 hod. kultivácii
zaznamenali výrazný pokles bunkovej proliferácie (Obr. 6C).

Obr. 3. Nádorové bunky Hepa1c1c7 kultivované s frakciami MHGF-68 (zväčšenie 400x)
A) Hepa1c1c7 s MHGF-68/68A; B) Hepa1c1c7 s MHGF-68/B1; C) Hepa1c1c7 s MHGF-68/D2; D)
kontrolné Hepa1c1c7

731

1
0,5

0,
0
0, 00
00 01
0, 0
00 00
00 01
00
00
1
1E
-1
1
1E
-1
3
1E
-1
5
1E
-1
6
1E
-1
7
1E
-1
8
1E
-1
9
1E
-2
0
1E
-2
1

0

Riedenie MHGF-68
24 hod
48 hod
72 hod

2,5

1,5
1
0,5
0

Riedenie MHGF-68
24 hod
48 hod
72 hod

Hepa1c1c7 + MHGF-68/D2

2
1,5
1
0,5

nádorovej línie
kultivovanej
MHGF-68
kultivované 24, 48, 72
68/68A; B)Hepa1c1c7
hodín s MHGF-68/B1 C)
kultivované 24, 48, 72

0,
0
0, 000
00 1
0, 00
00 0
00 01
00
00
1
1E
-1
1
1E
-1
3
1E
-1
5
1E
-1
6
1E
-1
7
1E
-1
8
1E
-1
9
1E
-2
0
1E
-2
1

0
Ko
nt
ro
la

absorbancia pri 570 nm

Obr. 4. MTT test na
Hepa1c1c7
v prítomnosti
A) Hepa1c1c7
hodín s MHGFkultivované 24, 48, 72
Hepa1c1c7
hodín s MHGF-68/D2

Hepa1c1c7 + MHGF-68/B1

2

Ko
nt
ro
la

2

absorbancia pri 570 nm

2,5

0,
0
0, 000
00 1
0, 00
00 0
00 01
00
00
1
1E
-1
1
1E
-1
3
1E
-1
5
1E
-1
6
1E
-1
7
1E
-1
8
1E
-1
9
1E
-2
0
1E
-2
1

Hepa1c1c + MHGF-68/ 68A

1,5

Ko
nt
ro
la

absorbancia pri 570 nm

2,5

Riedenie MHGF-68
24 hod
48 hod
72 hod

Obr. 5. Nádorové bunky S11E kultivované s frakciami MHGF-68 (zväčšenie 400x)
A) S11E s MHGF-68/68A; B) S11E kultivované s MHGF-68/B1; C) S11E kultivované s MHGF68/D2; D) kontrolné S11E bunky
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Obr. 6. MTT test na nádorovej suspenznej línii S11E kultivovanej v prítomnosti MHGF-68
A) S11E bunky kultivované 24, 96, 120 hodín s MHGF-68/68A; B) S11E bunky kultivované 24, 96, 120 hodín
s MHGF-68/B1; C) S11E bunky kultivované 24, 96, 120 hodín s MHGF-68/D2

Záver
Cieľom tejto štúdie bolo sledovať vplyv

frakcií MHGF-68 s proliferačnou

a antiproliferačnou aktivitou na rôznych bunkových líniách. V prípade použitia frakcie MHGF68/68A sme pozorovali výrazný proliferačný nárast buniek, čo sprevádzalo aj zmenu fenotypu
buniek. U frakcií MHGF-68/B1 a MHGF-68/D2 s antiproliferačnými aktivitami sme
zaznamenali miestami zníženú proliferáciu buniek dokumentovanú aj zmenou fenotypu.
Miestami boli zmeny porovnateľné s kontrolnými bunkami. Nakoľko nie je dodnes známa
chemická štruktúra týchto frakcií MHGF-68, popísané biologické aktivity si vyžadujú ešte
ďalšie štúdie.
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Abstract
The impact of hypoxia induced carbonic anhydrase IX on membrane protein endocytosis
Endocytosis is involved in many important cell processes, such as signal transduction, nutrient uptake,
regulation of intracellular interaction and migration. Endocytosis of many signaling membrane receptors is
induced by ligand activation. Oncogenicity of c-Met mutants with constitutive activity is resulted not only by their
activation, but also from endosome signaling. Hypoxia plays a role in cancer progression, angiogenesis,
metastasis, and resistance to therapy. Carbonic anhydrase IX (CA IX) is the most widely expressed gene in
response to hypoxia. Its crucial role in intracellular pH maintenance represents the means by which cancer cells
adapt to the toxic conditions of the extracellular milieu. The aim of this study is to reveal the impact of CA IX
expression on the process of endocytosis, and the role of CA IX in endosomal-regulated c-Met signaling.

Keywords: endocytosis; c-Met signaling; tumor hypoxia; carbonic anhydrase IX
Úvod a formulácia cieľa
Endocytóza je jedna z fyziologicky najdôležitejších funkcii v bunke, prostriedkom
ktorej bunka prijíma častice z vonkajšieho prostredia. Rovnako má úlohu v regulácii
receptorových molekúl lokalizovaných na cytoplazmatické membráne. Tieto receptorové
molekuly môžu slúžiť na transport látok cez cytoplazmatickú membránu, ako aj na prenos
signálu z vonkajšieho prostredia do cytoplazmy. V regulácii membránových receptorov sa
uplatňujú hlavne dve dráhy endocytózy a to klathrinom a kaveolinom sprostredkovaná
endocytóza. Receptorom sprostredkovaná endocytóza ovplyvňuje bunkovú fyziológiu;
rýchlosť prenosu receptorov určuje trvanie a šírenie prenosu signálu a ďalej reguluje rast
buniek, motilitu a dokonca aj jej osud. Presnejšie poznatky o molekulárnych mechanizmoch
endocytózy môže poskytnúť spôsob kontroly bunkových procesov [1].
c-Met signálna dráha predstavuje atraktívny cieľ pre liečbu rakoviny vďaka svojej
významnej úlohe v procese tumorigenicity. Dôkladným preskúmaním základných
mechanizmov c-Met signálnej dráhy sa zistilo, že onkogenicita c-Met mutantov s
konštitutívnou aktivitou, vyplynula nielen z ich aktivácie, ale tiež z endozómovej signalizácie.
Bolo dokázane že abnormálna aktivácia c-Met signálnej dráhy koreluje so zlou prognózou
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kvôli tomu že aberantne aktívny c-Met aktivuje rast nádorov, tvorbu nových krvných ciev
(angiogenézu), ktoré dodávajú nádor živinami a rakovina sa šíri do iných orgánov (metastáza)
[2].
Je známe že hypoxia a acidóza v nádorovom mikroprostredí významne ovplyvňujú
fenotyp nádorových buniek. Najmä, zohrávajú úlohu v podpore invazívnosti, metastáz,
chemorezistencie a rádiorezistencie v nádorových bunkách. Adaptácia na hypoxiu a
extracelulárnu acidózu predstavuje rozhodujúci krok pre prežitie buniek. Nádorové bunky
exprimujú širokú škálu génov, ktorých produkty umožňujú adaptáciu na tieto obmedzujúce
faktory. Medzi nich patrí aj karbonická anhydráza IX (CA IX), transmembránový enzým,
ktorého expresia aj funkcia je indukovaná hypoxiou. CA IX je zložkou molekulárnej mašinérie,
ktorá reguluje pH a podporuje adaptáciu nádorových buniek na acidózu v dôsledku
onkogénneho metabolizmu. Objasnenie úlohy CA IX môže viesť k novým fundamentálnym
poznatkom a tiež k inovatívnym terapeutickým stratégiám [3,4].
Cieľom tejto štúdie je odhaliť vplyv expresie CA IX na proces endocytózy a úlohu CA
IX v c-Met regulovanej endocytózy.
Materiál a metódy
Kultivácia buniek
Na štúdium bola použitá HT1080 a SiHa nádorová bunková línia. Bunky boli
kultivované (37⁰C, 5% CO2) v DMEM médiu obsahujúcom 10% fetálne teľacie sérum (FCS)
a gentamycín.
Izolácia endozómov
6 hodín po založení buniek (7*106 buniek na 100 mm Petriho misku) boli bunky
vložene a inkubované 24 h v hypoxickej stanici (1 % O2, Ruskin Technologies). Po 24 h
inkubácii bolo bunkám odstránene staré médium a pridané médium so zníženým obsahom
fetálneho teľacieho séra (0,5 % FCS). Inkubácia v hypoxických podmienkach pokračovala
ďalších 15-20h (cez noc). Následne, bol bunkám pridaný hepatocytový rastový faktor (HGF)
ktorý indukuje endocytózu c-Met. Inkubácia s HGF predbiehala ďalších 3,5h za hypoxických
podmienok. Po celkových cca 40 h z buniek boli izolované endozómy podľa Schroter et al. [5].
Western blot analýza
Endozomálne vzorky s finálnym množstvom proteínov 40 µg boli separované v 10 %
akrylamidovom géli (40V, cez noc) a následne prenesené na PVDF membránu (Macherey
NAGEL) (300mA, 5h, 4°C). Membrány boli inkubované s primárnymi protilátkami cez noc
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(4°C, EEA1, Rab 7- 1:1000 v 3%BSA v TBST, Cell Signaling), okrem protilátky na CA IX
(1h, RT, 1:3 v 5% mlieku v PBS s Tween20, BioScience), premyte a následne inkubované so
sekundárnymi protilátkami značenými peroxidázou (Sigma-Aldrich) (1h, RT). Na detekciu
proteínov bola využitá schopnosť chemiluminiscencie sekundárnych protilátok značených
peroxidázou v reakcii s ECL vyvolávajúcim roztokom.
Prietoková cytometria
Ako už bolo vyššie spomenuté, bunky boli predinkubované v 1% hypoxii a opracované
20 ng/ml HGF (3h, 1% O2). Následne +/-HGF bunky sa zafixovali a označili protilátkou pre
CA IX (1µg/ml, myšacia M75 (BioScience)) na dobu 30 min. Bunky boli premyté fosfatovým
roztokom a následne inkubované v sekundárnej protilátke (anti myšacia, 488 Alexa Flor
(Invitrogen). Pelet bol rozsuspendovný v 200 µl fosfátového roztoku. Bunky boli analyzované
prostredníctvom Guava EasyCyte Plus a dáta sa vyhodnotili softwérom InCyte 5.2.
Meranie relatívneho endozomálneho pH po HGF indukovanej internalizácii CA IX
Bunky boli založené a inkubované 40h v hypoxii (1%O2) (24h v DMEM s 10% FCS,
zvyšok hodín v DMEM s 0.5%FCS). Myšacia protilátka Ab20 konjugovaná s Alexa Flour 488
bola nariedená 1:1000 v DMEM s 10% FCS a bunky sa inkubovali 30 min pri 4 ° C na
označenie CA IX a potom 1 h pri 37°C na internalizáciu CA IX. Následne Ab20 bola
odstránená a bunky boli inkubované v DMEM s 0,5% FCS bez fenolovej červene obsahujúcom
40 ng/ml HGF a 20 µg/ml pHrodo Red Dextran (15 min, 37°C, Thermo Fisher). Bunky boli
zanalyzované pomocou konfekčného mikroskopu Zeiss LSM510 Meta (37°C, 5% CO2).
Všetky snímky boli urobené s rovnakým nastavením. Obrázky boli spracované
pomocou Image J softwaru. Endozómy obsahujúce CA IX boli identifikované kolokalizáciou
pHrodo signálu (endozómov) s CA IX signálom. Hodnota p sa stanovila pomocou t-testu.
Imunoflorescencia
Bunky boli fixované ľadovo studeným metanolom. Nešpecifická väzba bola blokovaná
3% BSA v PBS, potom boli bunky inkubované 1 hodinu v primárnej protilátke v 1% BSA/
PBS, premyté niekoľkokrát, inkubované so sekundárnymi protilátkami konjugovanými s Alexa
Fluorom (1:1000) umyté a namontované. Použili sa nasledujúce primárne protilátky: myšacia
monoklonálna protilátka anti-CA IX M75 (BioScience, 50 ng/ml), králična polyklonálna
protilátka anti-c-Met (Santa Cruz, 1: 100). Obrázky boli získané pomocou konfokálneho
mikroskopu Zeiss v rovnakom nastavení a analyzované softvérom ImageJ použitím
Colocalization Highlighter. Zistilo sa percento všetkých pozitívnych pixelov CA IX, ktoré sú
kolokalizované s C-Met pixelmi.
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Výsledky a diskusia
pH endozómov je oveľa kyslejšie po HGF indukovanou endocytózou CA IX
Aby sme zistili, či existuje rozdiel v endozomálnom pH medzi endozómami obahujucích
CA IX a endozómami bez CA IX, internalizácia CA IX bola indukovaná inkubáciou SiHa
buniek s 40 ng / ml HGF (15 min, 37 °C). Protilátka AB 20 konjugovaná s Alexa Fluor 488
bol použitá na označenie CA IX. Údaje (obr. 1) ukazujú zjavný trend smerom k vyššej intenzite
pHrodo signálu v endozómoch obsahujúcich CA IX v porovnaní s endozómami bez CA IX (p
= 0,07).

pH rodo signál v endozómoch
CA IX neg.

Intenzita pre pixel

CA IX poz.

Obr. 1. pH CA IX pozitívnych endozómov je oveľa kyslé po internalizácii CA IX indukovanej s HGF. CA
IX internalizácia bola indukovaná s 40 ng/ml HGF (15 minút, 37°C). Konjugát Ab20-AF488 bol použitý na
vizualizáciu CA IX. Pre pozitívne pixely CA IX je hodnota prvého kvartilu 82 343, druhý kvartil 89 046, tretí
kvartil 97 871 a priemer je 91 932. Pre negatívne obrazové body CA IX je prvý kvartil 82,918, druhý kvartil
88,34, tretí kvartil 94,019 a priemer je 89,39. Výsledok T-testu bol p = 0,07.

c-Met/HGF stimuluje internalizáciu CA IX
Na lepšie pochopenie vzťahu medzi CA IX a endocytózou sme našu pozornosť venovali
vplyvu c-Met/HGF indukovanej endocytózy na hladiny CA IX, pomocou metód prietokovej
cytometrie a imunoflorescencie. Výsledky prietokovej cytometrie naznačujú, že stimulácia
buniek s HGF zvyšuje ubúdanie povrchového signálu pre CA IX z HT1080 buniek, čo
naznačuje, že CA IX hrá úlohu v c-Met regulovanej endocytózy (Obr.2A).
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Obr. 2A. Deplecia povrchového signálu CA IX. Internalizácia CA IX bola indukovaná s 20 ng/ml HGF (3h,
37°C). Konjugát Ab20-AF488 bol použitý na vizualizáciu CA IX. Výrazná deplecia povrchového signálu CA
IX bola sledovaná po 3h internalizácii.
Pomocou imunoflorescencie sme taktiež dokázali že množstvo endocytozovanej CA IX (zelená)

v SiHa bunkách sa časom zvyšuje (Obr.2B). Taktiež je vidieť kolokalizáciu s c-Met (červená).
CA IX internalizuje klathrin-dependentnou endocytózou, pretože dlhšia inkubácia s HGF vedie
k zvyšujúcej sa kolokalizácii CA IX s transferínom, markerom klathrinom sprostredkovanej
endocytózy. Bez stimulácie HGF, CA IX zostáva membránovo viazaná a nevzniká žiadna
kolokalizácia s c-Met.

Koeficient
kolokalizácie

Obr. 2B. Kolokalizácia CA IX s c-Met. Internalizácia CA IX bola indukovaná s 40 ng/ml HGF (45min, 37°C).
Množstvo endocytozovanej CA IX v SiHa bunkách sa časom zvyšuje(15,45min,2h). CA IX kolokalizovalá s cMet (červená), receptorovou tyrozínkinázou, ktorá reguluje endozomálnu signalizáciu. CA IX-zelená; c-Metčervená; jadro-modrá farba.

Vplyv endocytózy indukovanej HGF / c-Met na úroveň CA IX, EEA1 a Rab7
Na lepšie pochopenie vzťahu medzi CA IX a endocytózou sme pozorovali vplyv cMet/HGF indukovanej endocytózy na hladiny niektorých proteínov zapojených do procesu
endocytózy (EEA1 a Rab 7) a CA IX v HT1080 bunkách. Ako skorý endozomálny marker sa
použil EEA1 (Early Endosomal Antigen 1) a Rab 7 ako neskorý endozomálny marker (obrázok
3). Expresia EEA1 bola najvyššia vo frakcii MEL(mitochondria, endozóm, lyzozóm frakcia)
ktorá bola ovplyvnená s HGF (+ HGF). Rab 7 ukazuje signál v DE (bunkový debris) a MEL
frakcii buniek ošetrených s HGF. CA IX je prítomná vo všetkých frakciách. Vo frakcii MEL,
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+HGF je bend pre CA IX intenzivnejši v porovnaní s bunkami ktoré neboli opracované HGF.
Tieto výsledky naznačujú, že stimulácia buniek s HGF zvyšuje hladinu proteínov zapojených
do procesu endocytózy (EEA1 a Rab7) a CA IX, čo naznačuje, že CA IX hrá úlohu v c-Met
regulovanej endocytózy.

Rab 7

1,4- Bunkový (DE) debris
2,5- Nukleárna (PN) frakcia
3,6-Mitochondrie+endozómy+lyzozómy (MEL) frakcia
Obr. 3. Distribúcia EEA1, Rab 7 a CA IX v rôznych bunkových frakciách po c-Met/HGF indukovanej
endocýtóze. Po 40h inkubácii za hypoxických podmienok, vzorky boli inkubované 3,5 hodiny s HGF. Následne
bunky boli mechanicky zlyzovné a pomocou gradientovej centrifugácie vyizolované endozómy. Proteíny
nachádzajúce sa v endozomóch boli zanalyzovane pomocou WB metódy.

Záver
Naše výsledky naznačujú, že proteín CA IX by mohol byť súčasťou koncepcie
"signalizačného endozómu" tým že má vplyv na celkovú endocytózu, zúčastňuje sa modulácie
endozomálneho pH, alebo ko-endocytózuje s receptorovými tyrozínkinázami, ako je c-Met,
ktorý reguluje endozomálnu signalizáciu.
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Abstract
Construction of a recombinant plasmid with heat shock gene from the strain Cronobacter skazakii LMG
5740
Cronobacter sakazakii contains a thermotolerance island in its genome. Our aim was to create
a recombinant plasmid with DNA fragment from the thermotolerance island of C. sakazakii. We used PCR to
amplify the corresponding fragments of C. sakazakii and then we ligated these fragments into pUC9 vector. The
electrophoresis in agarose gel verified the correct PCR product. We selected recombinants from non recombinant
plasmids after transformation into chemocompetent cells. We found two recombinant plasmids and we would like
to verify the thermotolerance of these recombinant plasmids in the future research.

Keywords: Cronobacter sakazakii; thermotolerance; thermotolerance island
Úvod a formulácia cieľa
Cronobacter spp. sú príležitostné patogény, ktoré môžu byť pôvodcami vážnych
infekčných ochorení, najmä u detí a novorodencov. Niektoré kmene Cronobacter majú
zvýšenú

termotoleranciu,

čo

zlepšuje

ich

životaschopnosť.

Príkladom

takéhoto

termotolerantného kmeňa je C. sakazakii, ktorý má vo svojom genóme ostrovy
termotolerancie, ktoré zabezpečujú prežívanie tejto baktérie pri vyšších teplotách (napr. pri
spracovaní mlieka, a pod.). Preto samotný fenomém termotolerancie je jedným z ďalších
faktorov prežitia baktérie v potrave aj v kritických podmienkach, akým je napríklad vysušenie
[1, 2, 3].
Cieľom tejto práce bolo pripraviť rekombinantný plazmid pUC9 s inzertom C
fragmentu zo skôr charakterizovaného ostrova patogenity kmeňa C. sakazakii LMG 5740
pravdepodobne zodpovedného za termotoleranciu baktérií [4] tak, aby jeho prípadná expresia
bola pod kontrolou slabšieho lac promótora divého typu, ktorý sa nachádza v uvedenom
vektore.
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Materiál a metódy
PCR: Na amplifikáciu vyššie uvedeného C fragmentu z kmeňa C. sakazakii LMG 5740
pomocou PCR s primermi:
C forward primer: GGCCAAGCTTATGGACATCGATTTCAAGAAGTTG (teplota topenia:
68,3 °C) a C reverzný primer: GGCCGAATTCTCAGCCGTTGATCGG (teplota topenia: 67,9
°C).
Červenou je označené štiepne miesto pre HindIII. Zelenou je označené štiepne miesto
pre EcoRI. Modrou je označený stop kodón. Podčiarknutým sú označené miesta, ktorými
primer nasadá na templát. Zložky PCR sú uvedené v tab. 1 a teplotný program v tab. 2.
Tab. 1. Zložky PCR – na 50 µl.

zložky

objem

Templát DNA

3 µl

Forward primer 10 pmol/ µl

1,25 µl

Reverzný primer 10 pmol/ µl

1,25 µl

Taq DNA polymeráza 5 U/ µl

1 µl

10x koncentrovaný reakčný tlm. roztok

5 µl

dNTP 2,5 mM

0,5 µl

PCR voda

38 µl

Tab. 2. Teplotný program PCR – prebiehal v 2 cykloch.

Počiatočná
denaturácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Konečná
polymerizácia

Teplota

Čas

Počet opakovaní
cyklu

95 °C

10 minút

1x

95 °C
49 °C
70 °C
95 °C
54 °C
72 °C

30 sekúnd
20 sekúnd
1 minúta
20 sekúnd
20 sekúnd
1 minúta

72 °C

10 minút

5x

25x
1x

Elektroforéza v 1 % agarózovom géli: Vznik PCR produktu sme overovali pomocou
elektroforézy v 1 % agarozóvom géli. Elektroforéza bežala 1 hodinu pri 110 V v 1x
koncentrovanom TAE elektrolyte. Na zafarbenie gélu sme použili farbičku Stain G (k DNA
vzorkám sme pridávali 6x koncentrovaný farbiaci roztok DNA Loading Dye & SDS Solution
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(Fermentas)).
Štiepenie DNA: Plazmid pUC9 aj PCR produkty sme štiepili pri 37 °C 2 hodiny podľa
štiepnej reakcie v tab. 3.
Tab. 3. Štiepna reakcia – na 50 µl.

zložky

objem

EcoRI

0,5 µl

HindIII

0,5 µl

10x koncentrovaný tlm. roztok (CutSmart®)

5 µl

DNA

5 µl

Voda

39 µl

Ligácia štiepených DNA fragmentov: Ligačnú reakciu sme uskutočnili v pomere
inzertu k vektoru 3:1, resp. 5:1 podľa tab. 4, pričom reakcia prebiehala pri 4 °C 16 hod.
Tab. 4. Ligácia – na 50 µl reakcie.

zložky

objem
inzert:vektor, 3:1

objem
inzert:vektor, 5:1

T4 DNA ligáza

2,5 µl

2,5 µl

10x koncentrovaný tlm.
roztok

5 µl

5 µl

Vektor (pUC9)

2,5 µl

2,5 µl

Inzert

1,78 µl

3 µl

Destilovaná voda

38,22 µl

37 µl

Transformácia chemokompetentných buniek: K chemokompetentným bunkám DH5α
a XL1-Blue sme pridali 5 µl DNA a inkubovali sme ich 10 minút na ľade. Následne sme ich
vystavili tepelnému šoku pri 42 °C na 45 sekúnd a inkubovali sme ich na ľade 2 minúty. K takto
pripraveným bunkám sme pridali 450 µl LB média a inkubovali 1 hodinu pri 37 °C a 250 rpm.
Bunky sme vysiali na misky s tuhým LB médiom, glukózou vo výslednej koncentrácii 1 %
a ampicilínom 100 mg/l.
Selekcia rekombinantných klonov: Prostredníctvom QIAprep Spin Miniprep Kit
(Qiagen) a podľa priloženého návodu sme izolovali plazmidovú DNA. Koncentráciu
izolovanej DNA sme merali pomocou NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer (Thermo
Scientific) prístroja. Pomocou elektroforézy v agarozóvom géli a následného štiepenia
plazmidov restrikčnými endonukleázami EcoRI a HindIII sme vyselektovali pozitívne
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rekombinantné plazmidy.
Výsledky a diskusia
Pomocou PCR sme z purifikovanej genómovej DNA C. sakazakii LMG 5740 (získanej
od Doc. Drahovskej) amplifikovali DNA s C fragmentom, čo sme overili pomocou
elektroforézy v 1 % agarózovom géli. Na Obr. 1 môžeme vidieť, že veľkosť amplifikovaného
PCR produktu je 590 bp, čo zodpovedá očakávanej veľkosti C fragmentu.

Obr. 1. 1 % agarózová elektroforéza PCR produktu:
vľavo: DNA „ladder“; vpravo: dráha 1 - DNA „ladder“, dráha 2 - PCR produkt, dráha 3 - negatívna kontrola

Po ligačnej reakcii, v ktorej sme použili pomer inzertu k vektoru 3:1, sme nezískali
rekombinantný plazmid. Po zvýšení koncentrácie pomeru inzertu k vektoru na 5:1 sme získali
rekombinantné plazmidy, čo sme potvrdili analýzou izolovaných plazmidových DNA z
transformantov pomocou elektroforézy. Na Obr. 2 môžeme vidieť, že po štiepení izolovaného
rekombinantného plazmidu z pozitívnych klonov s restrikčnými endonukleázami EcoRI
a HindIII sme získali dva DNA fragmenty, jeden s veľkosťou 2665 bp, čo zodpovedá veľkosti
štiepeného plazmidu pUC9, druhý s veľkosťou 590 bp, čo zodpovedá veľkosti C fragmentu.
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Obr. 2. 1 % agarózová elektroforéza štiepených rekombinantných plazmidov: dráhy 1 a 2 - štiepené
rekombinatné plazmidy, dráha 3 - plazmid pUC9-CF, dráha 4 - DNA „ladder“

Záver
V našej práci sme pripravili rekombinantný plazmid pUC9-CF. Inzerciu C fragmentu
z ostrova termostability C. sakazakii do vektora sme overili štiepením pomocou restrikčných
endonukleáz

a ich

elektroforézou.

V ďalších

experimentoch

využijeme

pripravený

rekombinantný plazmid na funkčné štúdie E. coli, ktoré budú tiež zahŕňať indukciu expresie
gp C fragmentu pod slabým lac wt promótorom s cieľom potvrdiť jeho funkciu ako C.
sakazakii faktora termotolerancie/ heat shock proteínu.
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Optimalizácie produkcie tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri
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Abstract
Optimizations of production of thyroid peroxidase from Branchiostoma belcheri in Escherichia coli.
Thyroid peroxidase (TPO) is a hemoprotein that catalyzes iodization of thyroglobulin in thyroid gland
as well as hormone production. Its ability to cleave double bonds can also be used in various biotransformation
processes. In this study we optimized production of TPO from Branchiostoma belcheri in Escherichia coli, which
has similarities with human TPO and has potential to serve as efficient biocatalyst. In future research we will
focus on increasing the product yield as well as solubilization of the protein to avoid formation of inclusion bodies.

Keywords: thyroid peroxidase; optimalization; Escherichia coli
Úvod a formulácia cieľa
Tyroidná peroxidáza (TPO) je hemoproteín, ktorý hrá ústrednú rolu v syntéze
tyroidných hormónov a to katalyzovaním procesu jodizácie tyrozinov na tyroglobulíne
a následnou tvorbou trijodotyronínu a tyroxínu [1–2]. U človeka predstavuje hlavný
autoantigénny cieľ pre ľudskú autoimúnnu tyroidnú chorobu. Proteín obsahuje špecifický
antigén pre vlastné protilátky (anti-human thyroid peroxidase; anti-hTPO) a jeho produkcia je
využívaná ako zdroj tohto antigénu pre imunologickú detekciu prítomnosti protilátok ako
indikátora ochorenia [3].
Branchiostoma belcheri (kopijovec rybkovitý) obsahuje tyroidnú peroxidázu
exprimovanú striktne v endostyle, ktorý je považovaný za homológ folikul štítnej žľazy
vyšších organizmov, kde sa koncentruje jód a tvoria príslušné hormóny. Sekvencia génu
peroxidázy z B. belcheri (BbePOX1) a mechanizmy jej expresie sú porovnateľné so
stavovcami, čo poukazuje na potenciálne využitie tejto peroxidázy [4]. Produkcia takejto
peroxidázy by vzhľadom ku homológii a podobným vlastnostiam mohla byť náhradou ľudskej.
V uvedenej práci pracujeme so synteticky pripraveným génom peroxidázy, ktorý má dĺžku
2303 bp a bol pripravený firmou „Eurofins Genomics“, pričom jeho sekvencia bola
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optimalizovaná pre produkciu v Escherichia coli. Produkcia tejto hemoperoxidázy je
potenciálne významná aj kvôli účinnému štiepeniu dvojitých väzieb, čo je možno uplatniť
v rôznych biotransformačných reakciách (napr. pri plánovaných experimentoch biokonverzie
izeugenolu na vanilín).
Primárnym cieľom tejto práce bola optimalizácia produkcie vyššie uvedenej peroxidázy
v E. coli z hľadiska výťažku, a zároveň čo najvyššieho podielu solubilného rekombinantného
proteínu.
Materiál a metódy
V tejto práci sme pre optimalizáciu produkcie testovali viacero kmeňov E. coli, ktorých
genotypy sú uvedené v (Tab.).
Tab. 1. Kmene E. coli s príslušnými genotypmi a firmami.
Kmeň

Genotyp

Zdroj

OverExpressTM
C41 (DE3)

F- ompT gal dcm hsdSB(rB-mB-)(DE3)

Lucigen

BL21 (DE3)

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

Novagen ®

BL21 (DE3) pLysS

F- ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysS (CamR)

Novagen ®

Chemicky kompetentné bunky sme transformovali plazmidom pET21-a, ktorý
obsahoval gén BbePOX1 pre tyroidnú peroxidázu z Branchiostoma belcheri (
Obr. 10).
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Obr. 10. Mapa plazmidu pBbePOX1 obsahujúci gén BbePOX1 (SnapGene)

Ako inokulá pre baničkovú expresiu sme si pripravili nočné kultúry transformovaných
kmeňov E. coli v LB (Luria-Bertani) médiu s prídavkom 1 % (w/v) glukózy a príslušného
antibiotika. Expresia prebiehala v 250 ml Erlenmayerových bankách v 50 ml LB média,
autoindukčného média a M9 minimálneho média, nakoľko sme sa snažili optimalizovať
expresiu pre dosiahnutie čo najvyššieho výťažku peroxidázy za použitia rôznych médií.
Kultúry sme inokulovali v pomere 1:100 a v prípade LB média sme pridávali pri inokulácii 0,1
% (w/v) glukózu. Kultúry sme nechali rozrásť do OD600 = 0,5 – 0,8 pri teplote 37 °C. Na
indukciu expresie sme ako induktor využívali 1 mM IPTG. Pri využití autoindukčného média
prídavok IPTG nebol potrebný, pretože po spotrebovaní glukózy bunkami sa začína utilizácia
laktózy prítomnej v médiu, čím sa nasledovne spúšťa indukcia. V čase indukcie sme k bunkám
pridávali čerstvý hemín (pH = 9–10). Po indukcii sme nechali bunky rásť buď na rovnakej
teplote, alebo sme teplotu znížili podľa potreby nakoľko sme testovali aj vplyv teploty expresie
na výťažok proteínu. Kultivovali sme teda pri 20 °C, 28 °C a 37 °C. Po ukončení kultivácie
sme bakteriálnu kultúru scentrifugovali pri 7690 g po dobu 30 min a získané bunkové pelety
sme uskladnili pri -20 °C.
Na zistenie pomeru solubilnej a nesolubilnej frakcie exprimovaného proteínu sme
scentrifugované bunky homogenizovali ultrazvukom (Sonoplus HD3200 sonda KE 76,
Bandelin) pri 30 % amplitúde po dobu 8 minút a 15 sekúnd s dĺžkou trvania pulzu 15 sekúnd
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a 45 sekundovým chladením v 15 ml sonikačného roztoku (50 mM TrisHCl, 0,5 M NaCl,
pH=8).
Na analýzu expresie proteínov sme použili elektroforézu v 12% SDS polyakrylamidovom
géli [5]. Rozdelené proteíny sme farbili vo farbiacom roztoku Coomassie Brilliant Blue G-250.
Kvantitatívnu analýzu odfoteného gélu sme uskutočnili so softvérom Gene Tools ver. 4.03.01.0
(SynGene). Vzorky z heterológnej expresie sme tiež analyzovali prostredníctvom metódy
Western Blotting. Použité protilátky sú uvedené v (Tab. 2). Analýzu sme vyhodnocovali na
prístroji (ImageQuant LAS 500, GE Healthcare), ktorý automaticky vyhodnotil expozičný čas
a zaznamenal signály.
Tab. 2. Protilátky využité pri analýze Western blot.

Názov protilátky

Typ

Zdroj

Mouse anti-His

Primárna protilátka

Invitrogen

Goat anti-mouse

Sekundárna protilátka

Sigma

Výsledky a diskusia
Na výber vhodného expresného systému sme testovali tri kmene E. coli, ktoré boli
transformované plazmidom obsahujúcim gén pre tyroidnú peroxidázu z B. belcheri. Expresiu
sme sa v prvom kroku snažili optimalizovať z hľadiska rôznych teplôt kultivácie (20 °C, 28
°C, 37 °C) v LB médiu, pričom sme indukovali 1 mM IPTG pri OD600 0,5-0,8 a v kroku
indukcie sme pridávali aj čistý hemín (Obr. 2).

Porovnanie OD600 rôznych kmeňov

8
6
OD600

37 °C

4

28 °C

2

20 °C

0
BL21 (DE3)

BL21
(DE3)pLysS

OverExpress
C41 (DE3)

Obr. 2. Porovnanie OD600 ako markera rastu biomasy pri produkcii v LB médiu.
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Keďže pri priamej analýze vzoriek z jednotlivých experimentov heterológnej expresie
prostredníctvom SDS-PAGE sme zistili, že úroveň expresie rekombinantného enzýmu bola
nízka, rozhodli sme sa potvrdiť jeho produkciu pomocou Western Blottingu s anti-His
protilátkou, kde sme využili skutočnosť, že aminokyselinová sekvencia rekombinantného
proteínu obsahuje na C-konci 6x His-tag. Na základe získaných výsledkov sme zistili, že
najvhodnejšia teplota pre produkciu uvedeného rekombinantného proteínu je 37 °C a 28 °C, čo
sa nám potvrdilo v kmeňoch BL21 (DE3) a BL21 (DE3)pLysS. V kmeni OverExpressTM C41
(DE3) sme nezaznamenali expresiu ani pri jednej teplote kultivácie v LB médiu (

Obr. 3).
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Obr. 3. Analýza Western Blot 4 hodiny expresie pri 37 °C, 28 °C, 20 °C v kmeňoch BL21 (DE3), BL21
(DE3)pLysS a OverExpressTM C41 (DE3): Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov; dráha 2:
BL21 (DE3) 37 °C; dráha 3: BL21 (DE3) 28 °C; dráha 4: BL21 (DE3) 20 °C; dráha 5: BL21 (DE3)pLysS 37
°C; dráha 6: BL21 (DE3)pLysS 28 °C; dráha 7: BL21 (DE3)pLysS 20 °C; dráha 8: OverExpressTM C41 (DE3)
37 °C; dráha 9: OverExpressTM C41 (DE3) 28 °C; dráha 10: OverExpressTM C41 (DE3) 20 °C

V ďalšom kroku sme analyzovali vplyv iných kultivačných médií na množstvo
výťažku. Expresiu sme uskutočnili pri 28 °C a 37 °C v autoindukčnom médiu, nakoľko ako
sme zistili na základe predchádzajúcej analýzy, že pri 20 °C sme expresiu peroxidázy
nedetegovali. Expresia prebiehala približne rovnako pri všetkých 3 kmeňoch E. coli aj pri
oboch teplotách (Obr. 4).
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Obr. 4. Analýza Western Blot po 15 hodinovej expresii v autoindukčnom médiu pri teplote 28 °C a 37 °C
v kmeňoch BL21 (DE3), BL21 (DE3)pLysS a OverExpressTM C41 (DE3): Dráha 1: štandard molekulovej
hmotnosti; dráha 2: 0 hodina expresie (negatívna kontrola); dráha 3: OverExpressTM C41 (DE3) 28 °C; dráha 4:
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BL21 (DE3) 28 °C; dráha 5: BL21 (DE3)pLysS 28 °C; dráha 6: OverExpressTM C41 (DE3) 37 °C; dráha 7:
BL21 (DE3) 37 °C; dráha 8: BL21 (DE3)pLysS 37 °C

Na produkciu rekombinantného proteínu sme testovali aj M9 minimálne médium pri
rovnakých teplotách, avšak pri týchto experimentoch sme nedetegovali žiadnu expresiu
proteínu.
Podiel solubilnej a nesolubilnej frakcie rekombinantného proteínu sme u jednotlivých
vzoriek z expresie zisťovali po homogenizácii buniek pomocou ultrazvuku. Avšak po Western
Bloting analýze sme zistili, že takmer celý podiel exprimoveného proteínu nie je solubilný (t.j.
je produkovaný vo forme inklúznych teliesok).
Záver
Optimalizáciou teploty, kultivačného média a hostiteľského kmeňa sme úspešne
exprimovali tyroidnú peroxidázu z B. belcheri v E. coli. Avšak vzhľadom na nízku úroveň
expresie a solubilitu proteínu je nutné pokračovať v ďalších experimentoch, ktorými budeme
overovať ďalšie stratégie na zlepšenie efektivity jej produkcie (napr. umiestniť gén pod iný
promótor, napr. T5, prípadne exprimovať enzým vo fúzii so solubilným fúznym proteínom,
resp. uskutočniť solubilizáciu a následnú revitalizáciu nesolubilnej peroxidázy pomocou
chaotropných činidiel, napríklad močovinou).
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Abstract
Antimicrobial susceptibility of Listeria monocytogenes strains from food plants.
We studied the susceptibility to twelve antibiotics in 65 strains of Listeria monocytogenes, 42 of which
were from meat plants, 18 from dairy plants, 3 were collection strains and 2 were clinical strains. All tested strains
were susceptible to erythromycin, teicoplanin, linezolid, trimethoprim-sulfamethoxazole, chloramphenicol,
tetracycline and gentamicin. High resistance against penicillin (45 of 65 strains) and cefoxitin (64 of 65 strains)
have been shown. Two strains were semiresistant to ciprofloxacin. We found seven resistant strains to
streptomycin, and four more were semiresistant. Only two strains showed resistance to rifampicin, but further
eleven were semiresistant. Multidrug resistance (resistance to three or more antibiotics) was confirmed in 6 strains.
The ongoing trend of resistance to several different antibiotics in isolated strains, including those used in the
treatment of listeriosis such as penicillin, the occurence of multiresistant strains as well as the potential
transmission of resistance from other bacteria and also within Listeria, is a cause for concern.

Keywords: Antibiotic resistance; Listeria monocytogenes; Listeriosis
Úvod a formulácia cieľa
Kmene Listeria monocytogenes sú univerzálne rozšírené v prírodnom prostredí.
Podarilo sa ich izolovať z pôdy, vegetácie, vody (odpadovej a inej), krmiva pre zvieratá, siláže,
čerstvej a mrazenej hydiny ako aj zo zdravých ľudských a zvieracích nositeľov. Vďaka svojej
schopnosti rásť a prežiť pri teplotách pod 1°C v potravinách a krmivách, baktéria prežíva dlhú
dobu v prostrediach s prístupom k organickému materiálu. Je to fakultatívny, intracelulárny
patogén zodpovedný za zriedkavé, no veľmi vážne a život ohrozujúce ochorenie najmä
u vysoko rizikových skupín pacientov a zvierat s názvom listerióza. Ochorenie sa prenáša
primárne konzumáciou kontaminovaných potravín alebo krmiva. Infekcia spôsobená listériou
vyžaduje skoré začatie antibiotickej liečby, ktorá má rýchly baktericídny účinok [1].
L. monocytogenes je s výnimkou prirodzenej in vitro rezistencie na staršie chinolóny,
fosfomycín, a cefalosporíny citlivá na klinicky relevantné skupiny antibiotík pôsobiacich proti
gram-pozitívnym baktériám [2]. Referenčná liečba je v súčasnosti založená na synergickom
použití vysokých dávok aminopenicilínu (ampicilín alebo amoxicilín) a aminoglykozidu ako
napríklad gentamicín [1]. Ako možné alternatívy sa navrhli rifampicín, vankomycín, linezolid
a karbapenémy, avšak v prípade intolerancie na beta-laktámy sa všeobecne používa
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trimetoprim. V roku 1988 bol opísaný prvý kmeň L. monocytogenes rezistentný voči
antibiotikám. Od tej doby sa v potravinových a s menšou frekvenciou v klinických izolátoch
vo zvýšenej miere zistili a opísali mnohé rezistentné kmene. V rovnakom roku sa zároveň vo
Francúzsku zaznamenal aj prvý multirezistentný kmeň. Táto baktéria sa stáva rezistentná voči
antibiotikám najmä prostredníctvom získania troch druhov mobilných, genetických elementov
– samo-prenosných plazmidov, mobilizovateľných plazmidov a konjugatívnych transpozónov
[3]. Ich rozširovanie umožňuje prenos determinantov rezistencie na citlivé kmene. Antibiotická
rezistencia klinických kmeňov L. monocytogenes sa pravdepodobne vyvinula práve vďaka
prenosu široko-hostiteľských plazmidov, pochádzajúcich z rodov Enterococcus, Streptococcus
a Staphylococcus [3]. U rodu Listeria je známa aj prítomnosť efluxných púmp, ktoré sa
podieľajú na odstraňovaní toxických substrátov vrátane antibiotík z buniek do vonkajšieho
prostredia. Napriek tomu, že hlavným mechanizmom nadobudnutia rezistencie týchto baktérií
je konjugácia, narastá aj počet spontánne rezistentných kmeňov L. monocytogenes voči
antibiotikám.
Naša práca skúma prevalenciu rezistencie voči dvanástim, klinicky relevantným
antibiotíkám v súbore kmeňov L. monocytogenes z mliekarenských a mäsových prevádzok ako
aj klinických kmeňov izolovaných na Slovensku medzi rokmi 2011 a 2014 a zbierkových
kmeňov.
Materiál a metódy
Na testovanie sme využili 60 kmeňov L. monocytogenes získaných z mäsových
a mliekarenských prevádzok, 3 zbierkové kmene a 2 klinické kmene. Tieto kmene poskytol
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave a Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
Tab . 3. Použité kmene L. monocytogenes.
KMB

Označenie
kmeňa

Dátum
izolácie

Zdroj

Profil PFGE

Sérotyp

1

S/69/4

8.7.2013

klát - rozrábka (plast)

1

IIc

2

S/69/8

8.7.2013

miešačka - výrobňa (nerez)

2

IIa

3

S/69/6

8.7.2013

podlaha - výrobňa (keramika)

9

IVb

4

EGD-e

zbierkový kmeň

1/2a

5

NCTC 11994 (174)
NCTC 11994

zbierkový kmeň

4b

6
7

S/75/11

4.2.2014

zbierkový kmeň
mlyn - násypka - výrobňa (nerez)

1

4b
IIc

8

S/75/10

4.2.2014

podlaha - výrobňa (keramika)

2

IIa

12

S/75/4

4.2.2014

umývadlo - rozrábka (nerez)

9

IVb

13

HPL1

leto 2014

klinický kmeň

IIa
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14

S/74/1

15.10.2013 podlaha - rozrábka (keramika)

9

IVb

15

S/74/2

15.10.2013 stena - rozrábka (keramika)

2

IIa

17

S/74/8

15.10.2013 stôl - rozrábka (červený plast)

9

IVb

18

S/74/10

15.10.2013 podlaha - výrobňa (keramika)

9

IVb

19

S/74/12

15.10.2013 kuter - výrobňa (nerez)

2

IIa

20

S/74/13

15.10.2013 umývadlo - výrobňa (nerez)

1

IIc

22

S/74/15

15.10.2013 odpadová voda z handry - výrobňa

2

IIa

23

S/74/17

15.10.2013 podlaha - expedícia (keramika)

9

IVb

24

S/74/18

15.10.2013 návleky z topánok 6 ks

9

IVb

25

S/75/12

4.2.2014

kuter - výrobňa (nerez)

2

IIa

26

S/75/13

4.2.2014

umývadlo - výrobňa (nerez)

2

IIa

27

S/75/14

4.2.2014

podlaha pri udiarni

9

IVb

30

T/38/4

23.6.2011

baliaci stroj

1

IIc

31

T/38/11

23.6.2011

bryndza

1

IIc

32
33

T/51/42
P/59/26

2.5.2012
18.7.2012

ovčí hrudkový syr
papierový lapač na muchy

5
6

IVb
IIa

34

P/63/20

26.2.2013

celulózový filter na surové mlieko

3

IIa

35

P/63/25

26.2.2013

handra na čistenie topánok

7

IIa

36

P/63/27

26.2.2013

fermentované krmivo

8

IIa

37

T/65/15

19.3.2013

plastová nádoba na surový syr

7

IIa

38

K/66/3

13.5.2013

podlaha v mliekarni

3 st

IIa

39

K/66/16

13.5.2013

handra na čistenie podlahy

3 st

IIa

40

P/67/3L

27.5.2013

strojná dojička

10

IIa

41

P/67/4L

27.5.2013

handra na čistenie vemena

3

IIa

42

P/67/14L

27.5.2013

handra na čistenie topánok

10

IIa

43

T/70/11

15.7.2013

umývadlo vo výrobni

12

IIa

44

T/70/12

15.7.2013

podlaha vo výrobni

13

IIa

45

T/72/7

20.9.2013

stena v miestnosti na plnenie mlieka

14

IIa

46

T/72/17

20.9.2013

voda z odtoku, vstupná miestnosť

14

IIa

47

P/77/22

handra na čistenie vemena

7

IIa

48

HPL2

20.10.2014 hemokultúra

50

S/37/5

14.6.2011

umývadlo vo výrobni

2

IIa

51

S/54/1

28.5.2012

mlyn

2

IIa

53

S/69/1

8.7.2013

podlaha

1

IIc

54

S/69/7

8.7.2013

umývadlo

2

IIa

55

S/69/9

8.7.2013

mlyn

1

IIc

56

S/69/14

8.7.2013

návleky

9

IVb

62

S/76/11

18.4.2014

narážačka vo výrobnej miestnosti

1

IIa

63

S/76/14

18.4.2014

mixér na uvarené mäso

1

IIa

65

S/76/15/2

18.4.2014

podlaha - expedícia

9

IVb

67

S/80/1/1

6.14

podlaha vo výrobni

9

IVb

68

S/80/3

6.14

umývadlo vo výrobni

2

IIa

IIa
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69

S/80/9

6.14

podlaha v miestnosti so surovým mäsom

1

IIa

70

S/80/16/1

6.14

návleky

2

IIa

71

S/80/17/1

6.14

podlaha - expedícia

9

IVb

72

S/80/17/2

6.14

podlaha - expedícia

2

IIa

74

S/82/6

8.14

dávkovač na mydlo

9

IVb

75

S/82/7

8.14

podlaha v produkčnej miestnosti

9

IVb

76

S/82/9

8.14

umývadlo vo výrobni

1

IIc

82

S/86/1

11.14

podlaha vo výrobni

2

IIa

83

S/86/2

11.14

podlaha blízko fajčiarskej miestnosti

2

IIa

84

S/86/7

11.14

finálny produkt - "kabanos"

2

IIa

85

S/86/10

11.14

voda z čistiacej utierky

2

IIa

87

S/87/3

12.14

mlyn vo výrobni

1

IIc

88

S/87/14/2

12.14

návleky

1

IIc

Antibiotickú rezistenciu sme stanovili testom diskovej difúzie podľa usmernení CLSI
[4]. Nakoľko v usmerneniach CLSI neexistujú kritéria rezistencie pre testovanie citlivosti
listérií, použili sme hraničné hodnoty rezistencie pre Staphylococcus spp. Na základe priemeru
inhibičnej zóny okolo antibiotických diskov sme kmene rozdelili do troch kategórií citlivosti:
citlivé, semirezistentné alebo rezistentné.
Bunky sme nechali rásť 18 hodín pri 30 oC v tekutom médiu tryptic soy broth (TSB;
Biolife, Milano – Italia). Následne sme centrifugovali 1 ml buniek v tekutom TSB pri 3000G/5
minút. Odstránili sme supernatant, pelet sme rozsuspendovali vo fyziologickom roztoku
a zriedili na 0.5 bodu na McFarlandovej stupnici (približne 108 cfu/ml). Suspenziu buniek sme
inokulovali na Mueller-Hintonový agar s použitím vatovej špajdle. Veľkosť inhibičnej zóny
baktérií sme vyhodnotili po 16 hodinách inkubácie pri 37 oC. Ako kmeň na kontrolu kvality
sme použili Staphylococcus aureus CCM 3953. Kmene sme testovali proti panelu 12 antibiotík,
pričom na jednej Petriho miske bolo 6 diskov: penicilín G (P) (10 IU/disk), cefoxitín (FOX)
(30 µg/disk), erytromycín (E) (10 µg/disk), teikoplanín (TEC) (30 µg/disk), linezolid (LZ) (30
µg/disk), ciprofloxacín (CIP) (5 µg/disk), trimetoprim-sulfametoxazol (SXT) (25 µg/disk),
chloramfenikol (C) (30 µg/disk), tetracyklín (TE) (30 µg/disk), gentamicín (GM) (10 µg/disk),
streptomycín (S) (300 µg/disk), rifampicín (RA) (5 µg/disk).
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Výsledky a diskusia
Všetky izoláty L. monocytogenes boli citlivé na erytromycín, teikoplanín, linezolid,
trimetoprim-sulfametoxazol, chloramfenikol, tetracyklín a gentamicín (Tab. 2.). Aspoň voči
jednému antibiotiku bolo rezistentných 100% kmeňov.
Tab. 2. Antibiotická rezistencia kmeňov L. monocytogenes.

Antibiotikum
Penicilín
Cefoxitín
Erytromycín
Teikoplanín
Linezolid
Ciprofloxacín

Hraničné hodnoty (mm)
Rezistentné Semirezistentné
≤ 28
≤ 21
≤ 13
14-22
≤ 10
11-13
≤ 20
≤ 15
16-20

Kmene (počet)
Citlivé Rezistentné Semirezistentné
≥ 29
45
≥ 22
64
≥ 23
ND
ND
≥ 14
ND
ND
≥ 21
ND
≥ 21
ND
2

Citlivé
20
1
65
65
65
63

Trimetoprimsulfametoxazol
Chloramfenikol
Tetracyklín
Gentamicín
Streptomycín
Rifampicín

≤ 10
≤ 12
≤ 14
≤ 12
≤ 19
≤ 16

≥ 16
≥ 18
≥ 19
≥ 15
≥ 23
≥ 20

65
65
65
65
54
52

11-15
13-17
15-18
13-14
20-22
17-19

ND
ND
ND
ND
7
2

ND
ND
ND
ND
4
11

Celkový počet kmeňov: 65; ND: nedetegované

Voči jednému antibiotiku bolo rezistentných 27,7 % kmeňov, 43,1% voči dvom
antibiotikám, 3,1% voči trom, 1,5% voči štyrom, 3,1% bolo rezistentných voči jednému
antibiotiku a zároveň semirezistentných voči jednému. Zo všetkých kmeňov bolo 15,4%
rezistentných voči dvom antibiotikám a semirezistentných voči jednému, 1,5% bolo
rezistentných voči dvom antibiotikám a semirezistentných voči dvom, 3,1% bolo rezistentných
voči trom antibiotikám a semirezistentných voči jednému a 1,5% bolo rezistentných voči
štyrom antibiotikám a semirezistentných voči jednému.
Naše kmene L. monocytogenes sú, až na jednu výnimku, podľa očakávania rezistentné
na cefoxitín, voči ktorému je táto baktéria prirodzene rezistentná. Zistili sme zvýšený podiel
kmeňov rezistentných voči penicilínu (45 zo 65). Podobný výsledok získali aj Prazak a kol.,
ktorí potvrdili rezistenciu u 18 z 21 izolátov L. monocytogenes z kapusty a prostredia na jej
produkciu [5]. Rovnaká skupina potvrdila výskyt rezistencie aj voči ďalším antibiotikám,
vrátane ciprofloxacínu, streptomycínu a rifampicínu, čo sa čiastočne zhoduje s našimi
výsledkami. Zvýšená odolnosť L. monocytogenes na penicilín sa môže pripísať jeho častému
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požívaniu pri liečbe rôznych chorôb u ľudí ako aj nadmernému použitiu vo veterinárnej
medicíne. Podobná príčina vzniku rezistencie by mohla platiť aj u ďalších antibiotík, ktoré sme
testovali.
Záver
Prítomnosť kmeňov rezistentných voči antimikrobiálnym látkam, obzvlášť voči tým,
ktoré sa tradične používajú na liečbu listeriózy ako penicilín je alarmujúca. V našej štúdii boli
všetky testované kmene rezistentné minimálne na jedno antibiotikum. Najviac kmeňov bolo
rezistentných na cefoxitín (98%), potom nasledoval penicilín (69%), streptomycín (11%)
a rifampicín (3%). Navyše sme zistili semirezistenciu voči ciprofloxacínu (3% kmeňov),
streptomycínu (6%) a rifampicínu (17%). Ako multirezistentných sa potvrdilo šesť kmeňov
(9%). Zvýšenie povedomia o význame kontrolovaného používania antibiotík je rozhodujúce,
pričom sa vyžaduje ďalší výskum na lepšie pochopenie mechanizmov, zodpovedných za
antibiotickú rezistenciu u baktérií. Na včasné zistenie akejkoľvek zmeny v antibiotickej
rezistencii izolátov z potravín, prostredia, ľudských a zvieracích zdrojov a aby sa zabezpečila
pretrvávajúca účinnosť liečby listeriózy, malo by byť zachované pravidelné testovanie L.
monocytogenes.
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Príprava práškov a filmov hydroxyapatitu dopovaného stronciom
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Abstract
Prepation of strontium doped hydroxyapatite powders and films
In this work we deal with the preparation of strontium doped hydroxyapatite powders and films. The
strontium doped hydroxyapatite powders (SHA-pw) were prepared by wet method. The films (SHA-sp) were
prepared on indium tin oxide (ITO) conductive glass substrate by screen printing method. The phase compositions
of samples were characterized by X-ray diffraction (XRD) and the morphology was investigated by scanning
electron microscopy (SEM). The films had porous and uneven surfaces. XRD showed that the powders and films
were mainly made up of hydroxyapatite doped with strontium and the (Sr/(Sr+Ca) ratios ranged from 0 – 50%,
which could be expressed as the general formula of Ca10-xSrx(PO4)6(OH)2, (x=0, 0.1, 0.25, 0.5,). Such powders
and films are expected to have significant medical applications as dental implants and artificial bone joints.

Keywords: hydroxyapatite; strontium; powders; films
Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti je jedným z najštudovanejších materiálov na aplikáciu v biomedicíne vo
forme implantátov, povrchových vrstviev a prostetík, hydroxyapatit (HAp) a to vďaka jeho
vynikajúcim biokompatibilným vlastnostiam. Syntentický hydroxyapatit je aktuálne
využívaný ako biomateriál pre mnoho aplikácií v ortopédii aj dentálnej medicíne, pretože po
implantácii vytvára reálnu väzbu s okolitým kostným tkanivom [1, 2].
Výnamnou vlastnosťou hydroxyapatitu so základným vzorcom Ca10(PO4)6(OH)2 jeho
schopnosť substituovať do svojej štruktúry na miesto Ca2+ iónov, ióny iných kovov ako Ag+,
Cu2+, Zn2+, Sr2+ a iné. Týmto možno vytvoriť kompozity, ktoré sú biokompatibilné a rovnako
majú aj antibakteriálne vlastnosti [3]. Inkorporovanie kovových iónov Ag, Zn, Ti alebo Cu do
štruktúry hydroxyapatitu ovplyvňujú vlastnosti HAp ako rozpustnosť, kryštalinitu, morfológiu,
elektrické, optické a dielektrické vlastnosti [4].
Stroncium je stopový prvok, ktorý stimuluje rast kostných buniek [5]. Skeletárny
metabolizmus stroncia bol počas posledných niekoľko rokov predmetom intenzívneho štúdia.
Pre jeho chemickú a fyzikálnu podobnosť s vápnikom je Sr prvok, ktorý sa prirodzene
akumuluje v skelete [6]. Nachádza sa v minerálnej časti kostí, špeciálne v miestach s vysokou
metabolickou premenou a je dobre známy jeho kladný efekt pri liečbe osteoporózy. In vitro,
stroncium zvyšuje množstvo osteoblastov prostredníctvom podpory ich diferenciácie a znižuje
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množstvo a aktivitu osteoklastov, čím ovplyvňuje redukciu kostnej resorpcie a stimuluje
formovanie kostnej hmoty [5-7].
Cielom tejto práce je štúdium prípravy práškov a filmov hydroxyapatitu dopovaného
stronciom na zlepšenie biomedicínskych vlastností hydroxyapatitu.
Materiál a metódy
Chemikálie používané na syntézu, hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), hydrogén
fosforečnan amónny ((NH4)2HPO4) a oktahydrát hydroxidu stroncnatého (Sr(OH)2.8H2O) boli
zakúpené a použité bez predošlého čistenia.
Prášky hydroxyapatitu dopovaného stronciom (SHA) boli pripravené koprecipitáciou.
Vypočítané množstvo Sr(OH)2.8H2O,

(NH4)2HPO4 a Ca(OH)2

bolo rozpustené

v deionizovanej vode na vytvorenie roztokov. Roztok stroncia bol zahrievaný na 40°C po dobu
1h a následne bol k nemu pomaly pridávaný roztok vápnika, pričom zmes bola ďalej miešaná
po dobu 1h. Do tejto zmesi bol po kvapkách pridávaný roztok fosforečnanu. Vzniknutá zmes
bola nepretržite miešaná 2h pri 40°C. Výsledná zrazenina bola niekoľko krát premytá
deionizovanou vodou a sušená pri teplote 85°C po dobu 24h. Vysušený materiál bol rozomletý
v achátovej miske a kalcinovaný 3h pri teplote 950°C.
Na prípravu filmov pomocou screen printingu boli použité prášky pripravené podla
predošlého popisu. Pasty z týchto práškov na screen printing boli pripravené pridaním
polyvinyl butyralu ako spojiva a dietylén glykol butyl éteru ako solventu ku práškom
hydroxyapatitu dopovaného stronciom. Pasty boli nanášané na sklenený susbstrát pokrytý
vodivou ITO (indium tin oxide) vrstvou. Nanesené pasty pomocou screen printingu boli počas
sušenia 24 h ponechané na vzduchu pri laboratórnej teplote.
Pripravené prášky a filmy hydroxyapatitu dopovaneho Sr boli charakterizované
pomocou XRD (PANalytical Empyrean diffractometer). Výsledné dáta boli vyhodnocované
pomocou anlytického softvéru High-Score Plus (PANalytical). Morfológia pripravených
práškov a filmov bola sledovaná prostredníctvom rastrovacej elektrónovej mikroskopie (SEM)
(Hitachi SU-70).
Výsledky a diskusia
Na Obr. 1 môžeme vidieť difrakčné záznamy jednotlivých pripravených vzoriek
práškov hydroxyapatitu dopovaného rôznymi množstvami stroncia. Úzky tvar jednotlivých
difrakcií na záznamoch naznačujú vysoko kryštalickú štruktúru jednotlivých vzoriek.
Difrakcie označené čiernym štvorcom zodpovedajú fáze trikalcium fosfátu (TCP) podľa ICDD
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kariet 01-073-4869 (HAp-pw), 04-014-2292 (SHA-10pw), 98-007-8499 (SHA-25pw) a 98005-0479 (SHA-50pw). Hlavné difrakcie odpovedajú záznamom pre jednotlivé dopovania
podľa ICDD kariet 04-008-4759 (HAp-pw), 04-014-8399 (SHA-10pw), 01-089-5632 (SHA25pw) a 00-034-0479 (SHA-50pw). So vzrastajúcim množstvom stroncia vo vzorkách
môžeme pozorovať posun hlavných difrakcií smerom k nižším stupňom 2θ rovnako ako
zvyšovanie pomeru 300:002 reflexií, čo znižuje mieru anizotropie [8].

Obr. 2 XRD záznamy práškových vzoriek HAp dopovaného Sr

Na Obr. 2 sú difrakčné záznamy filmov hydroxyapatitu dopovaného rôznymi
množstvami stroncia, pripravené metódou screen printingu. Jednotlivé difrakcie zodpovedajú
štandardom podľa ICDD kariet, rovnako ako pri práškových vzorkách. Tak isto nastáva so
zvyšujúcim sa množstvom stroncia vo vzorkách posun hlavných difrakcii smerom k nižším
hodnotám stupňov 2θ a zvyšovanie hodnoty pomeru reflexií 300:002, čo znižuje mieru
anizotropie daného systému.
Prítomnosť TCP vo vzorkách je bežným javom pri syntézach hydroxyapatitu
dopovaného stronciom, kedy táto fáza vzniká pri vyšších teplotách kalcinácie počas prípravy
práškov [9].
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Obr. 3 XRD záznamy filmov HAp dopovaného Sr, pripravených metódou screen printingu

Na Obr. 3 sa nachádzajú SEM fotografie jednotlivých pripravených práškových vzoriek
hydroxyapatitu dopovaného stronciom pri zväčšení 4 µm. Vzorky boli značne homogénne
s časticami nepravidelného tvaru, pričom menšie častice spolu navzájom agregovali a vytvárali
väčšie aglomeráty. Zvyšujúce sa množstvo stroncia vo vzorkách malo vplyv na zvýšenie
vzájomnej agregácie menších častíc prášku a tým na zníženie celkovej reakčnej plochy
práškov.
Na Obr. 4 sú fotografie z rastrovacej elektrónovej mikroskopie filmov HAp
dopovaného rôznymi množstvami stroncia pri zväčšení 500 µm, resp. 400 µm. Povrchová
morfológia jednotlivých filmov je veľmi podobná. Povrch filmov je nehomogénny
s odhalujúcimi sa sférickými časticami, čo značí nízku anizotropiu prekurzorového prášku [8].
Jednotlivé filmy sa vyznačujú pórovitosťou, pričom najmenej pórovitým bol film SHA-10sp.
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Obr. 4 SEM fotografie pripravených práškov HAp dopovaného Sr

Obr. 5 SEM fotografie filmov HAp dopovaného Sr

Záver
Metódou koprecipitácie vo vodnom roztoku sme pripravili prášky hydroxyapatitu
dopované rôznymi množstvami stroncia podľa základného vzorca Ca10-xSrx(PO4)6(OH)2,
(x=0.1. 0.25, 0.5,). Tieto prášky ďalej slúžili ako prekurzory na prípravu pást potrebných na
prípravu filmov metódou screen printingu.
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Ukázalo sa, že so stúpajúcim množstvom stroncia klesá anizotropia pripravených
vzoriek. Rovnako sa ukázalo, že metódou screen printingu je možné z pripravených práškov
vytvoriť filmy, ktorých povrchová morfológia je dostatočne nehomogénna a pórovitá, aby bolo
možné ich potencionálne využitie v biomedicíne na povrchovú úpravu koncových častí
kostenných implantátov.
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Abstract
The utilization of nanosorbent titanium dioxide on preconcentration of cobalt prior to its determination
by SS-ETAAS
Nanometer-sized titanium dioxide was used as a solid-phase extractant for the separation
and preconcentration of trace amounts of Co(II) prior to its determination by slurry analysis via electrothermal
atomic absorption spectrometry (SS-ETAAS). The effect of analytical parameters, such as pH, amount of TiO2,
shaking time, centrifugation time and rate on adsorbing of Co(II) were systematically investigated. The optimal
conditions for the proposed solid phase extraction (SPE; pH 8.5, 25 mg TiO2, 10 min extraction time, and 10 min
centrifugation time by 3500 rpm) and ETAAS measurement (1300 ºC pyrolysis and 2100 ºC atomization
temperatures, without matrix modifier) were obtained. The calibration curves had been prepared using standards
of cobalt in 0.2 % nitric acid solution. This method allowed the determination of cobalt by SS-ETAAS,
with limit of detection, and the limit of quantification 1.11 µg L-1, and 3.71 µg L-1 Co, respectively. This simple
and rapid proposed method could be applied to determinate Co(II) in water samples in the future.

Keywords: Nanosorbent; SPE; Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry
Úvod a formulácia cieľa
Kobalt patrí do skupiny esenciálnych ťažkých kovov, ktoré sú v ľudskom organizme
v stopových koncentráciách pre fyziologický priebeh metabolických procesov nezastupiteľné.
Co(II) je dôležitý najmä ako súčasť vitamínu B12, ktorého nedostatok môže viesť k vzniku
anémie. Na druhej strane, nadmerný príjem kobaltu sa môže u človeka i zvierat prejaviť
začervenaním kože, vazodilatáciou a kardiomyopatiou. Vplyvom industrializácie dochádza
k vážnemu znečisteniu environmentu, v dôsledku čoho je aj koncentrácia ťažkých kovov
v environmente čoraz vyššia. Stanovenie kobaltu je preto dôležité v biologických, ale aj
environmentálnych vzorkách [1, 2].
Jednou z najčastejšie využívaných metód na stanovenie prvkov na nízkych
koncentračných úrovniach je vďaka vysokej citlivosti, elementárnej špecificite, malým
spektrálnym interferenciám a nízkej hodnote medze detekcie (Limit of Detection, LOD)
atómová absorpčná spektrometria (Atomic Absorption Spectrometry, AAS) [3]. V prípade
využitia

atómových

spektrálnych

techník

na

stanovenie

prvkov

so

stopovými

alebo ultrastopovými koncentráciámi sú kľúčovým krokom celej chemickej analýzy úpravné
kroky, ktoré často nevyhnutne predchádzajú vlastnému meraniu analytov [1, 2]. V technikách
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úpravy vzorky (koncentrovaní a separácii analytov) majú vďaka svojim unikátnym
vlastnostiam

významné

postavenie

nanosorbenty.

Nanosorbenty

sú

nanomateriály

(Nanomaterials, NMs), ktoré majú schopnosť na svojom povrchu adsorbovať určité prvky
a/alebo zlúčeniny, pričom sa v porovnaní s konvenčnými materiálmi mikrometrických
a väčších rozmerov vyznačujú unikátnymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Pre NMs
je typický veľký špecifický povrch, chemická a termálna stabilita, vysoká chemická aktivita,
vysoká adsorpčná kapacita a jednoduchosť ich funkcionalizácie. V posledných rokoch dosiahlo
využitie nanomateriálov ako sorbentov v extrakčných technikách prudký nárast v širokej škále
rôznych aplikácií [1, 4, 5].
Cieľom tejto práce bol výber účinného nanosorbentu pre koncentrovanie Co(II),
optimalizácia parametrov extrakcie tuhou fázou (Solid Phase Extraction, SPE) a podmienok
stanovenia metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou
(Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, ETAAS) a atómovej absorpčnej
spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou s využitím techniky dávkovania jemnej
suspenzie (Slurry Sampling-Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, SS-ETAAS).
Pre extrakciu Co(II) boli používané dva typy sorbentov nanometrických veľkostí –
nano-ZrO2 a nano-TiO2. Samotná práca je zameraná na použitie nano-TiO2 na koncentrovanie
iónov kobaltu pred ich stanovením metódou ETAAS a SS-ETAAS.
Materiál a metódy
Prístroje: atómový absorpčný spektrometer firmy Perkin-Elmer 5100 PC (Norwalk,
Connecticut, USA) s elektrotermickým atomizátorom 5100 ZL v spojení s automatickým
podávačom vzoriek AS-70 a tlačiarňou LQ-860 tej istej firmy. Ochranný plyn –
argón (99,99 %). Korekcia pozadia – Zeemanov jav. Priečne vyhrievané pyrolytické grafitové
kyvety s vloženou platformou od firmy Perkin-Elmer (USA); dávkovač jemnej suspenzie USS100 firmy Perkin Elmer; nastavenie amplitúdy pomocou Sonics and Materials INC. Danbury,
CT USA (vibra cell); analytické váhy SARTORIUS 1702 (Nemecko); digitálny pH meter
MAGNETIC STIRRER TYPE MM6

(Poľsko);

trepačka KS 125

basic KIKA

LABORTECHNIK (Nemecko); centrifúga JANETZKI T 30 (Nemecko).
Chemikálie: Co(NO3)2 v 0,5 mol.l-1 HNO3, MERCK (Darmstadt, Nemecko);
koncentrovaná 65 % (v/v) HNO3, MERCK (Darmstadt, Nemecko); nano-TiO2, MERCK
(Darmstadt, Nemecko); Mg(NO3)2.6 H2O, MERCK (Darmstadt, Nemecko); Pd(NO3)2,
MERCK (Darmstadt, Nemecko), amoniak (NH3), MERCK (Darmstadt, Nemecko).
Pracovné podmienky na stanovenie kobaltu metódou ETAAS: Pracovné podmienky
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na stanovenie kobaltu metódou SS-ETAAS v roztokoch štandardov sú uvedené v tabuľke 1.
Kroky optimalizovaného teplotného programu na stanovenie kobaltu metódou ETAAS sú
identické s optimalizovaným teplotným programom pre SS-ETAAS a sú uvedené v tabuľke 2.
Tab. 4. Pracovné podmienky na stanovenie Co(II) metódou ETAAS a SS-ETAAS

Zdroj žiarenia
Výbojka s dutou katódou pre Co
Vlnová dĺžka
240,7 nm
Napájací prúd lampy
30 mA
Šírka štrbiny
0,20 nm
Korekcia pozadia
Zeemanov jav
Kyveta
Pyrolytická s vloženou platformou
Tab. 5. Optimalizovaný teplotný program pre stanovenie Co(II) metódou ETAAS a SS-ETAAS

Výsledky a diskusia
Krok ETAAS
Sušenie
Pyrolýza
Atomizácia
Čistenie

Teplota [°C]
110
130
1300
2100
2400

Čas nárastu
teploty [s]
1
15
10
0
1

Čas zotrvania
teploty [s]
30
30
20
5
2

Prietok Ar
[ml.min-1]
250
250
250
0
250

Optimalizácia ETAAS a SS-ETAAS
Teplotný program
Na základe merania absorbancií štandardu Co(II) s koncentráciou 10 µg.l-1 a Co(II) v jemnej
suspenzii rovnakej cieľovej koncentrácie, došlo ku získaniu pyrolyzačnej a atomizačnej krivky
– obrázok 1. Optimálna teplota pyrolýzy pre vodný roztok štandardu meraného metódou
ETAAS bola 1300 °C. Zlom na rozkladnej krivke pri dávkovaní jemnej suspenzie obsahujúcej
nanosorbent TiO2 nastal pri teplote 1200 °C. V oboch prípadoch bola pre ďalšie merania ako
optimálna teplota karbonizácie zvolená teplota 1300 °C – keďže pri tejto teplote bola
absorbancia jemnej suspenzie (meraná SS-ETAAS) rovnaká ako pri teplote 1100 °C (ktorá
zodpovedala teplote o 100 °C nižšej ako nastal bod zlomu). Optimálna teplota atomizácie bola
v oboch prípadoch 2100 °C.
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Obr. 11. Krivka pyrolýzy a atomizácie pre vodný roztok Co(II) a jemnú suspenziu získané meraním
ETAAS a SS-ETAAS.

Modifikátor matrice
Vplyv prídavku modifikátora bol sledovaný na základe tvaru píkov, zaznamenaného
šumu a citlivosti metódy – zmeny smernice kalibračnej závislosti štandardov Co(II)
v koncentračnom rozsahu 10 – 40 µg.l-1. Dávkovaný objem štandardu bol 20 µl, dávkovaný
objem modifikátora 10 µl. Aj keď vo všetkých prípadoch došlo k zlepšeniu citlivosti merania
(tabuľka 3, obrázok 2), pri prídavku modifikátora bolo pozorované zvýšenie pozadia.
Pri nižších koncentráciách Co(II) šum prevyšoval samotný pík analytu prítomného v štandarde,
a preto došlo k záveru nevhodnosti využitia skúmaných prídavkov modifikátorov. Využité
modifikátory a zmeny v smernici kalibračných kriviek pri jednotlivých sériách meraní sú
uvedené v tabuľke 3.
Tab. 6. Rovnica kalibračnej krivky, smernica (a), korelačný koeficient (R2) pri meraní kalibračných
roztokov Co(II) s použitím a bez použitia prídavku chemického modifikátora

Označenie
v grafe
A
B
C
D
E

Modifikátor
1,0 g.l-1 Mg(NO3)2
1,0 g.l-1 Pd(NO3)2
0,5 g.l-1 Mg(NO3)2 a 1,0 g.l-1
Pd(NO3)2
-1
1,0 g.l Mg(NO3)2 a 0,5 g.l-1
Pd(NO3)2
Bez modifikátora

Rovnica kalibračnej
krivky
y = 0,0027x – 0,0019
y = 0,0024x – 1.10-4

a

R2

0,0027
0,0024

0,9984
0,9996

y = 0,0024x + 0,0013

0,0024

0,9983

y = 0,0025x – 0,0016

0,0025

0,9925

y = 0,0014x + 1.10-17

0,0014

0,9997
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Obr. 12. Kalibračná krivka Co(II) meraná metódou ETAAS s prídavkom a bez prídavku
chemických modifikátorov

Optimalizácia extrakcie tuhou fázou
Postup extrakcie tuhou fázou s následným stanovením Co(II) v supernatante metódou ETAAS
a po koncentrovaní v jemnej suspenzii metódou SS-ETAAS schematicky znázorňuje
obrázok 3.

Obr. 3. Schematické znázornenie postupu použitého na koncentrovanie Co(II)
s využitím SPE a nanosorbentu

Voľba pH extrakčného prostredia
Vhodná voľba pH hodnoty extrakčného prostredia je v celom procese SPE jedným
z najkľúčovejších faktorov ovplyvňujúcich výťažnosť extrakcie. Pre úpravu pH bol zvolený
vodný systém zložený z 0,1 mol.l-1 HNO3 a 0,1 mol.l-1 NH4OH. Vplyv pH pred extrakciou
na výťažnosť Co(II) bol sledovaný v rozsahu pH hodnôt 2,5 – 9,0. Od pH 8,0 dochádza
ku kvantitatívnej retencii Co(II) na TiO2 – obrázok 4. Preto pre ďalšie merania bola vybraná
optimálna hodnota pH 8,5 (pozri obrázok 4).
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Obr. 4. Graf závislosti výťažnosti extrakcie od pH hodnoty roztoku

Vplyv hmotnosti návažku
V procese SPE bol skúmaný vplyv hmotnosti návažku nanosorbentu na výťažnosť
extrakcie tuhou fázou. SPE bola realizovaná s návažkami s hmotnosťou 10, 25, 50, 75 a 100 mg
nano-TiO2. Rozdiely vo výťažnosti boli minimálne – vo všetkých prípadoch nad 94 %.
Vybraný návažok sorbentu bol 25 mg.
Vplyv času trepania a centrifugácie
Čas trepania je ďalším faktorom, ktorý môže vplývať na sorpciu analytov, a tak na ich
účinné koncentrovanie. Výsledky meraní získané po SPE pri rôznom čase trepania – 10, 20,
30, 40, 50 a 60 minútach nepoukazovali na významné rozdiely vo výťažnostiach extrakcie,
preto bola postačujúca doba trepania 10 minút. Centrifugácia nemala žiaden vplyv na extrakčnú
výťažnosť, a preto bola uskutočnená pri 3500 rpm, v trvaní 10 minút.
Záver
V posledných rokoch dosiahlo využitie nanomateriálov ako sorbentov v extrakčných
technikách prudký nárast v širokej škále rôznych aplikácií. Predkladaná práca prezentuje
využitie nano-TiO2 ako účinného nanosorbentu pre extrakciu a koncentrovanie Co(II). Práca
je zameraná na štúdium optimálnych podmienok pre SPE a ETAAS/SS-ETAAS. Sorpcia
Co(II) na nanosorbente kvantitatívne prebiehala v rozmedzí pH hodnôt 8,0 – 9,0. Vybranou
hmotnosťou návažku pre SPE nano-TiO2 bola hmotnosť 25 mg a postačujúci čas trepania bol
10 minút. Získané supernatanty po SPE nepriamo potvrdili sorpciu Co(II) na TiO2,
pričom technikou dávkovania jemnej suspenzie boli pri optimálnych podmienkach získané
výťažnosti Co(II) nad 94 % pri koncentračnom faktore (Preconcentration Factor, PF), PF = 5.
V budúcnosti sa bude pokračovať vo výskume s cieľom aplikácie navrhnutej analytickej
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metódy na analýzu vodných vzoriek a sledovaní vplyvu ďalších parametrov (vplyv
sedimentácie, objemu vzorky, prídavku stabilizačných činidiel) na extrakčnú výťažnosť.
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Abstract
Heavy residue hydrocracking (RHC) is a relatively novel approach for processing bottom product from
vacuum distillation in an oil refinery. Several complex reactions occur during the process with temperature as an
important parameter to be measured. Hundreds of thermocouples were scattered on the jacket and in the core of
the studied industrial RHC unit. Different interpolation methods for visualization of temperature profile inside the
reactor made in the software environment of MATLAB were compared. Developed software tool can be used to
improve reactor control and to verify mathematical models of RHC units resulting in process optimization and
environmental impact reduction. Furthermore, process safety can be improved greatly.

Keywords: RHC reactor; 3D interpolation; temperature profile visualization.
Introduction and Objectives
Oil is a natural mixture found in earth's crust. It is an important energy source used
mostly to produce fuels. Components of crude oil can be divided into several fractions based
on different boiling points. Atmospheric distillation column separates the lighter fractions with
boiling points ranging from 5 to 370 ºC. The atmospheric residue is than separated in a vacuum
distillation column. Recovered hydrocarbon fractions cannot be used directly as final products.
Therefore, various enrichment processes were developed, one of them being heavy residue
hydrocracking (RHC). The bottom product from the vacuum distillation column (heavy
residue) is a mixture with boiling point over 560 °C. It contains various organic compounds
with high molecular weight and relatively high amount of metals, organo-sulphur compounds
and asphaltenes [1].
RHC unit under review operates at temperature of 400 - 420 ºC and pressure of 18 - 20
MPa. Ni-Mo/Al2O3 catalyst allows to crack the heavy molecules into lighter ones. Furthermore,
ebullated bed is used to overcome problems with catalyst deactivation and instability caused
by presence of metals and coke formation. Ebullation is maintained by continuous feeding of
fresh catalyst with heavy residue and high-pressure hydrogen into the reactor, while the
deactivated catalyst is continuously removed for regeneration. Part of the processed feed is
recirculated into the reactor that helps to stir the reaction mixture and maintain desired
hydrodynamic regime [2].
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One of the published papers [3] proposes a mathematical model for the same RHC unit.
It considers these reactions: primary heavy residue (HR) cracking into off gasses (G), naphtha
(GLN), kerosene (Ke), gas oil (GO) and vacuum distillates (VGO) and secondary cracking of
vacuum distillates into gasoline, kerosene and gas oil. The study considers eight reactions as
shown in Fig. 3. The reaction kinetics was described using Arrhenius equation. Therefore,
temperature is an important variable to accurately control such complex reactive system.
Higher temperature favors yield, but the temperature increase is limited due to the coke
formation. Two main thermal processes occur: endothermic hydrocarbon cracking and
exothermic hydrogenation. Overall heat effect of the process is slightly exothermic, but the
heat is easily dissipated. Stagnant zones may develop as well, therefore careful monitoring is
required [4].

Fig. 3. Reaction pathways in RHC unit
Reaction pathways in RHC unit as published in [3]

Approximately 200 installed thermocouples per reactor were scattered on the jacket and
in the core of the studied cascade of three reactors. In our previous contribution [5], we studied
ways of processing measured data from day-to-day operation of the reactor and discussed basic
methods to visualize a profile. Aim the presented work was to compare different data
interpolation methods to calculate values of temperature inside the whole reactor and to
visualize accurate temperature profile. Obtained visualizations represent fundamental basis for
improved process operation control and optimization as well as for reducing risk and
environmental impact.
Materials and methods
MATLAB software environment was employed to visualize a temperature profile. A
fine grid of query points was created in the desired cut of the reactor. Then, the temperature in
every point was interpolated based on the measured values.
The first analyzed interpolation method was the nearest neighbor method. Firstly, we
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evaluated the Euclidean distance di from a given point to every thermocouple. Secondly, the
distances were sorted from the closest to the furthest. Temperature of the closest thermocouple
was then assigned to the point. Every one of the query points underwent the same procedure.
Next used method was the inversed distance weighed method as proposed by Shepard
[6]. In this method, temperature of a point was calculated based on more than one measured
value. The Euclidean distances di from every thermocouple were sorted and a factor hi was
calculated with the exponent k as shown in [I.]. We then calculated weights wi [II.] of a chosen
number of the thermocouples. Based on the weights and measured data, final temperature of a
query point was evaluated. The algorithm was repeated for every query point.
1
[5+ ]7

[I.]

ℎ+ (-, /, 0)
:
∑+;< ℎ+ (-, /, 0)

[II.]

ℎ+ (-, /, 0) =
8+ (-, /, 0) =

MATLAB provides several predefined numerical procedures for data interpolation. In
the case study for this paper, we analyzed the use of function scatteredInterpolant, that offers
several methods for interpolation of scattered data. Some of the query points were outside of
the convex hull of the thermocouples, therefore an extrapolation had to be applied [7].
Results and discussion
In the Figs. 2 and 3, utilized interpolation methods are compared. In both figures, the
temperature profile in the reactor is depicted for the same moment. Color scale located in the
right side of the figure was kept uniform for better comparison of achieved results. It is
important to highlight the fact that the temperature profile in different cuts of the reactor can
be generated too. The nearest neighbor method (Fig. 5a) seemed to be sufficient for initial
calculations as it gave a proper overview of the temperature profile. However, it did not
represent real temperature gradient in the reactor as it was not continuous. The continuity can
be improved using more than one neighbor. Calculating the temperature using inversed
distance weighed method with the default value of exponent k = 1 in [I.] is depicted in Fig. 5b
and c. Adding more neighbors increased continuity indeed, but the temperature extremes, hot
and cold spots, had tendency to disappear. Neglecting of them can result in very hazardous
consequences if used for reactor control. This issue was solved by increasing value of k (Fig.
4a, b). The best results in this method were obtained using its value in the range of 3 - 4, where

the local temperature fluctuations appeared again, while still maintaining continuity. With the
further
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(a)

(b)

(c)

Fig. 4. Comparison of different visualization methods
a - inversed distance weighed method using all neighbors with the value of k = 2; b - inversed
weighed method using all neighbors with the value of k = 4; c - scatteredInterpolant function
using natural neighbor interpolation method and linear extrapolation method

(a)

(b)

(c)

Fig. 5. Comparison of different visualization methods
a - nearest neighbor method; b - inversed distance weighed method using 10 nearest neighbors
and the default value of k = 1; c - inversed distance weighed method using all neighbors and
the default value of k = 1

icrease of the
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value of k, the profile started to lose its continuity. Furthermore, use of the built-in
function
scatteredInterpolant with its various methods was tested. The best result using natural neighbor
method for interpolation and linear method for extrapolation is shown in the Fig. 4c. The profile
is continuous and reveals all the cold and hot spots measured by thermocouples.
Conclusion
Goal of this study was to analyze interpolation procedures for the visualization of
temperature profile in RHC unit utilizing measured data from day-to-day process operation.
For the calculation, MATLAB was employed as a modelling environment.
The nearest neighbor method offered an overview of the temperature profile but could
not be used in a real-world application because of the poor continuity. Use of the inversed
distance weighed method seemed to be suitable for temperature profile visualization with
several issues to be considered, foremost the neglect of measured temperature extremes. This
method yielded best results when considering all thermocouples and value of the exponent k
was approximately in range of 3 - 4. The most accurate results came from a built-in MATLAB
function scatteredInterpolant.
Using the computational power of modern machines, we found many suitable ways to
visualize temperature profile. Obtained results can be used to verify and enhance existing
mathematical models. As a result, the optimization process can be improved, and usual trialand-error procedure can be replaced or at least upgraded. With the help of our presented tool,
real-time analysis of reactor performance can be done, and it can be implemented in a wellarranged control panel for plant operators as well as into early warning system. Consequently,
process safety can be improved greatly.
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Abstract
Iron analysis in spleen using Mössbauer spectrometry
Magnetic microstructure of iron contained in selected biological tissues is characterized and mutually
compared. We have studied three types of biological samples prepared from human, horse and bull spleen.
Original samples were lyophilized (dried in a vacuum) thus providing powder forms. In case of bull spleen,
Mössbauer spectra were obtained from lyophilized sample and tissues embedded in paraffin block. As a principal
method of study, 57Fe Mössbauer spectrometry in transmission mode was used. The Mössbauer spectrometry
experiments were performed at room (~ 300 K) and at liquid helium (4.2 K) temperature. At room temperature
Mössbauer spectra show doublet-like features. Such behaviour indicates possible presence of nanoparticles with
fluctuating magnetic moments that acquire arbitrary positions. On the other hand, low temperature Mössbauer
spectrometry measurements demonstrate significant contribution of sextets that confirmed occurrence of blocked
magnetic moments of iron-containing particles.

Keywords: Mössbauer spectrometry; iron; spleen, ferritin
Úvod a formulácia cieľa
Železo je jedným z esenciálnych prvkov potrebných pre funkciu oxidázových
systémov, syntézu spojivového tkaniva a hormónov, funkciu a vývoj nervovej sústavy a
antioxidačnú aktivitu [1, 2]. V živom organizme železo najčastejšie vystupuje v dvoch
oxidačných formách, a to ako dvojmocné (Fe2+) a trojmocné (Fe3+) železo. Premena z jednej
formy na druhú je nevyhnutnou súčasťou reťazca prenosu elektrónov potrebného pre tvorbu
ATP (adenozíntrifosfát) počas oxidácie živín v intermediárnom metabolizme a pre redukčné
reakcie potrebné pri syntéze veľkých molekúl [3]. Do orgánov a tkanív sa železo začleňuje v
majoritných formách ako hémový a nehémový proteín. V tkanivách, ktoré slúžia na
skladovanie železa, sú zvyčajne dominantné nehémové proteíny, najmä vo vode rozpustný
feritín a vo vode nerozpustný hemosiderín [4]. Obe tieto nehémové zložky sa skladajú z jadra
a proteínového obalu.
Feritín patrí medzi akumulačné komplexy, ktoré sú prítomné v organizme všetkých
cicavcov. Skladá sa z 24 podjednotiek, ktoré obsahujú okolo 4500 atómov železa. Obal feritínu
má vonkajší priemer 12 nm a vnútorný 8 nm. U cicavcov sa vyskytujú dve feritínové
podjednotky, pričom obe majú odlišné aminokyselinové sekvencie známe ako H-reťazec
(heavy chain) a L-reťazec (light chain). Feritín s ťažkým reťazcom sa podieľa na oxidácií Fe2+
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na Fe3+ a je charakterizovaný feroxidázovým centrom obsahujúcim dva atómy železa, zatiaľ
čo feritín s ľahkým reťazcom sa s najväčšou pravdepodobnosťou podieľa na nukleácií
železného jadra feritínu. Ďalší rozdiel medzi H a L sekvenciou je v dĺžke reťazca. V pečeni
alebo v slezine („skladovacích“ orgánoch), majú väčší obsah L sekvencie (takmer 90 %), zatiaľ
čo v ľudskom srdci a mozgu, ktoré hrajú väčšiu úlohu v detoxikácií železa, prevládajú
heteropolyméry bohaté na H sekvencie. [5 – 8].
Mössbauerova spektrometria je experimentálnou metódou, ktorá sa používa pri
skúmaní vlastností a zloženia rôznych tuhých látok a materiálov [9, 10]. Táto technika je
založená na Mössbauerovom efekte, ktorý je fenoménom v rezonančnej fluorescencii [11]. Ide
o jav založený na princípe bezodrazovej absorpcie alebo emisie jadrového γ-žiarenia, ktorý bol
prvý raz pozorovaný na jadrách
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Ir [9, 10, 12, 13]. Táto metóda poskytuje informáciu

o štruktúrnom usporiadaní, no tiež o magnetických stavoch rezonančných jadier
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prítomných vo vzorkách. Veľkou výhodou Mössbauerovej spektrometrie je, že je to
nedeštruktívna metóda, čiže vzorka nie je počas merania pozmenená, čo je podstatné pri
skúmaní biologických tkanív.
V poslednom období sa práce zamerali na štúdium oxidov železa uložených v tkanivách
z hľadiska objasnenia a lepšieho porozumenia patologických zmien súvisiacich s preťažením,
resp. nedostatkom železa v biologických tkanivách a v konečnom dôsledku na návrh zlepšenia
liekov, či samotnej liečby. Preto cieľom predkladanej práce bola analýza železa v troch typoch
biologických tkanív pomocou Mössbauerovej spektrometrie.
Materiál a metódy
Na štúdium železa boli použité tri typy slezín, konkrétne ľudská, konská a býčia slezina.
Vzorky boli odobraté post mortem najneskôr do 12 hodín od úmrtia. Ľudská slezina bola
odoberaná na Ústave patologickej anatómie, Lekárskej fakulty, Univerzity Komenského v
Bratislave a celý odber prebehol v súlade s Helsinskou deklaráciou. Po odbere boli vzorky
fixované v 10 %-nom formaldehyde po dobu 24 hodín, aby došlo k odkrveniu tkaniva a zároveň
k fixácii bielkovín nachádzajúcich sa v slezine. Následne boli vzorky lyofilizované použitím
štandardných metód a mechanicky rozdrvené na práškovú formu. V prípade býčej sleziny bola
okrem zlyofilizovanej vzorky k dispozícii aj vzorka tkaniva zaliata do parafínového bloku. Pri
odbere a príprave vzoriek sa špeciálna pozornosť venovala manipulácii so železnými, resp.
oceľovými predmetmi, aby nedošlo k ich kontaktu so vzorkou.
Na stanovenie magnetických vlastností a štruktúrnych polôh železa v biologických
tkanivách bola použitá metóda Mössbauerovej spektrometrie s využitím izotopu 57Fe. V našich
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experimentoch bola aplikovaná Mössbauerova spektrometria v transmisnom usporiadaní. Na
meranie bol použitý konvenčný spektrometer s konštantným zrýchlením a zdrojom žiarenia
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Co zabudovanom v ródiovej matrici. Pri izbovej teplote (~300 K) boli vzorky umiestnené do

držiaka z plexiskla s priemerom 12 mm, čím bola zabezpečená účinná hrúbka približne 7 mg
Fe/cm2. Na nízkoteplotné merania bol použitý kryostat SVT-400 od firmy Janis, ktorý
umožňuje meranie vzoriek pri héliovej teplote, teda pri 4,2 K. Kalibrácia rýchlosti bola
vykonaná pomocou fólie z čistého železa (α-Fe) s hrúbkou 12,5 µm. Mössbauerove spektrá
boli merané najprv pri izbovej teplote v širšom rozmedzí rýchlosti (±12 mm/s), pre zistenie
prítomnosti magnetických komponentov, pričom ich prítomnosť nebola zaznamenaná.
Následne boli vzorky merané v užšej rýchlostnej škále (± 4 mm/s) pre lepšie zobrazenie
spektrálnych čiar. Nízkoteplotné merania boli vykonávané v širšej rýchlostnej škále. Získané
spektrálne parametre ako izomérny posun (IS), kvadrupólové štiepenie (QS), hyperjemné
magnetické pole (Bhf) a šírka čiary (Γ) boli vyhodnocované pomocou programu CONFIT [14].
Výsledky a diskusia
Všetky Mössbauerove spektrá merané pri izbovej teplote mali dubletný charakter. Na
vyhodnotenie týchto spektier bol aplikovaný model troch dubletov ako je vidieť na obrázku 1.
Všetky

spektrá

naznačujú

prítomnosť

veľmi

malých

častíc,

ktoré

vykazujú

superparamagnetické správanie vďaka dynamickej spinovej relaxácie ich magnetických
momentov pri tejto relatívne vysokej teplote [15, 16]. Výsledné Mössbauerove parametre
možno priradiť trojmocnému železu (FeIII), presnejšie hematitu (komponent D1) a ferihydritu
(komponent D2) v molekule feritínu. Tretí komponent (D3) možno priradiť vysoko-spinovému
stavu FeIII, pričom bližšie určenie tohto komponentu nebolo možné.
Vzorky ľudskej a konskej sleziny boli zmerané aj pri teplote 4,2 K. Pri nízkoteplotných
meraniach došlo k usporiadaniu magnetických momentov v skúmaných vzorkách. Tieto
Mössbauerove spektrá sú superpozíciou niekoľkých sextetov a jedného dubletu (Obr. 2).
Rozdiely v škálach y-osí spektier odrážajú rozdiely v koncentrácií železa v študovaných
vzorkách, čo platí aj pre spektrá merané pri izbovej teplote. Na základe parametrov získaných
pri nízkoteplotných meraniach môžeme sextet S1 priradiť hematitu. Jeho spektrálne parametre
sú blízke parametrom, ktoré vo svojej práci uvádzajú Casas et al. [17]. Nasledujúce dva
komponenty reprezentujú ferihydrit, ktorý vytvára amorfný povrch (komponent S3) a
kryštalicky usporiadané jadro (komponent S2) vnútri molekuly feritínu [18]. Všetky spektrá
obsahujú centrálny dublet, ktorý ukazuje, že nie u všetkých komponentov došlo k usporiadaniu
magnetických momentov, z čoho vyplýva, že blokovacia teplota týchto komponentov je nižšia,
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ako je teplota kvapalného hélia, teda 4,2 K. Veľmi podobné spektrá a parametre dubletov boli
uvedené v [4] a [19], kde boli merané vzorky tkanív ľudského srdca a sleziny. Prítomnosť tohto
dubletu v nízkoteplotných meraniach mohla byť spôsobená prítomnosťou molekuly
hemosiderínu, čo nemôžeme vylúčiť ani v našom prípade.

Obr. 1 Mössbauerove spektrá ľudskej (a), konskej (b) býčej sleziny (c1 – tkanivo, c2 – prášok) merané
pri izbovej teplote.

Obr. 2 Mössbauerove spektrá ľudskej (a) a konskej (b) sleziny merané pri héliovej teplote.

Záver
Mössbauerova spektrometria je veľmi citlivá technika využívaná pri štúdiu železa a
jeho vlastností v rôznych materiáloch. Mössbauerove parametre, ako izomérny posun (IS),
kvadrupólové štiepenie (QS), hyperjemné magnetické pole (Bhf) a šírka čiary (Γ) poskytujú
dôležité informácie o stave a lokálnom prostredí železa v molekulách. Veľkou výhodou tejto
metódy je, že pri jej aplikácii nedochádza k deštrukcii vzorky. V našej práci sme použili 57Fe
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Mössbauerovu spektrometriu pre štúdium vlastností železa vo vzorkách ľudskej, konskej
a býčej sleziny. Pomocou tejto metódy sme zistili prítomnosť nemagnetických častíc pri
izbovej teplote. Naopak nízkoteplotné merania vykazujú prítomnosť takmer čistých sextetov,
ktoré potvrdili magnetické správanie niektorých spektrálnych komponentov a zároveň
umožnili odhaliť blokovú teplotu. Pri porovnaní našich výsledných hodnôt spektrálnych
parametrov s literatúrou môžeme konštatovať prítomnosť rôznych oxidov železa vo vybratých
typoch slezín.
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Syntéza nových derivátov pyridín-2(1H)-ónu s potenciálnou anti-HBV,
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Abstract
A novel synthesis of pyridine-2(1H)-one derivatives with potential anti-HBV, anti-AD and anticancer
activity
We developed a novel simple and efficient synthetic methodology for preparation of yet unknown 3-aryl
5-(2-hydroxybenzoyl)pyridin-2-ones 1(d-j). These compounds were prepared in high yields (80 - 95 %) by recyclization of 3-aryl N-(2-oxo-2,5-dihydropyrano[3,2-c]chromen-5-yl)acylamides 6 with EtONa in EtOH (abs).
Acylamides 6 were obtained from 3-aryl 2-oxo-2,5-dihydropyrano[3,2-c]chromen-5-yl acetates 5 by pTsOH
catalyzed reaction with MeCONH2 in MeNO2. The acetates 5 were prepared by cyclocondensation of 3formylchromones 2 with appropriately substituted acetic acids 4 under mild conditions.

Keywords: 3-formylchromones; 2-hydroxyaroylpyrid-2-ones; recyclization
Úvod a formulácia cieľa
Pyridín-2(1H)-óny (pyridín-2-óny) sa už dlhú dobu objavujú ako základný motív
prírodných látok a sú dôležitým stavebným blokom pri syntéze nových biologicky aktívnych
látok. Za niekoľko posledných dekád bolo objavených viacero prírodných zlúčenín s týmto
štruktúrnym motívom so širokou škálou aplikácie v medicínsko-chemickom výskume.
Príkladom môže byť huperizín A [1,2], izolovaný z rašelinníka Huperzia serrata, používaný
ako acetylcholínový (AChE) inhibítor (na liečbu Alzheimerovej choroby, anti-AD), prípadne
kamptotericín s anti-tumorovými vlastnosťami [3]. Rovnako bolo vyvinutých aj niekoľko
syntetických látok obsahujúcich tento skelet, ktoré sa v dnešnej dobe používajú ako liečivá.
Príkladom je amrinon [4] (inhibítor fosfodiesterázy), ciklopirox [5] (používaný pri
odstraňovaní lupín), či pirfenidón [6] (na liečbu idiopatickej pulmonárnej fibrózy).
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Obr. 1. Štruktúry biologicky aktívnych pyrid-2-ónov a štruktúra nami pripravených nových
zlúčenín 1(d-j).

Mnohých medicínskych a organických chemikov však zaujala užšia skupina látok
obsahujúca rozšírený 5-(2-hydroxyaroyl)pyrid-2-ónový štruktúrny motív (HAP) (1).
Zlúčeniny s týmto skeletom slúžia ako AChE inhibítory (sub-mikromolárna aktivita) a
antioxidanty [7], ako aj potenciálne anti-HBV (HVB - hepatitída typu B) látky [8,9], inhibítory
c-Src kinázy (zástupca rodiny tyrozínkináz zodpovedných za prenos signálu v rakovinových
bunkách a aktivátor transkripčných proteínov, ktoré regulujú bunkový rast, prežitie a
diferenciáciu) [10], a ich výnimočná antiproliferačná aktivita bola testovaná voči ľudským
rakovinovým bunkovým líniám A549 (adenokarcinóm pľúc), HeLa (karcinóm krčku
maternice), QGY (hepatocelulárny karcinóm), SGC7901 (rakovina žalúdka), MDA (rakovina
prsníka) a SW480 (kolorektálny karcinóm) [11]. Niektoré HAP-deriváty našli potenciálnu
aplikáciu ako UV ochranné materiály, ktoré sa v kozmetickom priemysle používajú na ochranu
pokožky pred UV žiarením v opaľovacích krémoch.
Momentálne je vyvinutých niekoľko syntetických postupov prípravy zlúčenín s HAP
skeletom. Väčšina z nich využíva ako východiskový materiál 3-formylchromón 2. Prvú priamu
kondenzáciu publikoval Nohara a kol. [12] v roku 1974 kde 3-formylchromón 2 reagoval
s malóndiamidom prípadne kyanoacetamidom v pyridíne, a neskôr s acetamidmi u Ryabukhina
a kol. [13] (Obr. 2)
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Obr. 2. Príprava HAP-derivátov podľa Nohara a Ryabukhiho.

Deriváty pyridín-2-ónu možno pripraviť aj reakciou 3-(4-oxo-4H-chromén-3-yl)
akrylátov 3 s širokou škálou primárnych amínov v EtOH [14] resp. MeOH [11,15] za
prítomnosti bázických katalyzátorov Et3N [7,10,16] / K2CO3[17], prípadne v DCM s použitím
CsF [18] ako katalyzátora. Táto domino reakcia zahŕňa tri „one pot“ po sebe nasledujúce kroky:
aza-Michaelovu adíciu, otvorenie chromónového kruhu a nasledované zatvorenie
pyridónového cyklu. (Obr. 3)

Obr. 3. Príprava HAP-derivátov domino reakciou z chromenylakrylátov 3.

Materiál a metódy
NMR spektrá boli namerané v CDCl3 a d6-DMSO na prístroji Varian NMR System 300
s pracovnou frekvenciou 300 resp. 600 MHz pre 1H-NMR a 75 MHz resp. 150 MHz pre 13CNMR pri laboratórnej teplote. Ako štandard bol použitý Me4Si. Teploty topenia pripravených
látok boli merané na prístroji Büchi The Melting Point M-565.
Priebeh reakcií bol sledovaný pomocou TLC analýzy (Merck Silica gel 60 F254), na
vizualizáciu bolo použité UV žiarenie (254 nm a 366 nm), prípadne roztok KMnO4. Na FLC
analýzu bol použitý silikagél Merck 60 (40-63 µm).
Výsledky a diskusia
Východiskové 3-formylchromóny 2 boli pripravené podľa postupu publikovaného
Noharom a kol. [12]. Pri príprave pyránochromenylacetátov 5 sme použili postup vypracovaný
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v našej výskumnej skupine [19,20]. V tejto cyklokondenzačnej reakcii reagovali aldehydy 2
spolu s fenyloctovými alebo tetrazoloctovou kyselinou 4 v prostredí acetanhydridu za
použitia kat. množstva K2CO3 ako bázy pri 40 - 80°C po dobu 3 - 6 h a produkty boli izolované
vo výťažku 55 - 89 %. Nenáročnosť tejto metódy spočívala v jednoduchej izolácii produktu,
keďže po ochladení reakčnej zmesi sa vypadnuté acetáty 5 jednoducho odsali. Ďalším krokom
bola transformácia acetátov 5 na amidy 6, kyslo katalyzovanou substitúciou -OAc skupiny v 5
s acetamidom. Reakcia prebiehala v MeNO2 za prítomnosti kat. množstva pTsOH pri 60-90 °C
počas 2 h a amidy boli izolované vo výťažku 80 - 93 %. Posledným krokom bola recyklizačná
reakcia, kde v bázickom prostredí, miešaním amidov v roztoku EtONa v etanole (abs) pri RT,
došlo k recyklizácii pyranónového na pyridín-2-ónový cyklus. Po skončení reakcie (analýza
pomocou TLC) bola zmes okyslená pomocou 1 M HCl a vypadnutý produkt bol po filtrácii
kryštalizovaný z EtOH. Nové HAP deriváty 1(d-j) boli izolované vo výťažkoch 80 - 95 %.
(Obr. 4)

Obr. 4. Príprava nových HAP derivátov.

Záver
Vyvinutím novej jednoduchej metódy prípravy HAP derivátov sa nám podarilo
pripraviť 7 doposiaľ neopísaných 3-aryl 5-(2-hydroxybenzoyl)pyrid-2-ónov 1(d-j). Zlúčeniny
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boli pripravené vo vysokom výťažku (80 - 95 %) recyklizáciou 3-aryl N-(2-oxo-2,5dihydropyráno[3,2-c]chromén-5-yl)acylamidov 6 pomocou NaOEt v EtOH (abs). Rovnako sa
nám podarilo pripraviť aj 9 nových derivátov zo skupiny acetátov 5 a amidov 6, a rozšíriť tak
spektrum týchto zlúčenín.
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Abstract
Isolation and characterization of the domains in the extended N-terminal region of hRYR2 channel
The human ryanodine receptor 2 (hRyR2) is presently the largest known ion channel and it is located in
the membrane of the sarcoplasmic reticulum of myocytes. Its main physiological role is to release calcium cations
from the sarcoplasmic reticulum into the cytoplasm, thereby triggering cardiac muscle contraction. Mutant forms
of hRyR2 cause several types of serious cardiac diseases (CPVT1, ARVC/D2, SUO, SCD, and SIDS) which lead
to heart failure. Therefore it is very important to understand the structure–function relationship of this channel in
its native and mutant forms which will help to find new drugs or approaches for better treatment of above listed
diseases. In the present work, we focused on the SPRY1/2 and RYR 1/2 domains of hRyR2 (include residues
670–1100) in its native form. We successfully cloned, expressed and purified all these domains in their native
form and characterized their thermal stability. Crystallization experiments are underway. Moreover, we prepared
five mutant forms of the SPRY1, RYR and SPRY2 domains which are known to be associated with CPVT1.

Keywords: human ryanodine receptor 2; domain; purification; mutation; crystallization
Úvod a formulácia cieľa
Ryanodínový receptor 2 (RyR2) je homotetramérny iónový kanál prítomný
v membráne sarkoplazmatického retikula (SR) kardiomyocytov, ktorý uvoľňuje vápnikové
katióny zo zásob SR počas svalovej kontrakcie [1]. Štúdiom štruktúry RyR2 sa v súčasnosti
zaoberá niekoľko vedeckých skupín [2, 3, 4]. Štruktúrny výskum je zameraný na určovanie
štruktúry RyR2 domén, ktoré boli predikované na základe jeho aminokyselinovej sekvencie [5,
6], resp. boli určené pomocou elektrónovej mikroskopie [7]. V monoméri ľudského RyR2,
ktorý je objektom nášho štúdia, bolo takouto analýzou predikovaných 14 domén so
samostatnou štruktúrou [6].
Mutácie podmieňujúce rôzne ochorenia, ako napríklad katecholaminergickú
ventrikulárnu polymorfnú tachykardiu typu 1 (CPVT1, Catecholaminergic polymorphic
ventricular tachycardia) a Arytmogénnu dyspláziu pravej komory typu 2 (ARVD2,
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia), sú sústredené predovšetkým v N-terminálnej (aa
1- 600), centrálnej (aa 2100-2500) a C-terminálnej (aa 3900-5000) oblasti hRyR2 [8, 9]. Tieto
mutácie vedú k zmene aktivity RyR2 kanála, ktorá má za následok predčasné uvoľnenie
vápnika zo SR v neprítomnosti akčného potenciálu [10].
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Cieľom našej práce bolo čiastočne charakterizovať purifikované domény hRyR2
(SPRY1, SPRY2 a RYR) v jeho predĺženej N-terminálnej oblasti. Taktiež sme sa zamerali na
kryštalizáciu týchto domén ako aj prípravu ich mutantných foriem, ktoré boli popísané u
ochorenia CPVT1 [11, 12] a ktorých vplyv na molekulovej úrovni doteraz nie je známy.
Detailnejšie poznatky o štruktúrach jednotlivých RyR2 domén, ich mutantných foriem a ich
vzájomných interakciách môžu viesť k úspešnejšiemu vývoju liečiv pre srdcové ochorenia,
ktorých vznik je podmienený mutantnými formami RyR2 kanála.
Materiál a metódy
Izolácia,

purifikácia, charakterizácia

a cielená

mutagenéza

domén

ľudského

ryanodínového receptora 2
Proteínové fragmenty hRyR2, zahŕňajúce SPRY1/2 a RYR1/2 domény (fragmenty
hRyR2668-1218, resp. hRyR2650-1218) a fragmenty zahŕňajúce iba RYR1/2 domény (hRyR28611066

, resp. hRyR2861-1077), boli exprimované v bakteriálnych bunkách E. coli, v kmeňoch BL21

(DE3) a B834, ktoré obsahovali plazmid pET28a s naklonovanou DNA sekvenciou uvedených
hRyR2 fragmentov. Bunky boli po expresii (18 °C, 12 hodín) homogenizované
prostredníctvom sonikácie a proteínové fragmenty hRyR2, ktoré obsahovali histidínovú kotvu
(His6) na C-konci, boli z bunkového lyzátu izolované s využitím afinitnej chromatografie
s imobilizovanými iónmi kovu (IMAC). Eluované proteíny boli následne prečistené gélovou
filtráciou, spojenou s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (FPLC), s využitím
kolóny Superdex 200 10/300 GL. Expresia ako aj čistota purifikovaných proteínov boli overené
prostredníctvom 12,5% - 15% SDS-PAGE.
Vysokoprečistené rekombinantné proteíny boli koncentrované s využitím centrikónov
Amicon® Ultra 10K, resp. Amicon® Ultra 3K. Koncentrácia proteínov bola meraná za pomoci
spektrofotometra NanoDrop 2000c. Tepelná stabilita vypurifikovaných hRyR2 fragmentov
bola charakterizovaná prostredníctvom nanoDSF analýzy na prístroji Prometheus NT.48
(Nanotemper, GER). Analýza bola vykonaná podľa inštrukcií dodaných výrobcom.
Cielená mutagenéza fragmentov hRyR2861-1077 a hRyR2650-1218 pre vnesenie mutácií
R739H, R1013Q, R1051P, T1107M a A1136V bola uskutočnená s využitím kitu Q5® SiteDirected Mutagenesis Kit (New England Biolabs, USA). Mutované konštrukty boli overené
DNA sekvenovaním.
Kryštalizácia fragmentov hRyR2861-1066 a hRyR2861-1077
Na kryštalizáciu hRyR2 fragmentov, obsahujúcich len RYR domény, boli v prvom
kroku použité komerčné skríny JCSG – Plus™ MD1-37 a Pact premier™ MD1-29, zahŕňajúce
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približne 200 rôznych kryštalizačných podmienok. Na základe výsledkov prvotného skríningu
boli vybrané podmienky optimalizované. Proteíny boli kryštalizované metódou sediacej
kvapky v kryštalizačných platničkách pri teplote ≈ 23 °C. Koncentrácia proteínu bola 5 – 12
mg/ml.
Výsledky a diskusia
Na izoláciu, purifikáciu a charakterizáciu študovaných SPRY1, SPRY2 a dvoch RYR
domén [6, 13] hRyR2 kanála [13] bolo navrhnutých viacero fragmentov, líšiacich sa v dĺžke
aminokyselinovej sekvencie. Fragmenty s kratšou aminokyselinovou sekvenciou zahŕňajú dve
RYR domény (hRyR2861-1066 a hRyR2861-1077), zatiaľ čo aminokyselinová sekvencia dlhších
fragmentov zahŕňa všetky hore uvedené hRyR2 domény (hRyR2668-1218 a hRyR2650-1218).
Všetky hRyR2 fragmenty boli naklonované do pET28a expresného vektora pomocou
Quick Fusion Cloning Kit (Hostinová, nepublikované). Po úspešnej expresii týchto proteínov
v bakteriálnych expresných systémoch E. coli BL21 (DE3) a B834, sme uskutočnili ich
izoláciu, purifikáciu a charakterizáciu tepelnej stability. Zamerali sme sa tiež na kryštalizáciu
kratších proteínových fragmentov obsahujúcich len RYR domény, ktoré sa podarilo pripraviť
v dostatočnom množstve a kryštalografickej čistote, ako aj na cielenú mutagenézu fragmentov
hRyR2861-1077 a hRyR2650-1218, ktorých mutácie sú asociované s ochorením CPVT1 [9].
Výsledok purifikácie fragmentu hRyR2861-1077 je znázornený na Obr. 1. Vysoko
účinným krokom pri purifikácii bolo využitie metódy IMAC, pomocou ktorej sme odstránili
» 85% kontaminujúcich bielkovín a získali frakcie s významným množstvom purifikovaného
hRyR2 fragmentu (Obr. 1, dráhy 6, 7). Ďalšie prečistenie (vyše 95%) sme dosiahli využitím
gélovej filtrácie spojenej s FPLC (Obr. 1, dráhy 8 - 18). Eluovaný purifikovaný fragment
hRyR2861-1077 sa nachádzal v oblasti 15,3-17,5 ml s maximom pri 16,4 ml (Obr. 2), čo na
základe molekulovej hmotnosti hRyR2861-1077 (≈ 25,9 kDa) zodpovedá monomérnej forme
tohto fragmentu. Zvyšné dva píky obsahujú kontaminujúce proteíny s vyššou molekulovou
hmotnosťou (Obr. 1, dráhy 8-12). Rovnako boli izolované a purifikované aj zvyšné hRyR2
fragmenty, hRyR2668-1218, hRyR2650-1218 a hRyR2861-1066. Najvyššiu výťažnosť (≈ 10 mg/L
kultivačného média) sme získali pri fragmentoch hRyR2861-1066 a hRyR2861-1077 zahŕňajúcich
RYR1/2 domény.
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Obr. 1. Purifikácia fragmentu hRyR2861-1218. Pre overenie čistoty purifikovaného proteínu bola uskutočnená
15% SDS-PAGE. Skratky: NNK – nanáška na kolónu, PPK – prietok po kolóne, W0 – premývanie sonikačným
roztokom, W1- premývanie roztokom s 10 mM imidazolom, MWS – štandard molekulových hmotností
(SM26616), E4, Ek – elúcia 4 a koncentrovaná elúcia po IMAC-u, F9-F25 – frakcie po FPLC.

Obr. 2. Gélová filtrácia fragmentu hRyR2650-1218 (RRb). Gélová filtrácia prebiehala pri 4°C a prietoku
0,4 ml/min. Počas FPLC bola použitá kolóna Superdex200 10/300 GL (GE Helthcare, USA).

Všetky purifikované hRyR2 fragmenty boli následne podrobené nanoDSF analýze
s cieľom určenia ich tepelnej stability. Po uskutočnení nanoDSF analýzy sme získali hodnoty
Tm (teploty topenia) každého purifikovaného hRyR2 fragmentu, ktoré sa pohybovali
v rozmedzí od 44 – 46 °C (Tab. 1). Vzhľadom na získané výsledky je zrejmé, že tepelná
stabilita študovaných fragmentov hRyR2 je relatívne podobná. Najvyššiu hodnotu teploty
topenia, 46,1 ± 0,2 °C, sme zaznamenali pri fragmente hRyR2861-1077, čo naznačuje jeho
najvyššiu tepelnú stabilitu.
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Tab. 1. Hodnoty teploty topenia (Tm) fragmentov hRyR2 určených nanoDSF analýzou

Priemer Tm
[°C]

hRyR2668-1218

hRyR2650-1218

44,4±0,2

44,1±0,1

hRyR28611066

hRyR2861-1077

45,5±0,1

46,1±0,2

Všetky merania boli opakované trikrát.

Pri kryštalizácii fragmentov hRyR2861-1066 (11 - 13 mg.ml-1) a hRyR2861-1077 (4,6 – 15,6
mg.ml-1), obsahujúcich RYR1/2 domény, sme v prvom kroku použili skrín JCSG - PlusTM
MD1-37 (Molecular Dimensions, UK) zahŕňajúci 96 rôznych podmienok. Pre tieto fragmenty
sme sa rozhodli z dôvodu ich dostatočného množstva, vysokej čistoty a štruktúrnej
homogenity. Vo väčšine kvapiek sme pozorovali zrazeniny, avšak v niektorých kvapkách sme
zaznamenali prítomnosť proteínových mikrokryštálov (Obr. 3). Podmienky, v ktorých takéto
mikrokryštály vznikli, v súčasnosti optimalizujeme s cieľom získať proteínové kryštály
vhodné na difrakčnú analýzu a následné určenie štruktúry RYR domén charakteristických pre
hRyR2 kanál.

A

B

Obr. 3. Kryštalizácia fragmentu hRyR2861-1066 Kryštalizačné kvapky zo skrínu JCSG – PlusTM MD1- 37. Na
obrázku sú zobrazené kryštalizačné kvapky, obsahujúce proteínové mikrokryštály, ktoré vznikli v podmienkach
A) 0.1 M HEPES 7.5; 20 % (v/v) Jeffamine® M-600 a B) 0.2 M MgCl2 • 6 H2O; 0.1 M Tris 8.5; 50 % (v/v)
etylénglykol. Koncentrácia proteínu bola ≈ 11 mg/ml.

Záver
Podarilo sa nám exprimovať, purifikovať a určiť tepelnú stabilitu natívnych foriem
fragmentov hRyR2 prostredníctvom nanoDSF analýzy. Výsledky naznačujú, že purifikované
fragmenty obsahujúce dve RYR domény (hRyR2861-1066 a hRyR2861-1077), ako aj dve RYR,
SPRY1 a SPRY2 domény (hRyR2668-1218 a hRyR2650-1218), sú tepelne stabilné a vhodné na
ďalšiu charakterizáciu a štrukturálnu analýzu.
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Abstract
Stereoselective Michael addition of aldehydes to a (E)-2-(2-nitrovinyl) furan catalysed by short-chain
peptides.
Stereoselective Michael addition of aldehydes to a (E)-2-(2-nitrovinyl) furan, was catalyzed by di- and
tripeptide organocatalysts with N-terminal proline moiety. With the most capable catalyst, H-D-Pro-L-Pro-LGlu(OMe)-OMe, corresponding Michael adducts were obtained in high yields and high diastereo- and
enantiomeric purities. From Michael adducts, we have also prepared substituted pyrrolidines via reductive
cyclization by H2/Pd and N-protection (50% after 2 steps).

Keywords: catalysis; peptides; Michael addition; heterocycles; pyrrolidine.
Úvod a formulácia cieľa
Organokatalytické Michaelove adície patria medzi najužitočnejšie reakcie[1], ktoré
sa využívajú na prípravu chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky aktívnych
zlúčenín. Použitie nitroalkénov obsahujúcich heterocyklus predstavuje veľmi atraktívny
prístup z dôvodu ich pomerne ľahkej dostupnosti, ale aj kvôli prítomnosti heterocyklov, ktoré
sa často vyskytujú v bioaktívnych molekulách, vrátane prírodných látok.
Peptidy plnia v prírode ale aj v každodennom živote množstvo funkcií ako hormóny,
liečivá, prírodné toxíny a pod [2]. V oblasti organickej chémie sa začali peptidy využívať aj
ako účinné asymetrické organokatalyzátory. Hlavným dôvodom, prečo sú peptidy dobrými
organokatalyzátormi, je ich veľká štruktúrna a funkčná rozmanitosť, ktorá je spôsobená
rôznymi funkčnými skupinami na postranných reťazcoch jednotlivých aminokyselín [3, 4].
Cieľom tejto štúdie bolo otestovať peptidové katalyzátory v asymetrickej
Michaelovej adícii aldehydov na furánom substituovaný nitroalkén ((E)-2-(2-nitrovinyl)furán)
a následne najlepšie poznatky použiť na „scale-up“ Michaelovej adície a cyklizáciu
vzniknutého nitroaldehydu na chirálny pyrolidínový produkt, keďže pyrolidínový skelet nesúci
stereogénne centrá je dôležitým farmakoforickým fragmentom.[5 – 7] Pri tejto reakcii sme
použili nové di- a tripeptidové katalyzátory s voľnou sekundárnou amino skupinou, u ktorých
sa predpokladá, že môžu aktivovať karbonylové zlúčeniny prostredníctvom tvorby enamínu,
a tak úspešne katalyzovať rôzne reakcie.
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Materiál a metódy
Použité chemikálie a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (Sigma Aldrich, Merck,
Acros, Alfa Aesar, Mikrochem). Rozpúšťadlá boli čistené a sušené pomocou štandardných
techník. Priebeh reakcií bol sledovaný metódou TLC na hliníkových platničkách pokrytých
vrstvou SiO2 alebo Al2O3. Na vizualizáciu škvŕn bol použitý UV detektor (254 nm), prípadne
roztok manganistanu draselného alebo roztok ninhidrínu. Flash chromatografia prebiehala na
prístroji Biotage Isolera FSKO-1107-0010. Reakcie citlivé na vzdušnú vlhkosť boli
uskutočnené v atmosfére Ar. NMR spektrá boli namerané na prístroji Varian NMR System™
300 (300 MHz a 600 MHz pre 1H, 75 a 151 MHz pre 13C) s TMS ako vnútorným štandardom.
Reakcie bez rozpúšťadla boli realizované v oscilačnom mlyne MM400 (firma Retsch) s
pracovnou frekvenciou 20 Hz. Enantiomérne nadbytky boli stanovované pomocou HPLC
s použitím chirálnej stacionárnej fázy na kolóne Diacel Chiralcel AS-H s UV-detekciou pri 210
nm. Optická otáčavosť bola meraná na polarimetri Jasco P-2000. HRMS spektrá vzoriek boli
merané na hmotnostnom spektrometri s H-ESI Orbitrap ionizáciou v pozitívnom móde.
Výsledky a diskusia
Prvým krokom bola príprava rôznych nových di- a tripeptidových organokatalyzátorov
I – VI obsahujúcich na N-konci buď D- alebo L-prolín a na C-konci prolín alebo kyselinu
glutámovú s chránenou, ale aj voľnou karboxylovou skupinou podľa dostupnej literatúry. [8 –
10] (obr. 1)

Obr. 6. Peptidové organokatalyzátory.
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Pripravené katalyzátory sme následne otestovali v Michaelovej adícii 3-fenylpropanálu
(1) na furánový nitroalkén 2. (obr 2)

Obr. 7. Michaelova adícia 3-fenylpropanálu (1) na nitroalkén 2.

Najlepšiu katalytickú aktivitu sme pozorovali pri reakcii s katalyzátorom IV po pridaní
kyslého aditíva – kyseliny benzoovej, kedy sme izolovali nitroaldehyd 3a v až 95%
výťažku. Absolútnu konfiguráciu produktu 3a sme určili ako (2R,3S) na základe porovnania
hodnôt optickej otáčavosti s literatúrou. Použitím katalyzátorov s D-Prolínom na N-konci sa
nám podarilo zvýšiť diastereoselektivitu reakcie a získať produkt s opačnou konfiguráciou –
(2S,3R) (až do 13:1 d.r.) a aj enantiomérny nadbytok bol veľmi vysoký (až do 99% ee). Použitie
katalyzátorov II, III, V, VI si vyžadovalo dlhší reakčný čas, pričom sme pozorovali mierne
zníženie výťažku (61 – 71 %). Všetky výsledky sú v zhrnuté v tabuľke 1.
Tab. 7. Testovanie katalyzátorov. a mol% katalyzátora, aditíva a N-metylmorfolínu
Čas
Výť.
d.r.
Katalyzátor
Aditívum/ mol%a
[h]
[%]
(syn:anti)
H-L-Pro-L-Pro-OMe
-/10
18
93
3:1
(TFA.I)
H-L-Pro-L-Pro-L-Glu(OMe)-OMe
-/3
36
67
5:1
(TFA.IV)
H-L-Pro-L-Pro-L-Glu(OMe)-OMe
PhCO2H/3
24
95
5:1
(TFA.IV)
H-D-Pro-L-Glu-OH
-/5
72
61
13:1
(TFA.III) b
H-D-Pro-L-Glu(OMe)-OMe
-/5
72
69
9:1
(TFA.II) b
H-D-Pro-L-Pro-L-Glu(OMe)-OMe
-/5
36
71
11:1
(V)
H-D-Pro-L-Pro-L-Glu-OH
-/5
36
69
13:1
(TFA.VI)

ee [%]
84
(R,S)
99
(R,S)
99
(R,S)
99
(S,R)
99
(S,R)
99
(S,R)
˃ 99
(S,R)

Vzhľadom na to, že najlepšie chemické výťažky aj stereoselektivita bola dosiahnutá s
katalyzátorom V, rozhodli sme sa otestovať jeho reaktivitu na adíciách iných aldehydov 4b-d
s furánovým nitroalkénom 2, pričom ako kyslé aditívum sme použili kyselinu benzoovú, ktorá
sa nám už v predchádzajúcich experimentoch osvedčila. Výsledné nitroaldehydy 3b-d boli
izolované v dobrých výťažkoch avšak s nižšími enantiomérnymi čistotami.
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Obr. 8. Michaelová adícia rôznych aldehydov na nitroalkén 2 katalyzovaná katalyzátorom V.

Po úspešnom otestovaní katalyzátorov sme sa rozhodli otestovať reakciu aldehydu 1 s
nitroalkénom 2 vo väčšej škále (obr 2). Z pôvodných 50 mg nitroalkénu 2 sme zvýšili návažok
na 200 mg (1,4 mmol), za účelom získať väčšie množstvo výsledného nitroaldehydu 3a, ktorý
sme plánovali následne cyklizovať na chirálny pyrolidínový produkt. V tabuľke 2 môžeme
vidieť, že najlepšie výsledky sa nám podarilo dosiahnuť pomalým prikvapkávaním aldehydu
(tab 2, vstup 1 a 4) prípadne mechanickým mletím v guľovom mlyne (tab 2, vstup 6).
Tab. 2. „Scale-up“ Michaelovej adície 3-fenylpropanálu (1) na nitroalkén 2 s peptidovým katalyzátorom
a PhCOOH ako kyslým aditívom.
Mol
Výť.
d.r.
Katalyzátor
Reakčné podmienky
ee [%]
%a
[%]
(syn:anti)
H-D-Pro-L-Pro-L-Glu(OMe)-OMe (V)
5
2 d/r.t.
85
3:1
n.d.
82
b
H-D-Pro-L-Pro-L-Glu(OMe)-OMe (V)
3
4 d/ r.t
95
3:1
(S,R)
H-D-Pro-L-Glu(OMe)-OMe (TFA.II)
1
8 d/ r.t
>
99
H-D-Pro-L-Glu(OMe)-OMe (TFA.II)
5
18 h/r.t.b
44
12:1
(S,R)
3 h, guľový mlyn
> 99
H-D-Pro-L-Pro-L-Glu(OMe)-OMe (V)
5
78
5:1
[20Hz], r.t.
(S,R)
3 h, guľový mlyn
> 99
H-D-Pro-L-Glu(OMe)-OMe (TFA.II)
5
90
14:1
[20Hz], r.t.
(S,R)
a
mol% katalyzátora, aditíva a N-metylmorfolínu; b pomalé prikvapkávanie aldehydu (2 h).

Pripravený nitroaldehyd 3a sme následne podrobili redukčnej cyklizácii s katalytickým
množstvom paládia, pričom po úvodnej redukcii nitroskupiny na amín hneď dochádzalo
k samovoľnej cyklizácii vznikajúceho aminoaldehydu na pyrolidínový produkt 5.
Substituovaný pyrolidín 5 sme pre lepšiu stabilitu a manipuláciu, následne chránili Bocchrániacou skupinou. Okrem redukčnej cyklizácie s katalytickým množstvom paládia, sme
vyskúšali redukciu kovovým zinkom v kyslom prostredí (HCl/AcOH), ale aj miernejšiu
redukciu s chloridom cínnatým, pričom v oboch prípadoch sme vyizolovali len stopy produktu
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5.

Obr. 9. Redukčná cyklizácia nitroaldehydu 3a na pyrolidín 4 a následné chránenie na produkt 5.

Záver
Krátke di- a tripeptidové katalyzátory s prolínovou skupinou na N-konci boli účinné pri
Michaelovej adícii aldehydov na 2-furyl substituovaný nitroalkén. Podarilo sa nám
zoptimalizovať Michaelovu adíciu 3-fenylpropanálu (1) na furánový nitroalkén 2 v 1,4 mmol
navážku a úspešne sme zredukovali a cyklizovali získaný nitroaldehyd 3a na pyrolidínový
produkt 5 v 50% výťažku po dvoch krokoch.
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Abstract
Preparation and characterization of modified sorbent based on biochar.
Biochar is a stable material, rich in carbon and truly resistant for decomposition and mineralization.
Modified biochar with Mg-O particles in its porous biochar matrix was prepared by slow-thermal pyrolysis of
MgCl2 treated bamboo biomass. The synthesized samples were investigated by X- ray diffraction and infraread
spectroscopy. The main aims of this work were preparation and characterization of bamboo- based Mg-O modified
biochar.

Keywords: biochar; surface modification; pyrolysis
Úvod a formulácia cieľa
Biouhlie je stabilná pevná látka, bohatá na uhlík a odolná voči rozkladu a mineralizácii.
Vzniká postupným spaľovaním biomasy pri atmosférickom tlaku, v tepelnom rozmedzí od 250
°C do 1000 °C a bez prístupu alebo s obmedzením prístupu kyslíka, v procese nazvanom
pyrolýza. Proces pyrolýza sa zaraďuje medzi termické konverzie premeny biomasy. Pre
prípravu biouhlia je charakteristické použitie nízko nákladnej vstupnej suroviny- biomasy, ako
napríklad poľnohospodárske odpady alebo zvyškové materiály (kukuričné klasy, trávy,
repkové oleje a podobne). Charakteristické vlastnosti biouhlia, najmä pórovitá štruktúra, veľký
merný povrch, obsah rôznych funkčných skupín na povrchu, predurčujú biouhlie pre množstvo
aplikácii v ochrane životného prostredia [1-5].
Nadmerné uvoľňovanie fosforu (P) a dusíka (N) do odpadových vôd sa považuje za
hlavnú príčinu eutrofizácie, ktorá degraduje spodné vody a spôsobuje veľké riziko pre celý
ekosystém. Známych je niekoľko technologických metód pre jej minimalizáciu a teda
pre odstraňovanie fosforu (P) a dusíka (N) z rôznych typov vôd, pričom adsorpcia patrí medzi
ekonomicky najvýhodnejšie, najefektívnejšie a časovo nenáročné metódy.
Biouhlie je charakteristické pre odstraňovanie ťažkých kovov a kontaminantov
v katiónovej forme z rôznych roztokov, modifikovaný povrch biouhlia vykazuje výnimočnú
adsorpčnú schopnosť aniónových foriem kontaminantov: dusičnany, dusitany, fosforečnany
a iné [5,6]. Hlavným cieľom našej práce bola príprava a charakterizácia Mg-O modifikovaného
sorbentu na báze biouhlia.
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Materiál a metódy
Vstupnou

biomasou

pre

prípravu

biouhlia

bol

bambus

Phyllostachys

viridwiglaucescens. Bambus, ako rastilna patrí medzi trávy, jeho veľkou výhodou je rýchly rast
a pevnosť k pomeru jeho hmotnosti. Vzorky biouhlia boli pripravené v spolupráci s rakúskym
technologickým inštitútom (AIT – Austrian Institute of Technology, Tulln an der Donau,
Rakúsko) v rotačnom pyrolýznom reaktore.
Príprava biouhlia
Vzorka biouhlie/MgO bola pripravená pomalou pyrolýzou vstupnej biomasy,
bambusu (Phyllostachys viridwiglaucescens). Roztok hexahydrátu chloridu horečnatého sa
pripravil rozpustením 40 g MgCl2·6H2O v 60 ml deionizovanej (DI) H2O (<0,4 µS cm-1).
Následne sa pripravená, vysušená vstupná biomasa nechala v kontakte s pripraveným
roztokom, počas neustáleho premiešavanie po dobu 2 hodín. Roztok sa potom prefiltroval a
zmes sa vysušila v sušiarni pri teplote 80 °C /24 hodín. Takto spracovaná biomasa
s maximálnymi rozmermi 2 cm x 2 cm x 2 cm bola pyrolyzovaná pri teplote 460 °C/ 120 min.
Na zabezpečenie prostredia bez obsahu kyslíka a rovnomerného vykurovacieho prostredia sa
ako vymedzovací plyn použil dusík. Vzorka sa po pyrolýze nechala vychladnúť a následne sa
spracovala na jednotnú veľkosť častíc v rozmedzí 0,5 až 1 mm. Takto pripravený a upravený
materiál bol niekoľkokrát premytý s DI H2O, sušený pri 80 °C a následne uskladnený pri
teplote 22 °C v polypropylénových boxoch, kde bol pripravený pre ďalšie použitie, najmä na
sorpčné a charakterizačné pokusy [3,5].
Charakterizácia
Charakterizácia materiálov sa realizovala na Ústave anorganickej chémie SAV v
spolupráci s oddelením Hydrosilikátov. Na charakterizáciu mikroštruktúry a morfológie
biouhlia sa použili bežné používané metódy ako infračervená spektroskopia a prášková
difrakčná analýza.
Meranie FTIR spektier sa realizovalo na spektrometri Nicolet 6700 od firmy Thermo
Scientific a na vyhodnotenie sa využil softvér Thermo Scientific OMNIC™. Pri meraní
spektier pri vzorkách v strednej IČ oblasti sa najčastejšie využíva technika KBr tabletiek. Pri
tejto technike sa vzorka zhomogenizuje vo vibračnom mlynčeku alebo achátovej miske s KBr
(1-2 mg vzorky na 200-300 mg KBr), následne sa v lisovacích formách pri vysokom tlaku
lisujú transparentné tablety. Dôležitou podmienkou prípravy je dobre vysušený KBr, suší sa až
niekoľko hodín pri 150 ºC, nakoľko tento halogenid je hygroskopický.
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Na RTG difrakčnú analýzu sme použili Panalytical Empyrean prístroj. Malé množstvo
vzorky sa zhomogenizovalo v achátovej trecej miske a alikvotná časť sa preniesla do držiaka
pre práškové preparáty, ktorý sa vložil do goniometra.
Výsledky a diskusia
Pomalou pyrolýzaou sme pripravili vzorky biouhlia bez modifikácie ako aj
modifikované biouhlie s Mg-O. Výťažok pyrolyzovaných materiálov bol asi 50% z
východiskovej vstupnej suroviny.
Záznam infračervenej spektroskopie uvedený na obr. 1 preukázal, že v pripravenej vzorke B sa
nachádzajú valenčné vibrácie v oblasti ≈ 3700 cm-1 a deformačné vibrácie v oblasti ≈ 470 cm-1. Tieto
vibrácie sú charakteristické pre skupinu Mg-O. Vzorka A je bez chemickej modifikácie a preto tieto
vibrácie vo vzorke A absentujú. Napriek tomu v spektre pozorujeme aj vibrácie rôznych iných skupín,
ktoré sú charakteristických pre biouhlie, a preto a vyskytujú v záznamoch oboch vzoriek, A aj B:
-

vasCH3 a vas CH2 (≈ 2690 a 2920 cm-1)

-

vsCH2 (≈ 2850 cm-1)

-

ester C=O (≈ 1700 cm-1),

-

aromatické skupiny C=C (≈ 1580cm-1)

-

δCH (≈ 1400 cm-1)

Obr. 1. Záznam z infračervenej spektroskopie - vzorka A biouhlie bez modifikácie (modrá farba), vzorka
B biouhlie/Mg-O (červená farba).
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Obr. 3. Záznam práškovej difrakčnej analýzy vzorky A
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Obr.
4. Záznam práškovej difrakčnej analýzy vzorky B

Prášková difrakčná analýza pri vzorke A (obr. 3), nám na základe polôh jednotlivých difrakcii
a ich porovnávaním s databázou, potvrdila prítomnosť uhlia (difrakcia 23 a ≈45/50) a KCl (difrakcia
28,5; 40,7; 50,5). Pri práškovej difrakčnej analýze vzorky B (obr. 4), nám zmeraný záznam potvrdil, že
vo vzorke sa nachádza Mg(OH)2 a MgO.
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Záver
Prírodný materiál bambus, bol použitý pre prípravu sorbentu na báze biouhlia pomocou
pyrolýzy. Chemickou modifikáciou vstupnej biomasy s MgCl2·6H20 sme na povrchu biouhlia uchytili
funkčné skupiny Mg-O. Na charakterizáciu povrchu pripraveného materiálu boli použité základné
charakterizačné metódy infračervená spektroskopia a prášková difrakčná analýza. Spomínané metódy
priamo potvrdili prítomnosť Mg-O na povrchu a ďalších funkčných skupín charakteristických pre
biouhlie. Takto pripravený kompozit biouhlie/ Mg-O bude následne aplikovaný na odstraňovanie
rôznych typov kontaminantov z vodných roztokov.
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Abstract
Designed small molecules based on thiophene units often possess high charge carrier mobilities, efficient
luminescence, good solution processability, oxidative and thermal stability, and other properties necessary for the
creation of better materials and technologies for organic electronics and nanophotonics. For their unique
properties there are also used for application as self-assemble monolayers in organic thin film. We prepared
bithiophene derivatives with long-alkyl chain functionalized with dimethylchlorosilyl resp. phosphonic acid
groups in aims to increase the wettability of dielectric surfaces which were tested in OFET devices and showed
promising results.

Keywords: OFET, self-assemble monolayer, organosilicon compounds, thiophene
Introduction and Objectives
For providing guidelines for the development of new smart materials for organic
electronic applications is important to study the relationship between the molecular structure
and the electronic properties. During the past decade, π-conjugated molecules based electronic
materials have been investigated as semi-conductors for applications such as optoelectronic
device technology, electroluminescent devices, field-effect transistors and photovoltaics [1].
Application of organic materials as self-assembled monolayers modifies the electronic
and morphological properties of the interfaces, which influence the response of the organic
electronic devices. [2] For creation of chemical bond between organic molecule and a dielectric
layer in organic electronic device, the presence of compatible anchoring groups in required. [2]
Anchoring groups typically used for silica and glass surfaces which are usually used in OFET
devices includes reactive silicon-based groups as SiH3, Si(OR)3, or SiCl3. For metal salts and
oxide surfaces used in OPV devices, phosphonic acids are often used. [3] Dimethylchlorosilylfunctionalized oligothiophenes were found to be stable and reactive enough, to form
semiconducting monolayers on SiO2 surfaces by self-assembly from solution. [4]
Our aim was the synthesis of new bithiophene derivatives with different length of alkyl
chain functionalized with selected anchoring groups and their OFET characteristics. Omega804

bithionylated alkenes were prepared from bithiophene and were further functionalized by Ptcatalyzed hydrosilylation or Tanaka-Pd-catalyzed hydrophosphonylation of alkene,
respectively (Fig. 1.).

Fig. 1. Designed derivatives for SAM with different anchoring groups.

Materials and methods
All reagents were purchased from commercial sources and used without additional
purification. Solvents were purified and dried using common methods (toluene distilled over
sodium, tetrahydrofuran distilled from sodium benzophenone ketyl, and dichloromethane
distilled over calcium hydride). Reaction mixtures were monitored by TLC (Merck,
visualization using UV lamp 254 nm). Biotage Isolera One was used for flash chromatography
with Silicagel 60 and ethyl acetate as eluent. NMR spectra were recorded with Varian NMR
System TM 300 (300 MHz or 600 MHz for 1H, 151 MHz for 13C, 243 MHz for 31P) using TMS
as an internal standard and CDCl3 or DMSO as solvents. Melting points of products were
recorded with Buchi Melting point M-565.
In OFET devices α-sexithiophene (A-6T) was used as organic semiconductor. The
substrates prior to deposition were cleaned in DI water, ethanolamine +DI water, and in DI
water, and finally cleaned in UV, ozone during 15 min at temperature 60 °C. The SAM
materials were tested in top contact OFET structures (Fig. 2.) with copper drain and source
electrodes (thickness 100nm). The thickness of organic semiconductor was 80 nm.

Fig. 2. Structure of OFET device.

Results and discussion
Figure 3 demonstrates the synthetic route for phosphonic acid derivatives. Omega805

bithionylated alkenes 1 and 2 were prepared by lithiation of bithiophene 3 using corresponding
omega-bromo alkenes in dry THF at 0 °C. The pure materials were obtained after bulb-to-bulb
distillations at reduced pressure in 73%, 81% yield, respectively. Further functionalized by
Tanaka-Pd-catalyzed hydrophosphonylation afforded the corresponding phosphonate ester 4
and 5 after flash column chromatography using silica gel and ethyl acetate as eluent in 40%
and 50% yield, respectively. After hydrolysis, treating the esters with trimethylsilyl bromide in
dry dichloromethane and quenching with methanol, the requested phosphonic acids 6 and 7
were obtained, which were further purified by trituration by pentane.

S
S
3

S

1) BuLi, THF, 0 °C

DCM
0 °C to 40 °C for 3 h
then r.t., 6 h

1 n = 6, 73%
2 n = 9, 81%
S

S

n

S

n

S

2) CH 2 CH(CH2 )9 Br
r.t., 12 h

BrSiMe3

O O
P
H
O
Pd(PPh3 )4
toluene
reflux, 15 h

n

S

O
P O
O

4 n = 6, 40%
5 n = 9, 50%

O
P
OH
HO

6 n = 6, 87%
7 n = 9, 71%

Fig. 3. Synthesis of bithiophene derivatives with different chain length functionalized with phosphoric acid.

Derivatives functionalized with dimethylchlorosilyl anchoring group 8 and 9 were
synthesized by Pt-catalyzed hydrosilylation using the same omega-bithionylated alkenes 1 and
2. The reaction was performed in dry toluene and after removing the unreacted
chlorodimethylsilane and toluene, the residue was purified by bulb-to-bulb distillation and
requested silyl chlorides were obtained in 22% and 31% yields, respectively (Fig. 4.).

Fig. 4. Synthesis of bithiophene derivatives functionalized with dimethylchlorosilyl group.

Handling of these materials is crucial as they are moisture sensitive. To verify the
presence of chlorine atom water was added and the NMR spectrum was measured. Change in
shifts of methyl groups from 0.47 (RSiMe2Cl) to 0.14 (RSiMe2OH) proves the presence of
chlorine atoms in initial sample of prepared derivatives and the lack of 0.14 signal in the top
NMR proves also that prior adding the water there was no hydrolysed product present.
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Fig. 5. Changes observed in 1H NMR spectrum after water addition.

The SAM materials were tested in top contact OFET structures with copper drain and
source electrodes. The threshold voltage and the mobility were measured with different channel
length in transistor (A-G changing from 50 to 200 µm). We compared the threshold voltage
and mobility of OFET device made out of pure sexithiophene without SAM material and with
our bithiophene derivatives functionalized with anchoring group as SAM layer.
Tab. 1. Comparison of influence of different anchoring groups to threshold voltage and mobility.
Compound

Average Vth [V]

Mobility [cm2/Vs]

Pure A-6T

12.27

0.11 ×10-3

6

-16.62

0.9 ×10-3

7

-9.18

1.1 ×10-3

8

-7.86

1.3 ×10-3

9

-9.45

1.1 ×10-3

Mobility has improved by 10 times and the threshold voltage has shifted to negative
values which is the proof, that our prepared materials are improving the wettability of dielectric
surface and therefore their application in OFET devices could be advantageous.
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Fig. 6. Transfer characteristics of prepared OFET devices based on the organic semicondutor A-sexithiophene
as an active layer deposited on the bare and modified SiO2 surface with the 2, 1, 8, 9 SAM materials. The drainsource voltage during the measurement was kept constant at -40V. The A-G plots represent the characteristics of
series of devices but with length ranging from 50µm to 200µm with step of 25µm (A=50µm, G=200µm).

Conclusion
We synthesized a series of omega-bithionylated alkanes with different length of chain
functionalized with phosphonic acid or dimethylchlorosilyl group in good yields. These
materials were tested on the dielectric surface in OFET device with the aim to improve the
wettability of the dielectric surface which is important for better contact between organic
semiconductor and substrate. We obtained that application of our derivatives between OSC and
substrate led to improved mobility by 10 times and to lower values of threshold voltage.
Therefore the introduction of these derivatives in OFET devices could be beneficial.
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Abstract
Mode of action of coumarin derivatives active against Mycobacterium tuberculosis.
Mycobacterium tuberculosis is a pathogenic bacterium causing infectious disease tuberculosis. In 2016
there were 10,4 million new cases of tuberculosis worldwide and 1,3 million people died from this disease.
Treatment of tuberculosis is very long and requires taking a combination of different drugs. Moreover, the
successful outcome of the therapy is compromised by the emergence and spread of the strains of M. tuberculosis,
which are resistant to used antituberculotics. Therefore, there is an urgent need for the discovery and the
development of new, more efficient TB drugs. The aim of this work is to investigate the mode of action of selected
coumarin inhibitors active against M. tuberculosis using genetic and biochemical approach. We showed that M.
tuberculosis strains overproducing proteins InhA and HadABC required for biosynthesis of mycolic acids are
more resistant to tested inhibitors. Using metabolic labeling with 14C acetate we confirmed that two of studied
compounds inhibit biosynthesis of mycolic acids.

Keywords: Mycobacterium tuberculosis; inhibitors; mechanism of action; mycolic acids
Úvod a formulácia cieľa
Výskyt tuberkulózy je aj v súčasnej dobe závažným celosvetovým problémom
týkajúcim sa predovšetkým rozvojových krajín. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje,
že v roku 2016 zomrelo vo svete na tuberkulózu až 1,3 milióna ľudí a celkovo pribudlo 10,4
milióna nových prípadov tohto ochorenia [1]. Liečba tuberkulózy je mimoriadne dlhá
a náročná, pričom vyžaduje užívanie kombinácie viacerých antituberkulotík po dobu šiestich
mesiacov [2]. Jej účinnosť výrazne ovplyvňuje najmä výskyt rezistentných kmeňov pôvodcu
tohto ochorenia, baktérie Mycobacterium tuberculosis, ktorých dôsledkom sú ťažko liečiteľné
rezistentné formy tuberkulózy [1]. Významnú úlohu v boji proti tuberkulóze preto zohráva
výskum a vývoj nových liečiv s lepšími farmakologickými vlastnosťami a pôsobením aj voči
rezistentným formám M. tuberculosis.
V rámci hľadania nových antibiotík boli popísané viaceré deriváty kumarínu
s antimikrobiálnou aktivitou vrátane látok s účinkom voči M. tuberculosis [3, 4]. Jednou zo
stratégií syntézy nových inhibítorov je molekulárna hybridizácia, ktorá je založená na spojení
viacerých štruktúr s predpokladaným biologickým účinkom do jednej molekuly [3]. Uvedenou
stratégiou boli syntetizované aj nové, účinné inhibítory rastu M. tuberculosis - látky A03, B03,
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B10 a B14, ktoré sú derivátmi kumarínu, a ktoré vo svojich molekulách obsahujú aj štruktúry
rôznych iných inhibítorov biosyntézy mykobakteriálnych mykolových kyselín. Mykolové
kyseliny sú C60 – C90 dlhé mastné kyseliny, ktoré tvoria esenciálnu zložku mykobakteriálneho
bunkového obalu [5]. Cieľom našej práce bolo objasniť mechanizmus pôsobenia látok A03,
B03, B10 a B14, pričom ako modelový mikroorganizmus sme využili avirulentný kmeň M.
tuberculosis H37Ra.
Materiál a metódy
Konštrukty pVV16-hadABC a pMV261-inhA umožňujúce nadprodukciu proteínov
HadABC a InhA v M. tuberculosis H37Ra sme získali od Dr. Mary Jackson (CSU, Fort
Collins, USA) a prof. Williama R. Jacobsa (Albert Einstein College of medicine, New York,
USA) [6,7]. Po transformácii uvedených konštruktov elektroporáciou sme produkciu
rekombinantných proteínov v M. tuberculosis potvrdili Western blotom [6,7].
Citlivosť kmeňov M. tuberculosis nadprodukujúcich proteíny HadABC a InhA sme
analyzovali tzv. kvapkovacou metódou na pevných médiách (7H11 agar, 10 % OADC,
Beckton Dickinson) s rôznymi koncentráciami testovaných inhibítorov tak ako popisuje
Oliveira a kol. [8].
Metabolické značenie buniek M. tuberculosis kultivovaných v prítomnosti testovaných
látok sme uskutočnili nasledovne: 200 ml 7H9 média (Beckton Dickinson) obsahujúceho 10
% ADC a 0,05 % Tween 80 sme zaočkovali štartovacou kultúrou M. tuberculosis H37Ra na
výslednú hodnotu OD600 = 0,01 a staticky inkubovali pri teplote 37˚C. Po dosiahnutí hodnoty
OD600 0,15 – 0,3 sme pridali testované inhibítory, pričom výsledná koncentrácia DMSO
v médiu dosiahla 2 %. Po 24 h inkubácii na trepačke pri 37 ˚C sme pridali izotopovo značený
14

C acetát (110 mCi/mmol, American Radiolabeled Chemicals) vo výslednej koncentrácii 0,5

µCi/ml a kultúru sme inkubovali ďalších 24 hodín.
V takto

značených

bunkách

sme

sa

zamerali

na

analýzu

lipidov

a

mykolových/mastných kyselín [8]. Lipidy sme extrahovali 2 h zmesou chloroformu a metanolu
v pomere 1:2 a následne 2 x 2 h zmesou chloroformu a metanolu v pomere 2:1 pri 56°C.
Získanú lipidovú frakciu sme vysušili pod prúdom N2 a prečistili metódou podľa Folcha [9].
Izolované lipidy sme analyzovali tenkovrstvovou chromatografiou v príslušných solventoch
[8]. Mykolové kyseliny sme analyzovali vo forme metylesterov mykolových kyselín, ktoré sme
pripravili podľa Oliveira a kol. [8]. Výsledné profily sme detegovali autorádiografiou alebo
pomocu CuSO4.
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Výsledky a diskusia
Štruktúry testovaných kumarínových inhibítorov indikujú, že uvedené látky môžu
interagovať s vybranými proteínmi FASII systému, ktorý katalyzuje syntézu mykolových
kyselín v M. tuberculosis. V počiatočných experimentoch sme preto analyzovali citlivosť
kmeňov M. tuberculosis H37Ra nadprodukujúcich proteíny HadABC a InhA voči študovaným
látkam. Proteín InhA je trans-Δ2-enoyl-ACP-reduktáza, ktorá je cieľom pôsobenia
antituberkulotika izoniazidu – liečiva, ktoré predstavuje základ terapie citlivých foriem
tuberkulózy [10]. Komplex HadABC katalyzuje dehydratáciu β-hydroxyacyl-ACP a tento
enzým je molekulárnym cieľom pôsobenia antituberkulotika tiacetazónu [11].
V súlade s uvedeným predpokladom sme pozorovali, že kmeň M. tuberculosis
pMV261-inhA je výrazne odolnejší voči testovaným inhibítorov A03, B03 a B14 a kmeň M.
tuberculosis pVV16-hadABC bol špecificky odolnejší voči látke B10. Kmene nadprodukujúce
enzým InhA boli najodolnejšie voči látkam B14 a A03, pričom došlo k vyše 80-násobnému
nárastu minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) (Obr. 1). Menší nárast odolnosti sme
sledovali pri látke B03, pričom kmene M. tuberculosis pMV261-inhA vykazovali približne 7násobný nárast MIC oproti kontrole s prázdnym vektorom. V prípade kmeňa M. tuberculosis
pVV16-hadABC sme zaznamenali výrazné zvýšenie MIC látky B10 ktoré predstavovalo vyše
80-násobný nárast.

Obr. 1. Analýza minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) kmeňov M. tuberculosis
nadprodukujúcich proteín InhA alebo HadABC voči skúmaným kumarínovým inhibítorom.
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Získané výsledky naznačujú, že proteín InhA súvisí s mechanizmom pôsobenia látok
A03, B03 a B14 a proteín HadA s mechanizmom pôsobenia látky B10, a teda že testované
inhibítory môžu inhibovať biosyntézu mykolových kyselín.
Predpokladaný mechanizmus pôsobenia sme sa následne pokúsili dokázať
metabolickým značením buniek M. tuberculosis H37Ra rastených v prítomnosti testovaných
látok. V takto kultivovaných bunkách značených

14

C acetátom sme sa zamerali na analýzu

obsahu lipidov a mykolových/mastných kyselín.
TLC analýza pripravených metylesterov mykolových kyselín (MAME) potvrdila, že
látky B03 a B10 účinne inhibujú práve výstavbu týchto molekúl (Obr. 2.A). V porovnaní
s kontrolným kmeňom H37Ra rasteným v prítomnosti DMSO sme pozorovali, že prítomnosť
B03 a B10 vedie k eliminácii produkcie všetkých foriem mykolových kyselín – α, metoxy aj
keto, pričom syntéza krátkych mastných kyselín (FAME) zostáva neporušená. V dôsledku
pôsobenia B03 a B10 sme pozorovali zmeny aj v lipidovej frakcii (Obr. 2.B), kde sme
pozorovali stratu schopnosti syntetizovať ďalšie z molekúl obsahujúcich mykolové kyseliny,
a to konkrétne trehalózamonomykolátov (TMM) a trehalózadimykolátov (TDM).

Obr. 2. A - Autorádiogram TLC analýzy mykolových/mastných kyselín (MAME/FAME).
Ako mobilná fáza bola použitá zmes n-hexán: etylacetát (95: 5). Chromatogram bol vyvíjaný trikrát.
B - Autorádiogram TLC analýzy extrahovateľných lipidov. Ako mobilná fáza bola použitá zmes
chloroform: metanol: voda (20: 4: 0,5). TMM – trehalózamonomykolát, TDM – trehalózadimykolát, PEfosfatidyletanolamín, CL – kardiolipín.

V prípade látok A03 a B14 sme však inhibíciu syntézy mykolových kyselín
nezaznamenali ani po zvýšení testovaných koncentrácií na 10 µg/ml (výsledky nie sú ukázané).
Tieto výsledky boli prekvapujúce, nakoľko testovanie MIC kmeňov nadprodukujúcich InhA
naznačilo súvislosť testovaných inhibítorov s FASII systémom. Zamerali sme sa preto na
analýzu lipidov a mykolových/mastných kyselín buniek M. tuberculosis H37Ra rastených
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v prítomnosti týchto látok na pevnom médiu v podmienkach, kedy sme viditeľne pozorovali
inhibíciu rastu. Preukázateľnú inhibíciu syntézy mykolových kyselín sa nám však nepodarilo
potvrdiť ani v týchto podmienkach analýzy (Obr. 3).

Obr. 3. A - Chromatogram TLC analýzy mykolových/mastných kyselín (MAME/FAME).
Znížené množstvo MAME v dráhach pVV16 (0,09 µg/ml) a pMV261 (0,09 µg/ml) je dôsledkom menšej
nanášky, čo sa prejavilo taktiež menším množstvom FAME oproti ostatným vzorkám a nevyplýva z inhibície
biosyntézy MAME. Ako mobilná fáza bola použitá zmes n-hexán: etylacetát (95: 5). Chromatogram bol
vyvíjaný trikrát. B - Chromatogram TLC analýzy extrahovateľných lipidov. Ako mobilná fáza bola použitá
zmes chloroform: metanol: voda (20: 4: 0,5). TMM – trehalózamonomykolát, TDM – trehalózadimykolát, PE fosfatidyletanolamín, CL – kardiolipín.

Záver
Deriváty kumarínov sú perspektívnymi inhibítormi rastu M. tuberculosis. V prípade
skúmaných látok B03 a B10 sme potvrdili ich inhibičný účinok na biosyntézu mykolových
kyselín, pričom predpokladaným molekulárnym cieľom látky B03 je enzým InhA komplexu
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FASII. Látka B10 taktiež inhibuje elongáciu reťazca mykolových kyselín, pričom sa
pravdepodobne viaže na HadABC komponent komplexu FASII. Hoci kmeň M. tuberculosis
nadprodukujúci InhA vykazoval zvýšenú odolnosť voči látkam A03 a B14, inhibíciu
biosyntézy mykolových kyselín sa nám nepodarilo potvrdiť. Výsledky preto naznačujú
nepriamu úlohu proteínu InhA v mechanizme pôsobenia látok A03 a A14.
Jednou z možností hľadania molekulárneho cieľa inhibítorov je príprava bakteriálnych
kmeňov nadprodukujúcich proteíny predstavujúce potencionálne ciele. Hoci tento prístup
prináša výsledky, nie vždy dokáže plne vysvetliť mechanizmus pôsobenia inhibítora. Pri
objasňovaní mechanizmov účinku jednotlivých inhibítorov preto zohrávajú dôležitú úlohu aj
metódy umožňujúce zachytiť inhibíciu procesov biosyntézy esenciálnych biomakromolekúl,
ktoré nám pomáhajú vytvoriť celkový obraz o pôsobení daných látok v bakteriálnej bunke. Pri
štúdiu mechanizmov pôsobenia antimikrobiálnych inhibítorov je preto potrebné komplexné
štúdium využívajúce kombináciu biochemických a genetických techník.
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Abstract
Fluid Catalytic Cracking Unit energy management proposal - modelling of selected separation
processes
Amongst general characteristics of a FCC unit belong high energetic requirements in means of power
input for compression units as well as significant amount of latent heat contained in products and flue gas. This
submission aims for study and optimization of feasible recovery of the heat contained. As to achieve this goal we
formulated mathematical models for the unit's most engaged compression units to gain an insight into the units'
power requirements. Furthermore, using the proposed mathematical models we realized a case study analyzing
system responses to alteration of operational parameters, specifically the output pressure of the regenerator
blower, in order to minimize overall power consumption of the compression units. Results of the study, however,
show that no considerable savings can be achieved via the output pressure alteration.

Keywords: compression unit; mathematical model; case study
Úvod a formulácia cieľa

Výrobňa Fluidný katalytický krak (ďalej FCC) patrí k všeobecne najdôležitejším
výrobným jednotkám v rámci štandardnej rafinérie [1]. FCC spracúva ťažké ropné zvyšky,
pričom nástrekom na FCC je hydrogenovaný vákuový destilát. Nástrek je na FCC štiepený na
ľahšie produkty, ktoré sú následne v separačných krokoch od seba oddelené. FCC celkovo
pozostáva z ôsmich sekcií; z hľadiska spotreby médií sú zaujímavé prevažne prvé štyri sekcie.
Popis jednotlivých sekcií presahuje rámec tohto príspevku; jednotlivé sekcie sú bližšie
popísané v príspevku [2].
Spracúvaný materiál je v systéme výrobnej jednotky distribuovaný kompresnými
zariadeniami, z ktorých sa venujeme trom hlavným: dúchadlu spaľovacieho vzduchu (ďalej len
DSV), kompresoru vlhkého plynu (ďalej len KVP) a kompresoru tepelného čerpadla deliacej
propán - propylénovej kolóny (ďalej len KPP). Optimalizáciou prevádzkových podmienok
kompresných zariadení v zmysle optimalizácie tlakových úrovní je možné dosiahnuť
minimalizáciu potrebnej kompresnej práce [3].
Komplexnosť popísanej problematiky si vyžadovala zostavenie flexibilného
matematického modelu v prostredí programu Matlab, kde boli riešené všetky výpočtové a
optimalizačné úlohy.
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Materiál a metódy

Spotreba kompresnej práce je priamo závislá od prevádzkových podmienok
predchádzajúcich sekcií a vo významnej miere od charakteru a množstva nástreku [2].
Vzhľadom k fluktuáciám v prevádzkových podmienkach a vyťaženiu reakčno - regeneračnej
sekcie, prevažne v zmysle množstva privádzaného nástreku a tvorby koksu, uvažujeme strednú
hodnotu hmotnostného toku privádzaného nástreku 125 t/h a teplotu 220 °C. Prietok
spaľovacieho vzduchu s obsahom vodnej pary 1% (hmot.) a teplotou 20 °C, množstvo
vypaľovaného koksu s odhadovaným zložením 98% (hmot.) C a 2 % (hmot.) H2, prietok spalín
s obsahom 2% O2 (obj.) v suchých spalinách a teplotou 710 °C a hmotnostný tok produktov
vyplývajú z riešenia materiálovo - entalpickej bilancie reakčno - regeneračnej sekcie, ktoré pre
jeho rozsiahlosť neuvádzame. Produktový prúd v plynnej fáze opúšťa hlavu hlavnej kolóny pri
teplote 130°C. Modelové zloženie plynu (hmot.): metán 2,5 %, etán 2,32 %, etylén 2,68 %,
propán 1,42 %, propylén 8,6 %, vodík 1,42 %, dusík 3,76 %, kyslík 2,20 %, oxid uhličitý 0,68
%, vodná para 22,29 %, n - bután 3,88 %, i - bután 3,8 %, but-1-én, 3,76 %,
but-2-én 3,76 %, toluén 13,45 %, 2,2,4-trimetylpentán 7,14 %, 2-metylbut-2-én 5,03 %, okt-1én 3,71 %, dec-1-én 3 % a metylcyklohexán 8,32 %.
DSV komprimuje 101,5 t/h atmosférického vzduchu pri tlakovom pomere 3,5 a
návrhovej celkovej účinnosti 86%. Ten je následne vedený do regenerátora, kde sa používa na
vypaľovanie 9,7 t/h koksu. Vzduch z atmosféry môžeme spoľahlivo považovať za ideálny plyn
s hodnotou Poissonovho koeficienta κ = 1,4. Kompresiou vzduchu vzrastie jeho teplota z T1 na
T2 podľa rovnice adiabaty [3].
Následne je možné vypočítať príkon na dúchadlo podľa vzťahu [I.]
>
@̇ D(EF − E< )
>
−
1 BC
==
GHIJ7

[I.]

Plyny a pary opúšťajúce hlavu hlavnej kolóny o spoločnom hmot. toku 131,5 t/h sú
parciálne kondenzované vo viacfázovom kondenzátore (ďalej len VK), kde dochádza k
separácii plynnej fázy, kvapalnej organickej a kvapalnej vodnej fázy. Kvapalná vodná fáza je
refluktovaná do kolóny a tzv. "vlhký plyn" je nasávaný dvojstupňovým kompresorom s
medzichladičom a vedený do sekcie delenia plynov. Za účelom určenia príkonu na KVP bolo
nevyhnutné zostrojiť matematický model VK, ktorý poskytol údaje o prietoku a zložení
vlhkého plynu. Schéma zapojenia VK a KVP je na "Obr. 1."
Vo VK kondenzuje pri teplote 38°C a tlaku 160 kPa časť nestabilizovaného krakového
benzínu a vodnej pary, pričom tieto dve fázy nie sú vzájomne miešateľné. Ľahšie organické
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frakcie pri týchto podmienkach nekondenzujú, pričom sú čiastočné absorbované v kvapalnej
benzínickej fáze. Najľahšie organické podiely a inertné plyny prechádzajú kondenzátorom bez
fázovej premeny [4].

Obr. 10. Zjednodušená schéma zapojenia hlavnej kolóny, kondenzátora a kompresora

Matematický model VK poskytuje kompletné zloženie a hmotnostné toky prúdov
zobrazených na "Obr. 1.". Je tvorený sústavou šestnástich rovníc o šestnástich neznámych,
ktoré pozostávajú z materiálových bilancií zložiek [II.] a sumačných vzťahov [III.] a [IV.],
pričom neznámymi sú tok látkového množstva mokrého plynu, tok látkového množstva
vodného kondenzátu a zloženie kvapalnej organickej fázy:
@<̇ /<,+ = @K̇ /K,+ + (@<̇ − @K̇ − @Ṁ )-F,+
FR

[II.]

<Q

N /K,+ ; N -F,+
+;<

[III.]; [IV.]

+;<

Molové zlomky zložiek v plynnej fáze boli počítané podľa vzťahu [V.] pre vodnú paru, podľa
vzťahu [VI.] pre čiastočne absorbované plyny, podľa vzťahu [VII.] pre kondenzujúcu
organickú fázu a podľa vzťahu [VIII.] pre inerty.
/K,M =
/K,+ =

R
SM
T+
; /K,+ = -F,+
=
S

S+R
@<
-F,+ ; /K,+ = /<,+
S
@K

[V.]; [VI.]
[VII.]; [VIII.]

Vlhký plyn o známom prietoku a zložení vstupuje do KVP a po kompresii na tlak 1,6
MPa postupuje do sekcie delenia plynov. Prevádzkové parametre oboch stupňov kompresora
po zohľadnení strát tlaku sú zhrnuté v "Tab. 1.".
Tab. 1. Prevádzkové parametre KVP

Tlak na saní prvého stupňa

150 kPa

Tlak na výtlaku z prvého stupňa

534 kPa

Tlak v medzichladiči

514 kPa

Tlak na saní druhého stupňa
Tlak na výtlaku z druhého
stupňa
Teplota v medzichladiči

504 kPa
1600 kPa
38 °C
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Výpočet príkonu na KVP nutne zahŕňa neidealitu tejto 20-zložkovej zmesi
prostredníctvom polytropického koeficienta zmesi. Výpočet je iteračný.

Entalpia na vstupe

resp. výstupe z prvého stupňa kompresora sa pre jednotlivé zložky vypočíta podľa vzťahu
[IX.], kde x = 1 resp. 2. Koeficienty A až E boli pre jednotlivé zložky získané z [5].
[
E

hi

ℎU,+ =

V WX + Y Z
FjK,<k

F

[
sinh `E a

b +cZ

d
E

d
cosh ` E a

F

b g 5E

[IX.]

Následne sa užitočný výkon kompresora získa zo vzťahu [X.] Model porovnáva
výsledky zo vzťahu pre adiabatickú vratnú kompresiu so zohľadnením polytropického
koeficienta [XI.] a adiabatickú vratnú kompresiu reálneho plynu [X.]. Príkon na kompresor sa
získa podelením jeho užitočného výkonu celkovou modelovou účinnosťou kompresora 80%.
FR

FR

+;<

+;<

@
l = N @ṁ (ℎF,+ − ℎ<,+ ) ; l =
D(EF − E< ) N @ṁ
@−1

[X.]; [XI.]

Výpočet toku látkového množstva, zloženia plynnej fázy a následne príkonu na druhý
stupeň kompresora je obdobou výpočtu pre prvý stupeň, t. j. vzťahov [II.] až [XI.].
Zvyšovanie resp. znižovanie tlaku na vstupe do KVP je možné docieliť zvýšením resp.
znížením tlaku v celom systéme radenom pred kompresor. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné
zároveň vykonať analýzu vplyvu zmeny tlaku systému na výtlačný tlak DSV a príkon na DSV
a KVP. Pre zjednodušený popis vplyvu zmeny tlaku v systéme na celkovú kompresnú prácu
bola vypracovaná prípadová štúdia.
Základné parametre propylénovej sekcie sú priamo závislé od prevádzkových
podmienok predchádzajúcich sekcií. Ich bližšia špecifikácia sa nachádza v príspevku [2].
Pre určenie jednotlivých tlakov a teplôt v systéme propylénovej sekcie a teda aj
tlakového pomeru KPP je kľúčové určenie počtu deliacich etáží, ktoré vplýva jednak na
celkovú stratu tlaku v kolóne a tým na tlak a teplotu na hlave kolóny a zároveň na fázovú
rovnováhu a teda dosiahnutú požadovanú čistotu produktu [6]. Výpočet je iteračný, pričom
využíva vzťah pre relatívnu prchavosť [XII.] a strednú relatívnu prchavosť [XIII.],
nop =

SoR
; n = qnM nr
SpR

[XII.]; [XIII.]

Fenského vzťah pre minimálny počet teoretických etáží [XIV.],
@s+: =

- (1 − - )
tuv -r (1 − -M )
M

r

[XIV.]

tuvn

a Underwoodov vzťah pre minimálny refluxný pomer [XV.].
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Ds+: =

1
-r
1 − -r
w +n
y
n − 1 -x
1 − -x

[XV.]

Podmienkou pri iterácii bol Gillilandov vzťah [XVI.] pre výpočet teoretických stupňov
log | = 1,8416 + 0,22252 log ℎ − 0,91145(log ℎ)F + 0,91477(log ℎ)K
− 0,33269(log ℎ)Q

[XVI.]

kde j je vyjadrené vzťahom [XVI.] a h vzťahom [XVII.]
| = 100

@ − @s+:
D − Ds+:
; ℎ = 100
@+1
D+1

[XVI.];
[XVII.]

Optimálna hodnota refluxného pomeru - R sa odporúča v rozmedzí 1,1 - 1,3Rmin [6] z tohto dôvodu sme pre výpočet zvolili hodnotu 1,2Rmin. Uvedeným postupom bol získaný
počet teoretických etáží deliacej kolóny. Následne bola na základe O'Connelovho empirického
vzťahu vyhodnotená účinnosť kolóny. Vydelením teoretického počtu etáži účinnosťou kolóny
bol získaný skutočný počet etáží [6]. Treba mať na pamäti, že takto vypočítaný počet etáží nie
je celé číslo. Preto bol vypočítaný počet etáží zaokrúhlený nahor, aby sme s istotou dostali
požadované zloženie. Konkrétne zloženie destilátu a zvyšku sa získalo opäť iteračne, malou
úpravou predošlého programu na výpočet počtu etáží. Na základe získaných údajov bolo
možné podľa vypočítať príkon na KPP [XVIII.] s uvažovaním celkovej účinnosti kompresora
ako súčinu 80% izoentropickej účinnosti kompresie a 96% mechanickej účinnosti kompresora
[3].
= = Ö̇r

ℎÜáà − ℎ+:
GHIJ7

[XVIII.]

Výsledky a diskusia
Tab. 1. Modelová situácia - Príkony na jednotlivé kompresné zariadenia

Zariadenie
Príkon / kW
Dúchadlo spaľovacieho vzduchu
4162
Kompresor vlhkého plynu
1859
Kompresor tepelného čerpadla
885

Prípadová štúdia "Obr. 2." bola vykonaná pre šesť rôznych tlakových úrovní na saní KVP. Z
výsledkov prípadovej štúdie možno jasne pozorovať trend nárastu celkovej spotreby
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Obr. 2. Prípadová štúdia - Porovnanie celkovej kompresnej práce pri rôznych tlakových úrovniach na
saní kompresora

kompresnej práce. Príčinou je nevyhnutný nárast tlaku na výtlaku z DSV, a teda nárast príkonu
na DSV. Vzhľadom na skutočnosť, že DSV komprimuje približne trojnásobné množstvo
materiálu oproti KVP, je nárast príkonu na DSV výraznejší ako pokles príkonu na KVP.
Zároveň zo štúdie vyplýva, že znížením tlaku na saní do KVP vieme šetriť kompresnú prácu.
Výhodnosťou zapojenia KPP sa bližšie zaoberá príspevok [2].
Záver
Príspevok je zameraný na optimalizáciu spotreby kompresnej práce na energeticky
najvyťaženejších kompresných zariadeniach výrobne. Ako bolo ukázané, je nutné na jednotlivé
zariadenia nahliadať ako na ucelený systém a nie je teda možné riešiť jednotlivé sekcie
samostatne.
Nami zostrojeným matematickým modelom sme poukázali prevažne na vzťah dúchadla
spaľovacieho vzduchu a kompresora vlhkého plynu. Ako bolo ukázané, zmenou tlakovej
úrovne na výtlaku z dúchadla je možné dosiahnuť miernu úsporu v spotrebe kompresnej práce.
Táto úspora však nie je energeticky atraktívna, nakoľko by sa jednalo o zníženie celkového
príkonu o cca 200 kW.
Príspevok patrí medzi kľúčové výpočtové časti bakalárskej práce.
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Hydrotermálna syntéza čistých aj dopovaných nanočastíc ZnO a štúdium
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Abstract
Hydrothermal synthesis of pure and Boron dopped nanoparticles of ZnO and their optical and dielectric
properties in far infrared region.
Increased demand for materials with photocatalytic properties, intended for the production of sensors,
detoxification facilities require the preparation of new materials with low costs and appropriate parameters. As
reasonable alternative were investigated Zinc oxide (ZnO) nanoparticles prepared by hydrothermal synthesis. This
way of preparation offers simple-controllable conditions to achieve good homogenity in specific shape and size.
The dielectric response can be affected by morphology or doping [1]. Doping means the introduction of impurities
into a crystal lattice, what leads to the modification of conductivity. For the first time, Boron (B) was used for
ZnO doping during hydrotermal synthesis. Also different loading of ZnO in nanocomposite materials can affect
dielectric properties. The aim of our work was to design co-precipitation hydrothermal synthesis of (B) dopped
ZnO nanoparticles and to characterize the frequency dependence of ZnO nanoparticles with different morphology
and concentration in composite mixture on their complex dielectric properties in THz region.

Keywords: Zinc oxide; semiconductor; hydrothermal synthesis; THz-TDS; far-infrared
Úvod a formulácia cieľa
Zvýšený dopyt po nových materiáloch, senzoroch s definovanými optickými
a elektrickými vlastnosťami a zároveň nízkymi výrobnými nákladmi budí v posledných rokoch
záujem vedeckej komunity. Jedným z takýchto materiálov je aj oxid zinočnatý (ZnO). ZnO je
širokospektrálne využiteľný polovodič so šírkou valenčného pásu ~3.34 eV, polárnou
štruktúrou a vysokým dipólovým momentom [2]. Zlepšenie elektrónovej vodivosti vďaka
prítomnosti kyslíkových vakancií a porúch v uložení zinkových atómov zaraďuje ZnO medzi
polovodiče typu N. Veľká excitónová väzobná energia (60 meV) umožňuje využiť ZnO pri
výrobe optoelektronických a elektronických súčiastok ako sú LED diódy a lasery alebo
biosenzory [3]. Absorpcia elektromagnetického žiarenia zas umožňuje využiť nanočastice ZnO
ako fotokatalyzátor pre foto-elektrochemickú konverziu organických látok alebo pre redukciu
skleníkových plynov na alkoholy.
Medzi dôležité vlastnosti látky patria jej optické a dielektrické vlastnosti. Tieto
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vlastnosti môžu byť ovplyvnené rozmerom a morfológiou pripravených nanočastíc, ako aj
zložením kompozitného materiálu s obsahom ZnO. Morfológia nanočastíc môže byť
ovplyvnená aditívom, ktoré spôsobí preferenčný rast v určitej kryštalografickej rovine, avšak
nezabuduje sa do nanočastíc. Na morfológiu nanočastíc môže vplývať aj doping, kedy
pridaním malého množstva atómov zo susednej skupiny spôsobíme štrukturálne poruchy
vedúce k zlepšeniu elektrónovej vodivosti a úmernej zmene optických a dielektrických
parametrov. Vhodnými kandidátmi na doping v prospech elektrónovej vodivosti (N) sú
v prípade oxidu zinočnatého gálium (Ga) a bór (B).
Dielektrické vlastnosti sú frekvenčne závislou komplexnou funkciou permitivity
ẫB (ã) = âB, (ã) − åâB,, (ã) , kde âB, (ã) je reálna zložka permitivity, ktorá charakterizuje
polarizovateľnosť materiálu a propagáciu elektromagnetického žiarenia cez daný materiál,
âB,, (ã) predstavuje jej komplexnú zložku, nazývanú stratový faktor, ktorá popisuje schopnosť
materiálu disipovať elektromagnetické žiarenie v jeho vnútri. Cieľom práce bolo
charakterizovať frekvenčne závislé optické a následne dielektrické vlastnosti hydrotermálnou
syntézou pripravených nanočastíc ZnO. Bol sledovaný vplyv rozdielnej morfológie, ale
aj rozdielnej hmotnostnej koncentrácie pripravených nanočastíc v kompozite s teflónom
(PTFE) na zmenu ich dielektrických vlastností.
Získaný optimalizovaný postup pre prípravu ZnO s definovanou distribúciou veľkosti
nanočastíc a vhodne nastavenými optickými a dielektrickými vlastnosťami môže byť využitý
priemyselne pri výrobe vysokopresných senzorov, optických senzorov pre detekciu blízkeho
aj ďalekého infračerveného žiarenia, fotokatalyzátorov, detoxifikačných zariadení pre redukciu
skleníkových plynov z atmosféry alebo optoelektronických súčiastok.
Materiál a metódy
Z

dôvodu

nízkej

materiálovej

a laboratórnej

náročnosti

spolu

s dobrou

kontrolovateľnosťou sme pre výrobu nanočastíc ZnO zvolili hydrotermálnu syntézu. Ako
prekurzor bol použitý dihydrát octanu zinočnatého ç@(Xé)F ∗ 2TF ê . Keďže hydrotermálna
syntéza je precipitačná metóda, rozmer a homogenitu pripravovaných nanočastíc je možné
regulovať trvaním syntézy, rýchlosťou nástreku a nastavením koncentrácií jednotlivých
zložiek syntéznej zmesi. Prítomnosť aditíva trietylén-tetraamínu v zásaditom prostredí mení
koordináciu katiónov ç@Fë , čo vedie k spomaleniu rastu pozdĺž kryštalografickej osi a a b,
takže kryštály rastú prednostne v smere kryštalografickej osi c [4].
V prípade dopovania nanočastíc bórom (B) sme využili anorganický prekurzor bóru,
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kyselinu trihydrogén-boritú. Prítomnosť dopantu spôsobuje štrukturálne poruchy v kryštalickej
mriežke, vedúce k zvýšeniu mobility elektrónov a zároveň výraznému zlepšeniu vodivosti typu
(N).
Pre THz spektroskopiu sme pripravili 2 typy vzoriek s rozdielnou morfológiou.
Z každej vzorky sme následne pripravili koncentračné série 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%
zmiešaním nanočastíc ZnO s PTFE s veľkosťou častíc 1 µm. Zmes PTFE a nanočastice ZnO
sme následne lisovali za studena pri izostatickom tlaku 10 MPa. Okrem rozdielnej morfológie
sme pripravili tri dopované vzorky s molovým zlomkom bóru (B/Zn: x=5%, 10% a 15%).
Dopované vzorky sme lisovali za studena pri izostatickom tlaku 10 MPa, následne sme
pripravené tablety sintrovali pri teplote 900 °C počas 2 hodín s teplotnou rampou 5 °C. min-1.
Charakteristika vzoriek 001 až 005 je uvedená v Tabuľke č.1.
Tab. 1. Nanočastice ZnO – charakteristika pripravených vzoriek

Vz.č.

Zloženie vzorky

Veľkosť častíc

Morfologický tvar

001

ZnO

~180 nm

hexagonálny

002

ZnO (rast v
prítomnosti
TETA)

~300 nm

podlhovastý

003

B:Zn (x=0,10)

~80-100 nm

kubický/hexagonálny

004

B:Zn (x=0,15)

~80-100 nm

kubický/hexagonálny

005

B:Zn (x=0,20)

~70-100 nm

kubický/hexagonálny

Prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie sme získali komplexnú
prenosovú funkciu, z ktorej sme následne vypočítali optické a dielektrické parametre podľa
[5]. Namerané spektrá boli vyhladené pomocou Fourierovej tranformácie pre odstránenie
experimentálneho šumu, ktorý je inherentný technike THz spektroskopie s koherentnou
detekciou signálu v THz oblasti.
Výsledky a diskusia
Štruktúra čistých nanočastíc ZnO bola potvrdená pomocou RTG práškovej difrakčnej
analýzy s typickými difrakciami 2θ / (hkl) pri: 31,80° / (100), 34,52° / (002) , 36,33° / (101),
47,63° / (102), 56,70° / (110), 62,96° / (103), 68,10° / (112). Tieto výsledky potvrdili
očakávanú wurtzitovú štruktúru pripraveného ZnO. Infračervené spektrá čistých nanočastíc
ZnO a nanočastíc syntetizovaných v prítomnosti aditíva preukázali charakteristický absorbčný
pás oxidu zinočnatého pri vlnočte približne 450 cm-1 – 490 cm-1, zodpovedajúci valenčnej
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vibrácii Zn–O. V prípade nanočastíc dopovaných bórom pozorujeme absorbčný pás pri vlnočte
1450 cm-1 – 1500 cm-1 zodpovedajúci valenčnej vibrácií B–O s koordinačným číslom 3 [6].
FTIR spektroskopia potvrdila prítomnosť valenčných vibrácií Zn-O. Zároveň bola potvrdená
prítomnosť valenčných vibrácií B-O väzieb bez prítomnosti výrazných valenčných vibrácií OH skupín typických pre H3BO3 alebo B2O3 očakávateľných v oblasti 2030 cm-1 – 2260 cm-1 .
Na základe uvedeného môžeme predpokladať zabudovanie bóru do kryštálickej fázy ZnO.
Koprecipitačné dopovanie nanočastíc oxidu zinočnatého bórom počas hydrotermálnej syntézy
nebolo dodnes publikované.
Frekvenčne závislý index lomu kompozitu ZnO/PTFE koncentračnej série vzorky 001
(obr. 3) postupne rastie v závislosti od zvyšujúceho sa hmotnostného obsahu častíc ZnO
v danej vzorke vzhľadom k prakticky transparentnému polymérnemu pozadiu. Absorbčný
koeficient α ukazuje postupný nárast v zmysle koncentračného gradientu, pričom dochádza
k postupnému zvyšovaniu absorbtivity kompozitu.
1,0
w(ZnO/PTFE)
PTFE
5%
15%
20%
25%

0,5

Alpha / cm

-1

aZnO/PTFE

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Frequency / THz

Obr. 2. Absorbčný koeficient α – frekvenčne závislý absorbčný koeficient kompozitu ZnO/PTFE číslo 001.

Pomocou objemových zlomkov ZnO v kompozitnej tablete a teórie efektívneho
priemeru sme použitím vzťahov [I] a [II] stanovili index lomu čistého ZnO (obr. 3).
@7ÜsíÜì+àá = @îCo ∗ ïîCo + @ñ:ó ∗ ïñ:ó
ïîCo + ïñ:ó = 1

[I]
[II]

Následne sme použitím vzťahov [III] a [IV] vypočítali frekvenčne závislé dielektrické
´
parametre, ktorými sú reálna zložka permitivity â(ò)
(obr. 5) a komplexná zložka permitivity
´´
alebo útlmový faktor â(ò)
(obr. 6), pričom pre absorpčný index > platí vzťah [V].

â´ F = @F − > F

[III]
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â´´ = 2@>

[IV]

> = né/4õú

[V]

Frekvenčne závislé dielektrické parametre vykazujú podobne ako optické parametre
systematické nárasty vzhľadom k zvyšujúcemu sa hmotnostnému percentu ZnO v kompozite s
PTFE.

2,5

w(ZnO/PTFE)
5%
15%
20%
25%

2,376@1THz ± 0.005
2,207 @1THz ± 0.005

nZnO

2,080 @1THz ± 0.005

2,0
1,975@1THz ± 0.01

1,5
0,5

1,0

1,5

2,0

Frequency / THz

Obr. 3. Index lomu ZnO ù ûùü – frekvenčne závislý index lomu ZnO

2,60
2,55
2,50
2,45

2,385@1THz ± 0.001

2,40

w(ZnO/PTFE)
5%
15%
20%
25%
30%

2,35
2,30

,

eZnO

2,25

2,175@1THz ± 0.005

2,20
2,15

2,078@1THz ± 0.001

2,10
2,05

2,065@1THz ± 0.001

2,00
1,95
1,90

1,910@1THz ± 0.01

1,85
1,80

0,8

1,0

1,2

Frequency / THz

Obr. 5. Reálna zložka dielektrickej konštanty †´(°) - reálna zložka dielektrickej konštanty vzorky 001
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Obr. 6. Útlmový faktor †´´(°) - útlmový faktor vzorky 001

Hexagonálne

a kubické

nanočastice

mali

vyššiu

dielektrickú

permitivitu

(2,065±0,001@1THz, w/w=15%) ako nanočastice pozdĺžneho tvaru (2,256±0,01@1THz,
w/w=15%), čo súvisí s vyplnením priestoru nanočasticami.

Záver
V našej práci sa nám ako prvým podarilo vyvinúť koprecipitačnú hydrotermálnu
syntézu pre prípravu bórom dopovaných nanočastíc ZnO. Dopovanie nanočastíc bórom počas
hydrotermálnej syntézy nebolo dodnes publikované, preto predpokladáme významný prínos
tejto štúdie. Takisto sa nám podarilo stanoviť optické a dielektrické vlastnosti koncentračných
radov nanočastíc ZnO v kompozite s PTFE. Takisto sme úspešne stanovili vplyv morfológie
na optické a dielektrické parametre. Získané výsledky umožňujú charakterizovať vlastnosti
potrebné pre optoelektronické súčiastky a fotokatalyzátory.
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Abstract
Direct analysis paraffin, stearin and beeswax by MS
This work deals analysis of beeswax adulteration by paraffin and stearin. The principle of the method is
the direct injection of the wax sample into the mass spectrometer through the empty 2m column in the gas
chromatograph. Using this method, we will achieve faster analysis and lower background than conventional GCFID methods.

Keywords: Direct MS analysis; Adulteration of beeswax
Úvod a formulácia cieľa
Plynová chromatografia spojená s hmotnostným spektrometrom (GC-MS) je zavedená
technika a bežne používaná metóda vo väčšine analytických laboratórií na identifikáciu (a
kvantifikáciu) organických zlúčenín [1] do ~350°C. Nad touto hranicou sa tepelné rozkladanie
chromatografických fáz stane nadmerným a znehodnocuje analýzu [2,3]. V prípade látok s
vysokou teplotou varu analýza prebieha najčastejšie pomocou LP-GC (Low Pressure Gas
Chromatography) a HT-GC (High Temperature Gas Chromatography).
Nesporne rýchlejšie analýzy látok s vysokou teplotou varu poskytujú detekčné metódy
s priamym dávkovaním. S priamym dávkovaním do MS zariadenia sa bežne stretávame pri
metóde SIFT-MS (Selected-ion Flow-Tube Mass Spectrometry), kde dochádza k mäkkej
ionizácii plynných vzoriek (napr. ľudského dychu). Ďalšou metódou priameho dávkovania
vzorky do MS zariadenia je metóda DART-MS (Direct Analysis in Real Time) [4].
Jedným z materiálov s vysokou teplotou varu (>370°C) sú vosky. Vosky sú tuhé,
hydrofóbne, mnohozložkové, organické zlúčeniny. Vosky sa najčastejšie používajú v
kozmetickom priemysle, v potravinárstve ale aj pri výrobe sviečok. Sviečky sú vyrábané
najčastejšie z parafínu, stearínu, včelieho vosku a gélu. Pančovanie kvalitných voskov (včelí
vosk, stearín) lacnejšími prímesami je výhodné hlavne s ekonomických dôvodov. Včelí vosk
je 1.5-3 krát drahší ako trhová cena rastlinných voskov a približne 8 krát viac ako trhová cena
ropných voskov [5-8].
Cieľom práce bolo vyvinúť novu metódu analýzy adulteration voskov v vo včeľom
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vosku s využitím komerčnej zostavy GC-MS, bez chromatografickej separácie jednotlivých
zložiek. Novo vyvinutá Metóda umožňuje analýzu vysoko vriacich látok vo voskoch, s výrazne
kratším časom analýzy. Princípom metódy je použitie narrowborre, krátkej, prázdnej kolóny
slúžiacej ako restriktor. Do MS zariadenia sa dostávajú zmiešané nerozseparované zložky
jednotlivých voskov, pričom obsah jednotlivých voskov je stanovený na základe
charakteristických m/z fragmentov.
Materiál a metódy
Chloroform kúpený z firmy J.T. BAKER (Deventer, ND). Stearinová, parafínová a
sviečka z včelieho vosku boli kúpené z miestneho obchodu. Vzorky voskov (parafín, stearín
a včelí vosk) sa rozpustili v chloroforme s koncentráciou 5% (w/w). Kalibračné roztoky
vzoriek voskov zo sviečok boli pripravené v zmesi včelí vosk : parafín/stearín s celkovou
koncentráciou voskov 5 % (w/w) a v rozsahu od 100:0 do 80:20 (včelí vosk : stearín/parafín).
GC-MS analýza sa uskutočnila pomocou plynového chromatografu Trace GC Ultra s
TriPlus autosamplerom a TSQ Quantum XLS hmotnostným spektrometrom (Thermo Fisher,
Austin, TX, USA). Teplota injektora bola 350 ° C; the MS-Transfer Line bola 350 ° C. Jeden
µl vzorky sa dávkoval v splitles móde (purged time), na prázdnu kolónu s deaktivovaným
povrchom (restriktor) s dĺžkou 2 m a vnútorným priemerom 50 µm (Agilent Technologies,
Paloalto CA, USA) pri konštantnom prietoku 1,1 ml/min hélia ako nosného plynu. Teplota
chromatografickej pece bola 350°C. Hlavné parametre hmotnostného spektrometra boli:
teplota iónového zdroja 230 ° C, elektrónová ionizácia 70 eV, emisný prúd 50 µA. Pre výber
charakteristických fragmentov bol použitý Full Scan mode od 50 do 800 amu. Vybrané m/z
fragmenty boli merané v SIM móde. Jednotlivé fragmenty boli: pre stearínový vosk 284, pre
parafínový vosk 501, 515, 531, 545, 558 a pre včelí vosk 592.
Porovnávacia analýza HTGC-FID prebiehala na plynovom chromatografe 6890N
Network GC Systém s plameňovo ionizačným detektorom (Agilent Technologies, Avondale,
CA USA). Separácia látok prebiehala na kolóne UNIMETAL 8,5m × 0,53 µm i.d × 0.17 µm,
HT SIMDIST CB (Chrompack, Middelburg NL). Jeden µl vzorky bol dávkovaný v split móde
1:5 pri teplote injetora 380°C a konštantným prietokom hélia 7,3 kPa. Teplotný program
separácie bol od 80°C do 380°C s teplotným gradientom 10°C/min.
Výsledky a diskusia
Na charakterizáciu troch použitých voskov bežnou metódou sme použili HTGC-FID,
pričom chromatografický záznam je zobrazený na obrázku nižšie. Z obrázku 1 vyplýva, že
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klasická metóda GC-FID umožňuje jednoznačne určiť druh použitého vosku pri výrobe
sviečok. Nevýhodou tohto systému je pomerne dlhá analýza prekračujúca 30 minút a krátka
životnosť klasických chromatografických kolón, spôsobená vysokým teplotným zaťažením,
dosahujúcej úrovne 380°C. Z obrázka 1 vyplýva, že identifikácia pomocou FID detekcie je
nedostatočná najmä pri pridaní parafínu do včelieho vosku. Jednotlivé vosky eluujú v rôznych
intervaloch, pričom parafínové vosky eluujú v oblasti C20- C40, včelie vosky v oblasti C25-C60
a stearín v oblasti C18-C22.

Obr. 13. HTGC-FID chromatogram vzoriek stearínu, parafínu a včelieho vosku zo sviečok

Na vyriešenie tohto obmedzenia sme vyvinuli nové zariadenie, umožňujúce analyzovať látky
v vysokou teplotou varu eluujúce v klasickej kolóne pri teplotách nad 350°C.

Obr. 14. Schéma zariadenia na priame dávkovanie do MS detektora so získaním chromatografickým
záznamom včelieho vosku

Na obrázku 2 je znázornená schéma novo vyvinutého zariadenia (vľavo) pre analýzu
látok s vysokou teplotou varu. Zariadenie sa skladá z plynového chromatografu s restriktorom
a hmotnostného spektrometra. Restriktor s vnútorným priemerom 50 µm a dĺžkou 2 m
umožňuje prenos vzorky z injektora do detektora bez chromatografickej separácie. Získaný
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chromatografický záznam zo zariadenia je na obrázku 2 (vpravo). V prípade analýzy voskov
rozpustených v chloroforme sa pri čase 1 min od nadávkovania už kvalitatívne zloženie eluátu
nemení. Na obrázku 2 (vpravo) je zobrazená oblasť od 1 do 1.6 min, ktorá bola použitá pre
kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnocovanie záznamov.
Na obrázku 3 je znázornený profil hmotnostného spektra 5 % w/w roztoku stearínu,
parafínu a včelieho vosku v chloroforme. Taktiež sú znázornené ióny, ktoré boli vybrané na
charakterizáciu jednotlivých voskov. Tieto ióny boli tiež použité na kvantifikáciu stearínu a
parafínu vo včeľom vosku. Porovnaním získaných, zmesných, hmotnostných spektier je možné
jednoznačné rozlíšenie jednotlivých voskov.

Obr. 15. Namerané hmotnostné spektrá stearínu, včelieho vosku a parafínu s označením
charakteristických m/z

Možnosti použitia novo vyvinutého systému pre kvantifikáciu analytov sme otestovali
na 6 vzorkách z voskov. V tabuľke 1 sú uvedené vypočítané koncentrácie jednotlivých voskov
pre daný typ vzorky. Vzorky 1 a 2 boli predávané ako výrobky zo včelieho vosku, ale vo vzorke
2 sa včelí vosk nachádzal v minimálnom množstve. Vo vzorkách 3, 4 a 5 sa nachádzal prevažne
parafín, pričom, ako aj v ostatných prípadoch, zvyšná hmota je tvorená pravdepodobne iným
typom plniva sviečky. Vzorka 6 bola predávaná ako stearínová sviečka ale nachádzajú sa v nej
stopy parafínu.
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Tab. 8. sumárna tabuľka obsahu a RSD hodnôt pre jednotlivé vosky nachádzajúce sa vo vzorkách
sviečok

Vzorka
m/z
Stearín
Parafín

Včelí
vosk

1

2

3

4

5

6

c w/w RSD c w/w RSD c w/w RSD c w/w RSD c w/w RSD c w/w RSD
[%] [%]
[%] [%]
[%] [%]
[%] [%]
[%] [%]
[%] [%]

284
501
515
531
545
558

9
4,9
5,2
5,2
5,4
5,4
5,2

2
2,3
1,6
1,2
2,1
1,8

592

83 4,3

18
69
70
68
63
65
67

3
11
10
9,0
12
12

- -

86
89
87
79
81
84

3,9
4,2
3,6
3,3
4,2

- -

92
95
92
90
97
93

12
12
11
14
13

- -

4
88
86
66
57
61
72

12
13
11
4,7
3,7
2,4

2,4 5

90
5
5,6
5,7
5
3,7
5,0

1
5,6
4
2,7
3,2
6,9

- -

Opakovateľnosť analýz vyjadrená RSD sa pohybuje sa od 1.2 do 14%. Najvyššie
hodnoty RSD poskytujú parafínové ióny, pretože ich intenzita je rádovo nižšia ako pre m/z pre
stearín a včelí vosk.
Záver
Vyvinutý systém umožňuje analýzu vzoriek s vysokou teplotou varu v GC-MS systéme,
bez použitia kolóny ako separačnej jednotky. Výhodou systému je rádovo kratšia doba analýzy
v porovnaní s klasickou GC analýzou. Metóda umožňuje analýzu mnohozložkových látok s
vysokou teplotou varu, ktoré je náročné merať bežnou metódou GC-MS. Získané hmotnostné
spektrá nie sú zaťažené pozadím z prchajúcej stacionárnej fázy. Nevýhodou systému je však
získanie zmesného hmotnostného spektra celej analyzovanej vzorky, čo v niektorých
prípadoch môže byť obmedzujúce. Daný systém sme použili na identifikáciu materiálov
používaných na výrobu sviečok, pričom sa dosiahli zhodné kvalitatívne výstupy ako s použitím
vysokoteplotnej plynovej chromatografie s FID detekciou. Ďalšou výhodou novo vyvinutej
metódy je absencia pred úpravy vzorky. Aplikáciou metódy na reálnych vzorkách sme zistili
pančovanie včelieho vosku na úrovni od 5,2 % po 100%, kde vo výrobku deklarovanom ako
včelí vosk, nebola zistená jeho prítomnosť.
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Abstract
Pollution of water resources by radionuclides of anthropogenic origin is a serious environmental problem.
The sources of these radionuclides include nuclear medicine, nuclear fuel or various accidents at nuclear facilities.
Significant anthropogenic radionuclides of the environment include strontium. Suitable sorbents of radionuclides
and heavy metals include carbon based sorbents. The effect of pH on adsorption of 85Sr on nonactivated (CN) and
activated (CA) carbon prepared from waste rubber used in the automotive industry was studied. It was found that
the percentage of strontium sorption on CN was almost negligible and ranged from 0 to 3.7%. After activation
with KOH, the percentage of sorption increased up to 95%, depending on the initial pH in solution. It was also
found that these carbons had buffer properties. The measurement error was less than 5%.

Keywords: activated carbon; adsorption; strontium
Introduction and Objectives
A major environmental problem is the pollution of water systems with radionuclides of
anthropogenic origin, whose sources are nuclear power plants, nuclear fuel, nuclear medicine,
and so on [1].
One of these radionuclides is also

90

Sr, which originates as a

235

U nuclear fission

product. Strontium works as an analogue of calcium and its mobility in biological systems is
relatively high. It replaces calcium in the bones and its daughter radionuclide 90Y causes bone
marrow irradiation. Strontium forms water-soluble compounds and has come into the
environment during nuclear weapon tests and serious accidents at nuclear facilities [2].
Recently, adsorbents that do not harm the environment are used to remove water
contamination, low-cost and handling them is very simple. Such adsorption materials include
activated charcoal, chitosan, fungi, resins, and the like. Activated carbon has a high efficiency
in adsorption of radionuclides, compared to other materials, due to the porous structure, the
large number of functional groups and also the large specific surface area [3, 4].
The specific properties depend on the source of the organic material from which the
adsorbent is prepared and the method used. Recently, biomass, such as wool, peat, nut shells,
rubber, and so one are used to produce activated carbon [5].
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Materials and methods
Chemicals and materials
Activated CA and nonactivated CN of carbon were prepared from waste rubber granules
used in the automotive industry. Sorbents were prepared by carbonation and activation with
KOH in a ratio of 1:4 in collaboration with the Laboratory of Materials Sciences University of
Belegrade [6].
Normanals of NaOH and HCl were from Lachema n.o., Czech Republic of purity p.a..
The standard 85Sr radionuclide solution was supplied by Perkin Elmer, U.S.A., with a volume
activity of 528.18 Bq·ml-1 as of 17.05.2017.
Adsorption experiments
Adsorption of strontium on activated and nonactivated carbon was followed by
the radioindication method. Adsorption experiments were performed by a batch method
in plastic plugs with a stopper. All experiments were carried out at room temperature. The
sorbent and aqueous phase ratios were 1:100. The aqueous phase was labelled with the 85Sr
radioisotope indicator and the resulting cations concentration Sr2+ 1·10-2 mol·dm-3. Both phases
had been stirred for 60 minutes at a constant speed on a Multi Bio RS-24 rotary mixer, Biosan.
The given mixing time of the sample was chosen precisely because the adsorption equilibrium
occurred just after 60 minutes. After the stirring was complete the suspension was
centrifugedon a Hettich EBA 20 centrifuge for 10 minutes at 6000 rpm and an aliquot of the
supernatant was withdrawn into the tube. The sample was measured on a 1470 Wizard gamma
computer with a NaI (T1) detector. The measurement error was less than 5%. The pH was
measured before and after sorption to pH meters of the WTW 720 inoLab type. The
measurement error was less than 0.5%.
Adsorption properties of carbons CN and CA were calculated by the following equations
Distribution coefficient KD [I.] and sorption percentage [II.].

¢r =

éR − éI£ • ¶R − ¶ • @R − @ •
× =
× =
×
; [ml × g "< ]
éI£
Ö
¶
Ö
@
Ö
D=

100 × ¢r
; [%]
•
¢r + ( )
Ö

[I.]

[II.]

c0 is initial concentration [mol·dm-3], ceq is equilibrium concentration [mol·dm-3],
V is volume of aqueous phase [ml], m is mass of sorbent [g], a0 is volume activity of initial
solution [Bq·ml-1] and a is equilibrium volume activity of solution [Bq·ml-1].
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Results and discussion
The effect of pH on adsorption of

85

Sr was studied on samples of nonactivated and

activated carbon. Prior to the addition of CA and CN to the aqueous phase, the pH of the
solutions were adjusted to 2, 3, 4, 6 and 8 with 0.1 mol·dm-3 HCl and 0.1 mol·dm-3 NaOH.
Tab. 1. Distribution coefficient KD and sorption percentage R% at different pH for CA and CN

pH
2
3
4
6
8

activated carbon
CA
KD
R%
19 ± 0,01
15,7 ± 0,01
406 ± 0,24
80,2 ± 0,05
845 ± 0,50
89,4 ± 0,05
1017 ± 3,70
91,1 ± 0,33
1883 ± 1,30
95,0 ± 0,07

nonactivated carbon
CN
KD
R%
0 ± 0,00
0,0 ± 0,00
0 ± 0,00
0,0 ± 0,00
3 ± 0,001
2,6 ± 0,002
4 ± 0,003
3,7 ± 0,002
2 ± 0,001
1,8 ± 0,001

Fig. 1. Dependence of the Sorption percentage R% on the pH of the 85Sr sorption on CA and CN.

Figure 1 shows the dependence of sorption percentage R% on pH. In the case of
nonactivated carbon can be seen that the percentage of sorption is very low in all samples. The
maximum R% was 3.7% (Tab. 1.). In the case of activated carbon, the percentage of sorption
increased with increasing pH. At the initial pH 2, the R% value for the CA sample was 15.7%.
Strontium adsorption increased at pH 3 to 80.2%. The Sorption percentage of water phase with
pH values of 4 to 8 did not change and reached R% values from 89.4% to 95.0% (Fig. 1. and
Tab. 1.). Therefore, it may be assumed that the increase in the percentages of sorption in the
CA samples are due to an increased number of functional groups, lactones or phenolic groups
on the surface of activated carbon samples [6].
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Table 1 also lists the distribution coefficient values that characterize the strontium mobility in
the aqueous phase. Low KD values indicate that the largest amount of strontium present in the
system is in the aqueous phase. Conversely, high distribution coefficients indicate the high
affinity of the radionuclide for the solid particles of the carbon sorbent.
Tab. 2. pHinitial and pHfinal values for CA and CN.
activated carbon
nonactivated carbon
CA
CN
pHinitial
pHfinal
pHfinal
2,1
5,0
2,1
3,4
7,1
4,0
4,3
7,5
6,4
6,2
7,6
6,6
7,4
7,8
7,0

Fig. 2. Dependence pHfinal from pHinitial at 85Sr sorption on CA and CN.

Table 2 shows the initial pH (pHinitial) values of the aqueous phase prior to the addition
of the carbon sorbent and the pH value (pHfinal) obtained by measuring the pH of the aqueous
phase after adsorption of the radionuclide to the CA and CN samples. It has been found that
activated carbon as well as nonactivated carbon have buffer properties, i.e. they are able to
maintain a stable pH within a certain range after adding acid or base to the system. At pHinitial
2, the CA sample had a pH value of 5.0. When the aqueous phase had the pHinitial value higher
than 2, the pH of the buffer pH was 7.1 to 7.8. Likewise, the nonactivated carbon behaved. The
buffering properties of CN showed up to samples with an initial pH of the aqueous phase higher
than 3 and pHfinal values ranged from 6.4-7.0 (Fig. 2. and Tab. 2.).

838

Conclusion
Results of the adsorption experiments showed that nonactivated carbon is not a suitable
sorbent for the adsorption of the 85Sr radioisotope from the aqueous phase. However, upon
activation with KOH, the adsorption properties have improved as a result of the generation of
a greater number of functional groups capable of binding the radionuclide.
The pH-dependent sorption percentage increase in order of 2 ˂ 3 ˂ 4 ≈ 6 ≈ 8
and the distribution constant 2 ˂ 3 ˂ 4 ˂ 6 ˂ 8. Sorbents CA and CN exhibited buffer properties.
It can be assumed from the results that activated carbon is a suitable material for removing
strontium from aqueous solutions. It can also be stated that waste rubber used in the automotive
industry is a suitable material for the preparation of activated carbon.
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Abstract
The steam network and its mass balance in a refinery evolve with technology development. The share of
steam produced in local steam sources on total steam supplied in SLOVNAFT refinery steadily increases, both
due to improved residual heat utilization and implemented steam saving measures. Possible extensive steam
condensation in pipelines increases the risk of water hammer. Other spots in pipelines on the other hand suffer
increased steam pressure losses due to high velocities. Both operational states are unwelcome when striving
towards stable and efficient steam network operation. The presented contribution tackles the above problem by
means of analysis of current operational state. Troublesome spots in the network are highlighted and the reasons
for their occurrence are elucidated. Steam balance calculation results indicate both significant steam losses in the
grid as well as the existence of several unreliable local steam consumption measurements. Proposals for their
detailed check are formulated, striving to improve the quality of available steam network operation process data.

Keywords: mathematical modelling; steam network operation; bottleneck; cold spot
Introduction and Objectives
In oil industry, up to 28 % of total energy consumption belongs to water steam
production [1]. Instead of many decentralized water steam sources, the system of central steam
source is preferred, with steam transport from single central source to its consumers through
complicated pipe networks. It is difficult to keep it in stable state and secure desired steam
quality under all conditions. Proposed work studies how to improve steam network stability, in
order to avoid increased condensation risk.
A very simple mathematical model based only on mass and heat balance helped to solve
problem of „cold spots“ formation in steam network [2]. Luo et. al. proposed relatively simple
mathematical model and refer to previous models of other authors. Steam flow velocity in each
pipe segment can be more precisely determined only by combination of hydrodynamical
equations and heat balance [3]. Tian applied laws of mass, momentum and energy conservation
to solve steam flow equations [4]. Luo et. al. created a mathematical model solving steam flow
velocities calculations in each pipe independently. This model can be used for steam network
simulation, measured data diagnostics or steam network design. More sophisticated
mathematical models allow a multiphase flow calculations. Mathematical model predicting the
amount of condensate and considering condensate losses was proposed in the past and allows
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application on single pipes or whole steam networks [4.5].
Materials and methods
The effectivity of steam network operation can be reviewed by carrying out its mass
and heat balance. In SLOVNAFT refinery, water steam in three pressure levels is used. Each
pressure level steam network was balanced separately. Hydrodynamical model in
commercially available software was developed with Beggs & Brill correlation for pressure
drop calculations [6]. The input parameters were steam mass flows, temperatures and pressures
measured on each operational unit. Calculation schemes were completed on the base of real
steam network plans and inspections in SLOVNAFT refinery and part of HPS calculation
scheme is shown in Fig. 1.

Fig. 1. A segment of HPS simulation scheme for balance model of steam networks

Dimensions of each pipe segments were the next input parameters for this mathematical
model, which allowed the calculations of steam flow velocities inside the pipes. This model is
more sophisticated and can easily perform hydrodynamical calculations as well as heat loss
calculations. Thus, the next input parameters for this model are thermal insulation thickness
and heat conductivity, outside temperature and wind speed. For pressure drop calculations,
parameters as construction material, length and diameter or height elevation of each segment,
fittings number, sorts and dimensions were important.
Output from the Balance model are differences between total mass of produced and
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consumed steam (Fig. 2) and total heat produced and consumed in the form of steam
respectively, as well as steam flow velocities in each pipe segment (Fig. 3). Steam mass flows,
temperatures and pressures at each steam consuming unit are the output parameters.
The goal is to, based on results obtained by mathematical models, review the total
operational state of steam network, detect troublesome spots in pipelines and detect different
possibilities for operational stability improvement thus leading to operational costs reduction
and some technological problems elimination. Simulation was done with the data recorded on
the 22.4.2017 at 6:00. Heat losses were calculated for standard thermal insulation thickness
used in SLOVNAFT refinery δi =120 mm, its thermal conductivity λ=0.038 Wm-1 K-1 and
ambient temperature according to hydrometeorological records at this day.
Results and discussion
During the period from 1.1.2017 to 12.7.2017 HPS network of in SLOVNAFT refinery
was analysed. A total of 4620 data sets, each consisting of 78 weighted hour average values of
independent measurements of process variables, were processed. Results of mass balance are
depicted in Fig. 2 and average difference between the amounts of produced and consumed
steam in HPS network is 8.19 t/h, which is 19.22 % of the amount supplied by CHP unit or
8.61 % of total steam volume distributed in HPS network.
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Fig. 2 Results of mass balance of the HPS network

As expected, results of heat balance show similar trend as mass balance. However, few
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differences can be observed, which may be caused by estimation of specific enthalpy of steam
when data are not available. Average heat losses of 31.58 GJ/h are 23.46 % of the heat imported
from CHP unit or 10.85 % of total heat supply in HPS network.
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Fig. 3 HPS flow velocity history at unit S2

Subtracting the results of heat and mass balance, one gets the average value of specific
enthalpy of steam. Obtained value of 3855,9 kJ/kg is inadequate, because the enthalpy of HPS
is typically between 2800 and 3100 kJ/kg. Since heat flow is directly proportional to mass flow,
one can conclude, that the inconsistency arises due to incorrect temperature, pressure or both
measurements.
Mass and heat balance results attract attention due to occasional negative values, which
means higher steam consumption than its production in HPS network. This effect could be
partially caused by inaccuracy of some measuring instruments, but this would result in
a systematic error during whole period evaluated. Another explanation could be a slow system
dynamics.
Flow velocities in case of saturated steam should not exceed 30 to 40 m/s, says Spirax
Sarco company, the world excellence in steam system engineering [7]. In proposed work,
a limit for flow velocity of value 30 m/s was considered for the simple reason. On 11.7.2017,
operating problems at S2 unit were reported by its workers. HPS produced at this unit could
not be transported into steam network and operational pressure had to be increased up to the
upper limit value. S2 unit is situated at the end of pipeline at least 300 m away from previous
operation unit, which is also acts as a steam producer. What’s worse, the steam produced at S2
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unit is close to its saturation point. Calculations at this certain time confirmed the flow velocity
value slightly over 30 m/s at this pipe segment. At these conditions, there is a risk of condensate
formation in the pipeline.
Calculated values of pressure corresponded very well to the experimental ones and
average relative error of only 2.70 %. Visual inspection proved non-ideal state of thermal
insulation caused by weather conditions and advanced steam networks‘ age. Technical state is
worse and the insulation is deformed or missing. Following simulations were thus performed
again with higher value of insulation’s thermal conductivity λ=0.08 Wm-1 K-1 based on
manufacturer’s informations [8], which led to higher value of heat losses. After results analysis
a conclusion was formulated. Average relative error for temperature of 9.73 % shows, that the
technical state of thermal insulation is most likely even worse. Differences between calculated
and experimental temperature values at certain operation units reached up to 35 °C. Higher
differences on the other hand may be caused by incorrect temperature measurement, which is
highly frequented phenomenon in practice. Results of simulation are compared with
experimental values in Tab. 1 together with differences and relative errors.
Tab. 1. Comparison of experimental and calculated values of temperature and pressure

UNIT

TEXP
[°C]

TCALC
[°C]

ΔT
[°C]

ΔT
[%]

CHP
C1
C2‘
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C11
C12
C13

300.67
331.43
313.40
358.26
326.98
251.71
295.19
300.74
335.71
324.16
335.71
242.33
272.59
254.02

315.20
359.00
349.70
362.10
349.70
294.10
303.50
330.00
336.20
328.10
319.60
252.70
336.00
342.20

-14.53
-27.57
-36.30
-3.84
-22.72
-42.39
-8.31
-29.26
-0.49
-3.94
16.11
-10.37
-63.41
-88.18

-4.83
-8.32
-11.58
-1.07
-6.95
-16.84
-2.82
-9.73
-0.15
-1.22
4.80
-4.28
-23.26
-34.72

PEXP
[MPA(
G)]
3.16
3.17
3.24
2.88
3.31
3.31
3.24
3.18
3.18
3.18
3.11
3.11

PCALC
[MPA(
G)]
3.1
3.20
3.20
3.21
3.20
3.13
3.13
3.23
3.12
3.13
3.13
3.16
3.16
3.15

ΔPEXP
[MPA]

ΔP
[%]

0.06
-0.03
0.03
-0.32
0.18
0.18
0.01
0.06
0.05
0.05
-0.05
-0.04

1.90
-0.99
0.89
-11.17
5.28
5.28
0.42
2.06
1.81
1.78
-1.76
-1.23

Conclusion
Proposed work deals with analysis of present HPS networks‘ operational state and
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simulation done by two mathematical models in order to identify troublesome spots and
probably inaccurate operational measuring instruments in SLOVNAFT refinery. The Balance
model provides look at the steam network as a whole and offers results in the form of difference
between the amount of produced and consumed steam in the steam network. This method can
be applied to the analysis and assessment of steam network operational state throughout the
year. This model is capable of steam flow velocity calculations in individual pipe segments,
however results need to be taken with care in the case of unbalanced system. Potential cold
spots or bottlenecks (as in the case of unit S2) can be identified this way.
The Hydrodynamical model offers very accurate pressure drop in pipe calculations in
connection with heat losses amount calculations. Based on results obtained by this model, one
can conclude, that pressure measurements are performed correctly and values correspond very
well. In terms of temperatures, conclusions about bad thermal insulation state at HPS network
were made, because of differences between calculated and experimental values of few tens
centigrade. Results of both mathematical models indicate possible problems with temperature
measurement and few suspicious measurement instruments were selected for control. In near
future, the SLOVNAFT refinery plans to check them and replace if necessary.
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Abstract
The operation of a steam network in a large industry like SLOVNAFT refinery is influenced by its past
development to a great extent. Along with new conversion technologies, introduction of energy saving measures
and shutdown of obsolete units the core of steam production shifts from the Central combined heat and power
(CHP) unit to the local steam sources using hot waste heat streams. Dimensions of steam pipelines gradually
become either too large or too small, causing the steam to locally cool down and condense or to stream with high
velocities. Both cases are negative for steam network operation and put more strain on its proper management.
Calculations were performed to model future steam network operation. This is anticipated to be seriously
influenced by commissioning of new technologies and several proposals have been formulated to ease their impact
on its stability. Combined effects of proposed projects were tested and the presented results should serve the
energy management to prepare action list where considering future investments aimed at steam network evolution.

Keywords: mathematical modelling; future steam network operation; bottleneck; cold spot
Introduction and Objectives
In practice there is a lot of evidence on the utility networks mathematical modelling.
By optimizing the back-pressure/condensing turbines operation and steam imports in a German
refinery, the system achieved average 2.75 mil. USD/year [1] cost savings. Experience shows
that by continuously "fine-tuning" the operations using Exopt model, an additional 550 000
USD/year of benefits can be achieved. In another petrochemical plant, with proper
mathematical modelling, which optimized the plant steam balance (minimize let downs, steam
venting, calculate equipment operation effectiveness) a total of 24 t/h steam consumption
saving was achieved (2 % of total steam generation) [2]. Few years later, by extention of the
optimization model they managed to achieve additional savings of 46 t/h high pressure steam
(HPS) generation in boilers and reduction of 6 MW in electric power consumption, which
means almost 5 % of total steam generation savings [3]. These examples and other results
support the importance of proposed work. As it turns out, these issues didn’t become actual in
recent years, but they have been a problem for decades and undoubtedly we will also have to
deal with them in the future.
Reliable model should be able to describe different systems at various operational
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states. In general, the more complex the mathematical model is, the more accurate results it
provides. On the other hand, there are costs and difficulty of use increasing with model’s
complexity. One should always start with the simplest one and continuously increase the level
until needed, but not more [4]. One of the models proposed in the past is based on the laws of
conservation of mass and energy and although solving differential equations is required, the
calculation algorithm is relatively simple [5]. This model was applied in the case of single pipe
as well as complex pipe network in Chinese steel plant with reliable results obtained.
Complicated energy networks are typical for large industrial plants like SLOVNAFT
oil refinery. The entire HPS network represents a dense mash of pipes with total length of few
tens kilometers. Management of such large pipeline system is not a simple task and operators
often have to deal with different operational problems. Their goal is to ensure the operational
stability of the network in order to avoid undesirable technological problems and also
unnecessary increase in the operational costs. Proposed changes may affect every part of the
plant and the nature of production in a serious way. Due to evolution of SLOVNAFT refinery,
the current operational parameters of the steam networks are totally different than they were
40 to 50 years ago. Nowadays there are few problematical pipeline sections, because they are
oversized, leading to excessive steam condensation, or undersized, leading to increased
pressure drops. In addition, the whole plant evolves constantly and there are few projects
proposed for the future that will definitely affect whole plant operation as well as the stability
of steam network.
Materials and methods
Simulation
Proposed work is dedicated to modelling the operational state of steam networks after
commissioning of proposed projects within the SLOVNAFT refinery in following years:
A. Connecting C6 and S2 units in the HPS network by common pipeline (since 2018)
B. New SWAATS unit for sulphur fertilizers startup (since 2018)
C. New hydrogen production plant startup thus replacing the old one (since 2020)

Proposals concerning topology only (A) have no effect on the total mass balance but it
does not apply for proposals concerning production units (B and C). Connection of units C6
and S2 by common pipeline is at the preparation stage. There is also a new production unit
SWAATS in the construction stage, which will reduce the load of the S2 unit and thus reduce
the HPS production at S2 unit by more than 11 t/h. Currently there is a new hydrogen
production plant HPP3 in the design stage that is supposed to replace the obsolete hydrogen
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plant S1 and increase the HPS supply from the current amount of 11 t/h up to 35 t/h.
Proposed work uses mathematical model created in a commercially available software,
which allows pressure drop or heat transfer calculations with ease. The simulation scheme for
HPS network was modified according to information from SLOVNAFT refinery employees to
capture the real location of new units and a part of it is depicted in Fig. 1.

Fig. 1 Segment of simplified HPS simulation scheme including proposed changes, existing interconnection
of major steam pipelines = dot-dashed line, new steam pipeline = dashed line

The purpose of simulations was to determine the way the steam flow in pipelines will
be affected after implementation of proposed changes. Specifically values of temperature and
pressure at units acting as steam consumers were monitored. The operational state of steam
network also depends on different operational states of some production units throughout the
year. In proposed work simulations were done with data representing winter, summer and
intermediate weather conditions. Specific values of model parameters are listed in Tab. 1
together with steam amounts supplied to HPS network confirming various steam network’s
operational state. From the view of steam network management and plant dispatching it is
important to secure a stable operational state under all circumstances.
Tab. 1. Selected model parameters and HPS amounts supplied to steam network

Winter
Intermediate

Date, time
[-]

Outside
temperature
[6]
[°C]

Wind speed
[7]
[m/s]

HPS export
from CHP
unit
[t/h]

3.1.2017, 10:00
22.4.2017, 6:00

-5
10

2
3

53.18
60.93

Total HPS
supplied to
steam
network
[t/h]
112.30
101.13
848

Summer

10.7.2017,
19:00

30

3

28.07

97.67

Simulations were done with standard insulation thickness in SLOVNAFT of δi=120
mm and two values of thermal conductivity of thermal insulation. The value of λi=0.038 Wm1

K-1 corresponds to new thermal insulation in a proper technical state and the value of λi=0.08

Wm-1K-1 corresponds to real state based on the results of our previous work dealing with the
analysis of HPS network’s current operational state. Simulations were performed for variations
of proposed projects as well as project A separately and results were analysed.
Results and discussion
The Hydrodynamical model was used for simulations of proposed projects within the
HPS network to determine the final effect on the network’s operational state. According to
SLOVNAFT refinery designers group, permanent operation of a pipeline connecting the
production units C6 and S2 located at ends of main pipelines and thus creating a circuit should
resolve the problem of relatively low steam temperature at the C6 unit that is typically in a
range from 295 to 310 °C. As the model predicted lowest temperatures at winter conditions,
these results are stated in following part. In the time corresponding to simulation data, the
average measured steam temperature at C6 unit was 301.9 °C and temperatures obtained by
simulations after implementation of proposed changes are listed in Tab. 2.
Tab. 2. Results of simulations for winter conditions and the value of thermal conductivity of thermal
insulation of λi=0.08 Wm-1K-1

T
[°C]

Scenario
Present
A
A+B
A+C
A+B+C
B+C

C6
308.8
292.9
292.9
293.7
295.8
308.8

C5
300.0
302.5
305.2
330.4
330.4
315.3

C4
288.6
291.1
337.4
317.2
317.2
303.4

C7
316.8
331.1
335.3
315.4
315.0
319.9

C8
311.4
325.8
329.8
310.4
310.1
314.3

C9
313.7
328.1
332.2
312.6
312.2
316.7

The results show, that in the case A separately, the steam temperature at C6 unit will
drop by more than 15 °C in case of a bad technical state of thermal insulation of pipes. Since
the steam temperature is already too low, it would bring the quality closer to its saturation point
and thus enhancing the risk of condensation.
Based on these and other results, following statements concerning C6 unit can be
formulated:
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•

The connection of units C6 and S2 itself would not help to increase the steam temperature at C6 unit
and it would be not suitable for permanent operation.

•

Commissioning the SWAATS unit would most likely also not improve the quality of steam at C6 unit,
because even though decreased load of S2 unit, the steam would flow to C6 unit due to its high pressure.

•

The operation of HPP3 unit would improve the steam temperature at C6 unit just slightly. The reason
is also high steam pressure at S2 unit, which would cause the steam from HPPP3 unit flow mainly in
the opposite direction.

•

After implementation of change C in summer conditions, it would not be possible to reduce the steam
supply from the CHP unit into the network, because it would go beyond the possible minimum. In this
case a circuit on the C major pipeline needs to be opened to allow the HPS to flow back to the CHP unit
and maintain the steam flow.

•

The real situation could be even worse, since the measured steam temperature at C6 unit is slightly
lower than the value predicted by model in current operational state. The difference in winter conditions
is 6.9 °C while in the summer, it is only 4.1 °C.

Results estimate a steam temperature increase at C4 unit and C5 unit, and also
a significant temperature increase at units C7, C8, C9 in case A and A+B that can be explained
by steam supply drop from S2 unit. Smaller amount of colder steam from S2 unit will flow
through the F major pipeline and interconnection of major steam pipelines and mentioned units
will be supplied by steam of good quality from the S4 unit. Simulations expect slight
temperature decrease in case of HPP3 unit operation, however this difference is negligible.
This fact can be explained as follows. The amount of steam supplied from CHP unit will be
much smaller and even if the temperature of steam from HPP3 unit will be relatively high, its
transport through a long pipe section to get to mentioned production units would cause great
heat losses.
Following previous statements, it is recommended to abort the project A as it would not
meet its original intentions. For that reason, another simulation for the scenario of
commissioning changes B+C only was done. According to the results of simulation, the steam
temperature at C6 unit will not increase but at least it will not worsen. In addition to it, all other
units listed in Tab. 2 will observe a temperature increase.
Conclusion
Proposed work uses mathematical modelling to review the impact of planned changes
on SLOVNAFT refinery’s HPS network operation and operational stability. It should be
pointed out, that proposal A is designed to increase the steam temperature at C6 unit, which is
typically in the range from 295 to 310 °C. Results claim that constructing the connection of
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units C6 and S2 is meaningless, because the final effect will be exactly the opposite of the
expectation. This definitely is not desired goal as it enhances the risk of steam condensation in
the connecting and adjacent pipelines. As the primary intention was an alternative route for
steam export, the only positive is the possibility to put it into operation only during pipeline
maintenance works on the F major pipeline between units S2 and S1, but it will be too luxury
due to high capital costs. As shown by the results, the other changes may increase the steam
temperature at other production units even if there aren’t any problems with its quality
observed. The best solution would be to abort the project A thus not worsening the steam
quality at C6 unit and improving it’s temperature at all other units instead.
Proposed work proves the advantage of mathematical models since it is possible to
assess the impact of proposed measures on steam network’s operation even before their
realisation and without physical interventions in the construction. Based on results, it is
possible to assess whether desired effect will be reached and make decisions on the next
procedure or modifications of the proposal. This way unfavourable proposals can be excluded
in advance and the most suitable solutions can be found.
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Abstract
Bromido derivatives of Casiopeínas® as perspective anti-tumor agents
From the reaction system valine (DL-/L-) – NaOH – CuBr2 – bipy/phen/neo (where bipy = 2,2’-bipyridyl,
phen = 1,10-phenantroline, neo = 2,9-dimethyl-1,10-phenantroline), three novel compounds were prepared: two
hetero ligand CuII bromido complexes containing DL- valine and one of bipyridyl derivatives, belonging to the
Casiopeínas® group of anti-cancer drugs, [CuBr(phen)(DL-val)] · H2O (I) and [CuBr(bipy)(DL-val)] · 2H2O (II),
and one mixed valence CuI/CuII complex, [CuI(neo)2][CuIIBr(neo)2]Br2 · 2H2O (III), which is interesting due to
presence of complex cations containing CuI a CuII in one compound. Prepared compounds were charaxterized by
X-Ray structural analysis.

Keywords: Casiopeínas®, copper complexes, valine, bipyridyl derivatives, X-Ray structures
Úvodná formulácia cieľa
Cieľom našej práce bolo pripraviť bromidokomplexy aminoacidátokomplexov CuII
s vybranými bipyridylovými ligandami a pripravené komplexy charakterizovať metódami
RTG štruktúrnej analýzy v kontexte nášho predchádzajúceho výskumu [1, 2] venovaného
príprave a štruktúrnej charakterizácii kasiopeínov [3], nádejných protinádorových liečiv.
Materiál a metódy
Príprava kasiopeínov prebiehala podľa nasledovného postupu: do roztoku L- resp. DLvalínu (0,1172g; 1 mmol) v 4 mL deionizovanej vody sa pridal 1 mL roztoku NaOH (c = 1
mol/L) a následne 1 mL roztoku bromidu meďnatého (c = 1 mol/L). Na záver sa pridal roztok
1 mmol bipy/phen/neo (0,1562 g/0,1982 g/ 0,2173 g) v 10 mL etanolu.
Merania prebiehali na monokryštálovom RTG difraktometri s

geometriou Kuma

KM–4 CCD s použitím zdroja Enhance Mo ( (MoK ) = 0,71073 Å) s grafitovým
monochromátorom a CCD detektorom Sapphire 1. Vzhľadom na možnú biomedicínsku
relevanciu pripravených produktov merania boli vykonané pri laboratórnej teplote. Na zber
a spracovanie dát, vrátane spresnenia základnej bunky, korekcie na Lorentzov a polarizačný
faktor ako aj korekcie na absorpciu metódou multiscan bol použitý software Crysalis Pro [4].
Štruktúry boli riešené v programe SHELXT–2015 [5]. Na spresňovanie štruktúry bol
použitý SHELXL–2018 [6]. Geometrické výpočty boli robené takisto v programe SHELXL,
OLEX2 [7] bol použitý ako užívateľský frontend a na grafické výstupy.
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Výsledky a diskusia
Výsledné roztoky mali tmavomodrú farbu okrem tých, kde bol ako dusíkatá báza
použitý neokuproín (neo), ktoré boli tmavozelené v dôsledku simultánnej prítomnosti CuII
(modré/zelené) a CuI komplexov (žlté/červené). V tomto prípade vznikala hnedá zrazenina
neidentifikovaného komplexu CuI, ktorá bola z roztoku odfiltrovaná.
Z uvedených reakčných systémov boli zatiaľ získané 3 nové zlúčeniny, ktoré boli
charakterizované RTG štruktúrnou analýzou. Experimentálne dáta sú v Tab. 1.
[CuBr(phen)(DL-val)] · H2O (I)
Zlúčenina kryštalizuje v triklinickej priestorovej grupe P–1. Nezávislá časť základnej
bunky (Obr. 1.) obsahuje jednu molekulu komplexu [CuBr(phen)(DL-val)] a jednu molekulu
kryštálovej vody navzájom viazaný sieťou vodíkových väzieb. Koordinácia na atóme Cu je
tetragonálne pyramidálna (

5

= 0,057) [8]. Zlúčenina je izoštruktúrna s [CuCl(phen)(DL-val)]

· H2O [1].

Obr. 1 Štruktúra zlúčeniny [CuBr(phen)(DL-val)] · H2O (I).

[CuBr(bipy)(DL-val)] · 2H2O (II)
Táto zlúčenina sa od zodpovedajúceho chloridokomplexu štruktúrne odlišuje.
Kryštalizuje v monoklinickej priestorovej grupe P21/c (chloridokomplex triklinický, P–1) a na
rozdiel od chloridokomplexu, kde je meď hexakoordinovaná, obsahuje tetragonálne
pyramidálne koordinovanú CuII s bromidoligandom v axiálnej polohe, podobne ako
v predchádzajúcej zlúčenine (

5

= 0,157). Nezávislá časť základnej bunky (Obr. 2.) obsahuje

jednu molekulu [CuBr(bipy)(DL-val)] a dve molekuly kryštálovej vody. Okrem siete
vodíkových väzieb v štruktúre pozorujeme aj

interakcie.
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Obr. 2. Štruktúra zlúčeniny [CuBr(bipy)(DL-val)] · 2H2O (II).

[Cu (neo)2][CuBr(neo)2]Br2 · 2H2O (III)
Zlúčenina kryštalizuje v monoklinickej priestorovej grupe P21/n. Nezávislá časť
základnej bunky (Obr. 4) obsahuje jeden katión [CuI(neo)2]+, jeden katión [CuIIBr(neo)2]+, dva
bromidové anióny a dve molekuly kryštálovej vody, navzájom prepojené sieťou vodíkových
väzieb (Obr. 5). Katión [CuI(neo)2]+ má deformovanú tetraedrickú koordináciu s t4 = 0,683 a t4’
= 0,653 [9, 10]. Katión [CuBr(neo)2]+ má silne defomovanú trigonálne bipyramidálnu
koordináciu s

5

= 0,704, pričom atóm Br leží v ekvatoriálnej rovine. Ide o jeden z mála

prípadov simultánneho výskytu CuI a CuII v jednej zlúčenine.
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Obr . 4. Štrukúra zlúčeniny [Cu (neo)2][CuBr(neo)2]Br2 · 2H2O (III).

Obr. 5. Pohľad v smere kryštalografickej osi a na štruktúru zlúčeniny (III).
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Tabuľka 1. Štruktúrne parametre a experimentálne dáta látok I–III

Vzorec (číslo vzorky)
Mr
Kryštalografická sústava,
priestorová grupa symetrie
Mriežkové parametre
a [Å];

[°]

b [Å];

[°]

c [Å];

[°]

V [Å3]
Z; Z’
[mm–1]; (vypočítaná) [g cm–
3
]
F(000)
Korekcia na absorpciu; Tmin; Tmax
Rozmery kryštálu [mm]
Tvar a farba kryštálu
Rozsah zberu dát [°]
Rozsah indexov reflexií

Počet
zmeraných/nezávislých/pozorovan
ých reflexií [I > 2 (I)]
Kompletnosť dát pre dané
rozlíšenie
Počet dát/restraints/parametrov
Záverečné váhy

S
Finálne R faktory [I > 2 (I)]
Finálne R faktory (všetky dáta)
Najvyššia/najnižšia diferenčná
elektrónová hustota [e Å–3]

[CuBr(phen)(DLval)] · H2O (I)
457,81
triklinická, P–1

[CuBr(bipy)(DLval)] · 2H2O (II)
451,80
monoklinická, P21/c

[Cu(neo)2][CuBr(ne
o)2]Br2 · 2H2O (III)
1219,70
monoklinická, P21/n

určené z 13 560
reflexií
8,54849(19);
105,8358(15)
10,48549(18);
97,6806(16)
11,7203(2);
112,9685(18)
895,70(3)
2; 1
3,471; 1,697

určené z 7032
reflexií
11,4216(5); 90

určené z 21986
reflexií
10,1550(2); 90

19,6250(7);
101,175(4)
8,1867(3); 90

18,2575(4);
90,289(2)
27,3606(5); 90

1800,26(12)
4; 1
3,456; 1.667

5072,73(18)
4; 1
3,252; 1,592

462
multiscan; 0,447;
1,000
0,84 × 0,56 × 0,21
tmavomodrý
trapezoid
3,18 – 27,10
h = –10 → 10
k = –13 → 13
l = –15 → 15
31 860/3943/3509
[Rint = 0,0425; R =
0,0196]
99,8 % do 0,78 Å

916
multiscan; 0,731;
1,000
0,52 × 0,24 × 0,16
tmavomodrý hranol

2428
multiscan; 0,314;
1,000
0,71 × 0,57 × 0,11
tmavohnedý
trapezoid
2,98 –27,13
h = –12 → 12
k = –23 → 23
l = –34 → 34
70140/11002/8767
[Rint = 0,0739, R =
0,0353]
99,8 % do 0,78 Å

3943/1/229
w = 1/[ 2(Fo2) + (0,
0360P)2 + 0,
6455P], kde P =
[max(Fo2, 0) +
2Fc2]/3
1,074/1,073
(restrained)
R = 0,0290; wR =
0,0739
R = 0,0341; wR =
0,0765
0,433/–0,372

3364/0/225
w = 1/[ 2(Fo2) + (0,
0415P)2 + 1,1522P],
kde P = [max(Fo2,
0) + 2Fc2]/3

3,00 – 27,10
h = –14 → 14
k = –25 → 25
l = –10 → 10
15237/3970/3238
[Rint = 0,0472, R =
0,0390]
99,8 % do 0,78 Å

1,044

11002/0/638
w = 1/[ 2(Fo2) +
(0,1238P)2 +
11,6841P], kde P =
[max(Fo2, 0) +
2Fc2]/3
1.03

R = 0,0382, wR =
0,0896
R = 0,0530, wR =
0,0974
0,603/–0,422

R = 0,0726, wR =
0,1944
R = 0,0857, wR =
0,2121
3,716/–1,119
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Záver
Boli pripravené 2 nové zlúčeniny patriace do cieľovej skupiny kasiopeínov
[CuBr(phen)(DL-val)] · H2O (I), [CuBr(bipy)(DL-val)] · 2H2O (II), ako aj komplex
[CuI(neo)2][CuIIBr(neo)2]Br2 · 2H2O (III), ktorý je zaujímavý výskytom komplexných katiónov
obsahujúcich CuI a CuII vedľa seba.
Na príklade zlúčeniny (II) sa ukazuje, že substitúcia chloridoligandu bromidom môže
viesť k príprave odlišných štruktúrnych typov, ktoré môžu byť vhodnejšie na interkaláciu do
reťazca DNA.
Poďakovanie
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Abstract
SPE-HPLC-MS analysis of caffeine and tramadol in wastewater samples.
Some pharmaceuticals are persistent in environment since wastewater treatment plants are unable to
completely remove them. The aim of our work is optimization of the extraction procedure and its application to
wastewater samples. The optimization of the extraction procedure was held on several SPE sorbents –
Chromabond HR-XC, Chromabond HLB 30 µm, Chromabond HLB 60 µm, Strata X. The best recovery for three
concentration levels of tramadol and caffeine was obtained for Chromabond HR-XC. The final optimized SPE
procedure was applied to wastewater samples collected form WWTP Bratislava – Vrakuňa. Chromatographic
separation was performed on Acquity HHS C18 column (100 x 2,1 mm; 1,8 µm) with using a gradient elution.
High-resolution mass spectrometer LCMS-IT-TOFTM (Shimadzu) with electrospray ionization in positive and
negative ionization mode was used in this work. The results confirmed the importance of using sample
pretreatment technique in analysis complex environmental samples.

Keywords: solid phase extraction; pharmaceuticals; SPE-HPLC-MS; wastewater treatment plant
Úvod a formulácia cieľa
Narastajúca produkcia a spotreba farmaceutík spôsobuje, že sa do životného prostredia
dostáva čoraz viac týchto mikropolutantov [1]. Konvenčné čistiarne odpadových vôd (ČOV)
dokážu efektívne odstrániť ľahko až stredne biologicky odbúrateľné zlúčeniny, ale nie sú
navrhnuté tak, aby odstraňovali mikropolutanty, ako napr. farmaceutiká. Z toho dôvodu
prenikajú nebezpečné látky do povrchových a podzemných vôd [2]. Autori Fáberová a kol. [3]
vykonali multireziduálnu analýzu odpadových vôd čistených na slovenských ČOV. Priemerné
koncentrácie karbamazepínu a tramadolu v odpadových vodách sa pohybovali v intervale 70
ng/L až 5 280 ng/L, pričom maximálna nájdená koncentrácia tramadolu (5 280 ng/L) bola
zistená v Prešove a karbamazepínu (4 470 ng/L) v Trenčíne. Autori v literatúre [4], [5]
uvádzajú výskyt kofeínu v odpadových vodách na vysokých koncentračných úrovniach
(jednotky až desiatky µg/L), čo autori vysvetľujú vysokou spotrebou kávy, čaju a nápojom
s obsahom kofeínu [6].
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Extrakcia tuhou fázou (SPE) je v súčasnosti najpoužívanejšou technikou úpravy
environmentálnych vzoriek [6]. Je založená na rovnakom princípe afinitnej separácie ako
kvapalinová chromatografia. Cieľom SPE je retencia a elúcia analytov z kvapalných vzoriek,
odstránenie kontaminantov a interferentov a zakoncentrovanie vzorky [8]. Po extrakcii
environmentálnej vzorky je ďalším krokom analýza extraktu na identifikáciu a kvantifikáciu
cieľových analytov [9]. V súčasnosti sa pre účely identifikácie a kvantifikácie mikropolutantov
v environmentálnych vzorkách najčastejšie využíva kombinácia metód kvapalinovej
chromatografie a hmotnostnej spektrometrie. A to vďaka vlastnostiam ako sú vysoká citlivosť,
presnosť, dynamický rozsah, krátka doba analýzy a nízke hodnoty medzí detekcie a stanovenia
[10].
Cieľom predloženej práce bola optimalizácia pracovných podmienok vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatografie v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou na analýzu kofeínu
a tramadolu vo vzorkách odpadových vôd s využitím extrakcie tuhou fázou na úpravu
komplexnej matrice.
Materiál a metódy
1. Extrakcia tuhou fázou (SPE)
Na optimalizáciu extrakčného postupu boli použité sorbenty Chromabond HR-XC 45
µm, Chromabond HLB 30 µm, Chromabond HLB 60 µm (3 ml/200 mg, Mecherey – Nagel,
Düren, Nemecko) a Strata X 33 µm (3 ml/200 mg, Phenomenex, Torrance, USA).
Experimentálne podmienky a použité chemikálie pre každý druh sorbentu sú zosumarizované
v tabuľke 1. Postup SPE extrakcie pozostával z nasledovných krokov: výber kolóny,
kondicionovanie kolóny, aplikácia vzorky, premývanie kolóny, elúcia analytov.
SPE extrakcia bola vykonaná pomocou vákuovej aparatúry Supelco VisiprepTM SPE
Vacuum Manifold DL (Sigma Aldrich, Mníchov, Nemecko).
2. Chemikálie
Metanol 99,9% (LC-MS čistoty), amoniak 25% p. a., kyselina fosforečná 85% p. a.,
kyselina chlorovodíková boli zakúpené od firmy Merck (Darmstadt, Nemecko). Acetonitril
a kyselina mravčia (obe LC-MS čistoty) ako aj štandardy kofeínu a tramadolu zakúpené od
firmy Sigma Aldrich (Steinheim, Nemecko). Voda použitá na prípravu vzoriek a mobilných
fáz bola filtrovaná cez SimplicityTM Water Purification System (Millipore, USA).
3. Vzorky vody
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Vzorky odpadovej vody boli odoberaná v intervale 24 hodín z čistiarne odpadových
vôd Bratislava – Vrakuňa. Hneď po odbere boli transportované do analytického laboratória,
kde boli analyzované. Pred SPE extrakciou bola vzorka prefiltrovaná cez 0,45 µm striekačkový
filter z regenerovanej celulózy (AZ chrom, Bratislava, Slovensko). Vzorka pitnej vody na
optimalizáciu extrakčného postupu bola odobratá v laboratóriu Katedry analytickej chémie.
Tab. 1. Extrakčný postup a použité chemikálie pre použité sorbenty Chromabond HR-XC MP2
(modifikovaný postup, okyslenie vzorky), Chromabond HR-XC, Strata X, Chromabond HLB 30 µm,
resp. 60 µm.

Postup
Sorbent
Kondicionovanie
Vzorka

Premývanie

Elúcia analytov

Chromabond
HR-XC MP2
5 ml MeOH
5 ml H2O
50 ml, pH 3

Chromabond
HR-XC
5 ml MeOH
5 ml H2O
50 ml

1: 2 ml 0,1 M HCl v H2O
2: 2 ml MeOH
sušenie pod
vákuom
4,5 ml
MeOH +0,5
ml NH3

Strata X
6 ml MeOH
6 ml H2O
50 ml
6 ml 5%
MeOH

Chromabond Chromabond
HLB 30 µm HLB 60 µm
5 ml MeOH 5 ml MeOH
5 ml H2O
5 ml H2O
50 ml
50 ml

5 ml H2O

5 ml H2O

sušenie pod
vákuom

sušenie pod
vákuom

sušenie pod vákuom 10 min

5 ml MeOH
+ 5% NH3

6 ml MeOH

8 ml MeOH

8 ml MeOH

4. HPLC-MS analýza
Pre všetky analýzy bol použitý vysoko-rozlišovací hmotnostný spektrometer LC-MSIT-TOFTM (Shimadzu, Kyoto, Japonsko) s ionizáciou elektrosprejom. Chromatografická
separácia bola uskutočnená na kolóne ACQUITY HSS RP C18 (100 x 2,1 mm; 1,8 µm, Waters,
USA). Mobilná fáza pozostávala z 15 mM kyseliny mravčej vo vode (A) a 15 mM kyseliny
mravčej v acetonitrile (B). Prietok mobilnej fázy bol 0,2 ml/min. Bola využitá gradientová
elúcia s nasledujúcim programom gradientu: 2 min. – 5% B; 5 min. – 80% B; 6 min. – 90% B;
7 min. – 95% B; 8 min – 95% B; 8,1 min – 5% B; 12 min. – 5% B. Zber dát bol nastevený
v rozmedzí hodnôt m/z 100 – 400 v pozitívnom a negatívnom ionizačnom móde. Dávkovaný
objem vzorky bol 5 µl. Pre vyhodnotenie údajov bol použitý software LC-MS Solutions v.
3.5.1. (Shimadzu).
Výsledky a diskusia
Prvá časť experimentálnej práce sa venovala optimalizácii podmienok SPE extrakcie
pred následnou HPLC-MS analýzou. Podľa povahy analytov boli vybrané nasledovné
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sorbenty: Chromabond HLB a Strata X ako sorbenty neutrálnej povahy, Chromabond HR-XC
ionomenič pre bázické látky. Optimalizácia bola uskutočnená použitím vzoriek pitnej vody
s pridanými štandardmi kofeínu a tramadolu s koncentráciou 60, 120 a 500 ng/ml. Pre každú
koncentráciu bolo meranie opakované 3x a výsledné priemerné hodnoty výťažností sú uvedené
v tabuľke 2. Pre ďalšie experimenty bol vybraný sorbent s najlepšou výťažnosťou –
Chromabond HR-XC s modifikovaným postupom s prihliadnutím na oba analyty ako aj na
všetky koncentračné úrovne.
Tab. 2. Priemerné hodnoty výťažností SPE extrakčného postupu pre kofeín a tramadol pre vybrané typy
sorbentov

Priemerná výťažnosť SPE (%) pre kofeín
Sorbent
c
[ng/ml]
Chromabond HR-XC
Chromabond HR-XC
MP2

60

120

500

37,5

72,8

147,9

50,4

88,0

82,6

Chromabond HLB 30 µm 34,4

88,7

74,2

Chromabond HLB 60 µm 46,2

95,9

56,7

73,6 109,9

92,3

Strata X

Priemerná výťažnosť SPE (%) pre tramadol
Sorbent
c
[ng/ml]
Chromabond HR-XC
Chromabond HR-XC
MP2
Chromabond HLB 30
µm
Chromabond HLB 60
µm
Strata X

60
97,6

120

500

117,8 113,5

110,4 118,8 114,7
33,2

81,0

81,4

41,0

86,5

78,3

65,2

97,3

92,0

V druhej časti experimentálnej práce bol optimalizovaný SPE postup použitý na úpravu
vzoriek odpadovej vody. SPE extrakcia umožňuje zakoncentrovať sledované analyty (kofeín
a tramadol) ako aj odstrániť nežiaduce interferenty z komplexnej matrice pred analýzou.
Analyzovali sa vzorky odpadovej vody filtrované cez striekačkový mikrofilter (RC; 0,45 µm)
a ďalej upravená SPE extrakciou na vybranom sorbente. Pre HPLC-MS analýzu bolo
z výsledného SPE extraktu dávkovaných 5 µl. Na Obr. 1. sú uvedené chromatogramy z analýzy
vzorky odpadovej vody bez použitia SPE a s použitím SPE ako úpravného kroku. Z uvedených
záznamov vyplýva, že použitím SPE extrakčného postupu došlo k zakoncentrovaniu tramadolu
a kofeínu, o čom svedčí zvýšenie plochy píkov jednotlivých analytov (Obr. 1B) v porovnaní
s plochami píkov na Obr. 1A.
Takto optimalizovaný extrakčný postup bude možné využiť v ďalšej experimentálnej
práci zameranej na extrakciu sledovaných analytov z vodných rastlín, ktoré sú trendom
v oblasti čistenia odpadových vôd ako terciárny proces. Predpokladá sa, že aplikovaním rastlín
je možné účinnejšie odstránenie mikropolutantov v odpadovej vode.
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A

Kofeín

Tramado
l

Kofeín
Tramadol

B

Obr. 1. Chromatografické záznamy z HPLC-MS analýzy vzorky odpadovej vody z ČOV Bratislava –
Vrakuňa bez (A) a po použití SPE extrakcie (B)

Záver
V predloženej experimentálnej práci sme sa zamerali na vývoj a optimalizáciu HPLCMS metódy na analýzu kofeínu a tramadolu vo vzorkách odpadových vôd s využitím extrakcie
tuhou fázou ako úpravnej techniky. Získané výsledky poukazujú na účinné zakoncentrovanie
jednotlivých analytov a efektívne odstránenie interferentov pochádzajúcich z komplexných
environmentálnych vzoriek. Zároveň je možné konštatovať, že navrhnutý extrakčný postup
bude možné použiť aj v ďalšej experimentálnej práci pre extrakciu vzoriek vodných rastlín.
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Využitie MALDI-TOF analýzy pri identifikácii kvasiniek osídľujúcich
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Abstract
MALDI-TOF analysis as a tool for identification of yeasts associated with various environments.
MALDI TOF biotyping belongs actually to powerfull methods for taxonomical classification of
microorganisms, including yeasts. In this work, 82 yeast strains, isolated from various environments, were
identified using this method. All samples were prepared according to protocols optimized for yeasts. Mass spectra
were processed and compared in MALDI Biotyper 3.0 software. As references, spectra of the yeast strains
sequenced (D1/D2 domains of the 26S rRNA gene) were used. Yeasts belonged originally to eleven species Rhodotorula mucilaginosa (13), Saccharomyces cerevisiae (11), Hanseniaspora uvarum (11), Hanseniaspora
guilliermondii (4), Candida kruisii (9), Candida glabrata (10), Candida cretensis (1), Metschnikowia reukaufii
(10), Barnettozyma californica (7), Pichia guilliermondii (1) and Pichia membranifaciens (5). This work was
a part of verification process of yeast strains deposited in Culture Collection of Yeasts located in the Institute of
Chemistry of SAS.

Keywords: Biotyping; CCY; MALDI TOF; mass spectrometry; verification; yeasts
Úvod a formulácia cieľa
Identifikáciu kvasiniek klasickými metódami založenými na stanovení ich
morfologických, fyziologických a biochemických vlastností nahrádzajú v dnešnej dobe
moderné metódy, ktoré vychádzajú najmä zo sekvenovania úsekov ribozomálnej DNA [1 - 4].
Vzhľadom na to, že tieto metódy sú časovo a finančne pomerne náročné, vyvíjajú sa aj ďalšie
metódy, medzi ktorými získava stále väčšiu dôležitosť biotypizácia pomocou hmotnostnej
spektrometrie (MALDI TOF MS). Táto metóda bola pôvodne aplikovaná pre rýchlu
identifikáciu baktérií v klinických laboratóriách [5], ale pre jej nesporné výhody sa intenzívne
pracuje na úprave protokolov aj pre identifikáciu kvasiniek [6 - 8] pre klinické [9 - 12],
environmentálne [13] alebo potravinárske [14 - 16] účely.
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Biotypizácia pomocou MALDI TOF MS je založená na meraní pomeru hmotnosť/náboj
(m/z) prevažne ribozomálnych proteínov, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé druhy
mikroorganizmov [17]. Jej použitie vyžaduje jednoduchú a reprodukovateľnú prípravu vzoriek
na meranie, dostupnú databázu zodpovedajúcich spektier a program, ktorý je schopný
spracovávať a porovnávať namerané spektrá s databázou. Aktuálne sa za kritický bod
identifikácie kvasiniek touto metódou považujú dostupné referenčné spektrá, ktoré však stále
nepokrývajú dostatočné množstvo druhov. Z tohto dôvodu sú Zbierky mikroorganizmov
nútené vytvárať si svoje vlastné databázy [14].
Táto práca sa zaoberá biotypizáciou 82 kmeňov zo Zbierky kultúr kvasiniek za účelom
ich verifikácie. Na prípravu vzoriek boli použité postupy vypracované v minulosti [18] a ako
referenčné spektrá sa využili spektrá kmeňov, ktoré boli identifikované sekvenáciou D1/D2
domény veľkej podjednotky (26S) ribozomálnej DNA.
Materiál a metódy
Na verifikáciu bolo vybraných zo Zbierky kultúr kvasiniek (CCY) 82 kmeňov, ktoré
pochádzali z rôznych zdrojov, ako napr. húb, rôznych častí rastlín (listy, kvety, plody), pôd
(lesných, z ovocných sadov), vôd (riečnych, jazerných, rybničných), sedimentov a
aktivovaných kalov, potravinárskych prevádzok (ich medzivýrobkov a výrobkov), prípadne
boli humánneho pôvodu (ochorenia slizníc).
Kmene boli kultivované na šikmých agaroch, sladinovom a YPD, štyri dni pri 20 °C.
Potom boli odobraté očkovacou slučkou do redestilovanej vody a spracované podľa
vypracovaných protokolov [18]. Jednotlivé protokoly sa líšili najmä spôsobom premytia
vzorky (vodou alebo etanolom), uvoľňovaním proteínov z buniek (kyselinou mravčou alebo
priamo matricami) a použitými matricami (kyselinou α-kyano-4-hydroxyškoricovou, CHCA,
alebo zmesou kyseliny sinapovej a ferulovej, SA/FA). Vzhľadom na rôzne kultivačné médiá
a použité metódy prípravy vzorky bolo pre každý kmeň nezávisle získaných šesť spektier,
ktorých kvalita sa vyhodnotila manuálne.
MALDI-TOF MS merania boli robené na zariadení UltrafleXtreme (Bruker) v
lineárnom pozitívnom móde pre oblasť m/z 2-22 kDa. Zariadenie bolo kalibrované na
Cytochróm C (Sigma). Surové spektrálne údaje sa spracovali pomocou softvéru MALDI
Biotyper 3.0 (Bruker). Skóre dvoch normalizovaných spektier vyššie ako dva sa podľa tohto
programu považovalo za zhodu druhu.
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Výsledky a diskusia
Najvyššia kvalita spektier sa získala pri kultivácii kmeňov na YPD agare, premytí
buniek etanolom a extrakciou matricou zloženou zo SA/FA (3 : 1) (Tab. 1.).
Tab. 1. Úspešnosť jednotlivých metód prípravy vzorky pre biotypizáciu vyjadrená v percentách
získaných vhodných spektier (82 kmeňov zodpovedalo 100%).
SL/YPD – sladinový/YPD agar, EtOH/H2O – premývanie vzorky etanolom/vodou, CHCA/SAFA – použitá
matrica kyselina kyanohydroxyškoricová/zmes kyseliny sinapovej a ferulovej.

Metóda
% vhodných
spektier

SL, EtOH,
CHCA
23,17

SL, EtOH,
SAFA
56,10

SL, voda,
SAFA
71,95

YPD, EtOH,
CHCA
48,78

YPD, EtOH,
SAFA
91,46

YPD, voda,
SAFA
76,83

Vplyv premývania bol iný, ako sa v minulosti zistil pre kvasinky rodu Cryptococcus
[18], s veľkou pravdepodobnosťou preto, že identifikované kvasinky neprodukovali také
množstvá extracelulárnych látok (polysacharidov), ako napr. Cr. neoformans alebo Cr. gatii.
Rovnako, ako v prípade týchto kvasiniek, sa však lepšie osvedčila ako matrica zmes SA/FA,
ktorá vizualizuje m/z s vyššími hodnotami, ako odporúčaná CHCA [18]. Kmeň sa pokladal za
identifikovaný, keď skóre jeho spracovaného spektra so spektrom referenčného kmeňa bolo
vyššie ako 2 napriek tomu, že v niektorých prácach sa za dostatočnú hodnotu skóre pre
kvasinky považuje viac ako 1,7 [14]. Obr. 1. znázorňuje čiarové spektrá kmeňov so skóre
2,625, ktoré patria k jednému druhu (A) a k rôznym druhom so skóre 1,265 (B).
A

B

Obr. 1. Porovnanie sprocesovaných MS spektier vybraných kvasiniek.
A – spektrá kvasiniek druhu Hanseniaspora uvarum, kmene CCY 25-6-36 a CCY 25-6-37; B –
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spektrá kvasiniek druhov Rhodotorula mucilaginosa, kmeň CCY 20-7-11 a Hanseniaspora uvarum,
kmeň CCY 25-6-37

Pre súbor 82 kmeňov sa kombináciou metód prípravy vzorky a matrice úspešne
podarilo získať spoľahlivé spektrá pre všetky kmene. 69 kmeňov bolo priamo verifikovaných,
v prípade troch kmeňov poukázali spektrá na príslušnosť k príbuznému druhu (Hanseniaspora
uvarum a Hanseniaspora guillermondii) a šesť kmeňov (jeden z nich je zástupcom skupiny
pozostávajúcej z piatich kmeňov, ktoré podľa spektier patria k jednému druhu) bolo
navrhnutých na sekvenáciu z dôvodu ich nejednoznačného zaradenia. Kmene boli verifikované
alebo navrhnuté na preradenie na základe podobnosti ich spektier so spektrami referenčných
kmeňov. Spektrá kmeňov navrhnutých na sekvenáciu nevykazovali podobnosť so spektrom
žiadneho štandardu. Druhové zastúpenie kmeňov je vizualizované na Obr. 2.

Obr. 2. Zloženie skúmanej vzorky kvasiniek určené MALDI TOF analýzou.

Program Biotyper poskytuje možnosť vytvoriť na základe spracovaných spektier tzv.
dendogramy, ktoré zobrazujú podobnosť medzi jednotlivými spektrami a uľahčujú
vyhodnocovanie väčších súborov spektier. Zjednodušený dendogram spektier kmeňov, ktoré
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boli získané metódou prípravy vzoriek, ktorá poskytla najlepšie výsledky (Tab. 1.), je
vizualizovaný na Obr. 3.

Obr. 3. Zjednodušený dendogram spektier verifikovaných kmeňov.

Záver
Pre súbor 82 kmeňov sa kombináciou metód prípravy vzorky a matrice úspešne
podarilo získať spoľahlivé spektrá intracelulárnych proteínov pre biotypizáciu všetkých
kmeňov. 69 kmeňov bolo priamo verifikovaných, tri kmene boli na základe podobnosti spektier
navrhnuté na preradenie v rámci príbuzných druhov (Hanseniaspora uvarum a Hanseniaspora
guillermondii). Zvyšných 10 kmeňov sa rozdelilo na skupinu pozostávajúcu z piatich kmeňov
a piatich jedincov, ktorých spektrá nevykazovali podobnosť ani medzi sebou. Jeden kmeň z
uvedenej skupiny a všetkých jedincov sme navrhli na sekvenáciu D1/D2 domény veľkej
podjednotky (26S) ribozomálnej DNA. Záverom sa dá konštatovať, že biotypizácia
hmotnostnou spektrometriou bola schopná nahradiť časove a finančne náročnejšie metódy
molekulárnej biológie na viac ako 92%.
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Stanovenie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín v kvetoch a
plodoch rastliny Siraitia grosvenori
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Abstract
Determination of general saccharides and uronic acids contents in flowers and fruits of Siraitia
grosvenori plant.
The Chinese plant Siraitia grosvenori is widely used in traditional Chinese medicine for hundreds of
years as a natural sweetener and traditional treatment for many diseases. Generally, pharmacological effects have
been defined a few years ago [1]. We examined the general content of saccharides and uronic acids as a potential
substances responsible for many pharmacological effects. In our experiments we obtained highest content of
sugars especially in fruits of S. grosvenori (54,5 %). Content of uronic acids have also been determined. The
uronic acids content is not so high (ca 13 %) comparing to saccharides content. Presence of uronic acids in the
plant can be one of the factors participating on its rich pharmacological effects.

Keywords: sacharides; uronic acids; absorbanc; calibration curve
Úvod a formulácia cieľa
Stanovenie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín je prakticky prvým
krokom v charakterizácii sacharidového zloženia v rastlinných a živočíšnych vzorkách. V
závislosti od výsledkov týchto analýz sa odvíjajú aj ďalšie analýzy sacharidov a urónových
kyselín. V prípade, že sa preukáže prítomnosť urónových kyselín, postupnosť v analýze
sacharidov – metylačnej analýze na zistenie väzieb a zloženia polysacharidových reťazcov, sa
mení vzhľadom na prítomnosť karboxylovej skupiny. Stanovenie urónových kyselín bolo v
minulosti založené na tzv. karbazolovej metóde - na stanovení množstva CO2 unikajúceho zo
vzorky saturovanej 19% roztokom HCl pri teplote 145° C počas dvoch hodín, kedy vznikajúce
produkty reagovali s karbazolmi [2]. Vzhľadom na problém inteferencie medzi urónovými
kyselinami a sacharidmi pri ich stanovení karbazolovou metódou, sa v súčasnosti na
kvantitatívne stanovenie urónových kyselín a celkového množstva sacharidov používajú rôzne
kolorimetrické metódy [3].
Cieľom nášho výskumu je stanoviť celkové množstvo sacharidov v kvetoch a plodoch rastliny
Siraitia grosvenori hojne používanej v tradičnej čínskej medicíne [4]. Jedným z ďalších cieľov je
zistenie prítomnosti urónových kyseliny a ich kvantifikácia. Pomerne zaujímavým je aj porovnanie
jednotlivých obsahov sacharidov a urónových kyselín v závislosti od dĺžky macerácie rastlinného
materiálu alebo porovnanie hodnôt medzi kvetmi a plodmi S. grosvenori.
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Materiál a metódy
Príprava vzoriek:
Kvety aj plody rastliny Siraitia grosvenori boli extrahované dvoma rôznymi spôsobmi.
V prvom prípade sme pomletú vysušenú rastlinnú matricu zaliali horúcou vodou (100° C). Po
15 minútach lúhovania bol extrakt prefiltrovaný a ochladený (Vzorka A z plodov a B v prípade
kvetov).
V druhej vzorke sme pomleté rastlinnú matricu zaliali vodou izbovej teploty, miešali a
zahrievali na 100° C počas 1,5 hodiny. Potom bol extrakt prefiltrovaný a ochladený (Vzorka C
z plodov a D z kvetov).
Všetky takto pripravené vzorky boli ďalej vymrazené pri teplote -20° C do druhého
dňa, po čom boli lyofilizované. Lyofilizácia prebiehala 40 hodín na veľkokapacitnom
laboratórnom lyofilizátore Beta 2-8 LSC Plus (Christ) za silného vákua (0,0010 mBar) pri
teplote -87° C.
Z lyofilizovaných vzoriek sme navážili: A: 4,5 mg; B: 4,7 mg; C: 2,9 mg a D: 4,4 mg, ktoré
boli nariedené na koncentráciu 1mg/ 1 ml redestilovanou vodou.
Kolorimetrické stanovenie cukrov spočívalo vo vytvorení kalibračnej krivky s
kalibrantom – glukóza v koncentrácii 1 mg/1 ml. Kalibračnú krivku pripravujeme
napipetovaním piatich koncentrácii kalibračného roztoku (10, 20, 40, 80, 120 µl doplnených
H2O do 1ml ). Do každej skúmavky sme napipetovali 2 ppm z roztoku fenolu (90 mg/ 10 ml
H2O) a 2,5 ml H2SO4 (Obr. 1). Každá takto pripravená koncentrácia kalibračného roztoku bola
po vortexovaní a 20 minútach státia za laboratórnej teploty meraná na UV-VIS pri vlnovej
dĺžke 490 nm. Na základe absorbancii v závislosti od koncentrácie sme potom zostavili
kalibračnú krivku. Jednotlivé vzorky sme potom pripravili rovnakým spôsobom s použitím
koncentrácie vzorky 1 mg/1 ml. Každá vzorka bola takto pripravená v troch skúmavkách, ktoré
boli tiež merané pri 490 nm a výsledná hodnota bola spriemerovaná.

Obr. 1. Schéma stanovenia prítomnosti sacharidov

Kolorimetrické stanovenie urónových kyselín bolo prevedené pomocou mhydroxydifenylu. Kalibračná krivka bola robená vzhľadom na roztok kyseliny galakturónovej
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(1 mg/ 1 ml). Z tohto bolo napipetovaných 20, 40, 60, 80 a 100 µl opäť doplnených do 1000µl
. Potom bolo do roztoku danej koncentrácie napipetovaných 3 ml roztoku 1 (0,0125 M roztok
Na2B4O7 v konc. H2SO4) a 50 µl roztoku 2 (0,15 % roztok m-hydroxydifenylu v 0,5 % roztoku
NaOH). Vzorky boli opäť pipetované po troch skúmavkách rovnakej koncentrácie (1 mg/ 1
ml) spolu s 3 ml zásobného roztoku 1 a 50 µl roztoku 2. Kalibračná krivka aj vzorky boli
merané na UV-VIS pri 520 nm.
UV-Vis spektrá boli merané na prístroji Thermo Scientific GENESYS 10S UV-Vis
spektrofotometri pri vlnových dĺžkach 490 a 520 nm.
Výsledky a diskusia
Z výsledkov absorbancie bola vytvorená kalibračná krivka, ktorej smernica nám slúžila
na prepočet percentuálneho množstva celkového obsahu sacharidov u jednotlivých vzoriek
(Tab. 1, Obr. 2). Najvyšší obsah sacharidov (54,5%) (Tab. 2) bol zaznamenaný v plodoch S.
grosvenori (vzorka C) , čo by potvrdzovalo náš predpoklad, že s predlžením času sa za daných
podmienok bude priamo úmerne zvyšovať obsah vyextrahovaných polysacharidov zo vzorky.
Pomerne menší (27,7 %) bol obsah sacharidov vo vzorke plodov (vzorka A), ktorá bola iba
zaliata 100° C vodou a 15 minút lúhovaná za mierneho miešania. Zaujímavé je, že pri vzorkách
kvetov (vzorky B a D, 24,7 a 25,3%) bol celkový obsah sacharidov porovnateľný za použitia
oboch metód extrakcie. Celkový obsah sacharidov v kvetoch Siraitie grosvenori však nie je
zanedbateľný (25 %), a preto budú aj tieto vzorky v ďalšom podrobené hlbším analýzam
(NMR, IČ, metylačná analýza, reduktívne štiepenie) na stanovenie typov monosacharidového
zloženia, polohy a typu väzieb v rámci polysacharidového reťazca.
Tab. 1. Hodnoty nameranej absorbancie pre kalibračnú krivku obsahu sacharidov
Koncentrácia

Absorbancia

0

0

10

0,131

20

0,301

40

0,610

80

1,324

120

2,023
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Obr. 2. Kalibračná krivka pre obsah sacharidov
Tab. 2. Celkový obsah sacharidov vo vzorkách A,B,C,D
Koncentrácia

Priemer hodnoty

[µg/ ml]

absorbancie

A

100

B

Vzorka

µl/ ml

% sacharidov

0,460

27,7

27,7

100

0,410

24,7

24,7

C

100

0,900

54,5

54,5

D

100

0,420

25,3

25,3

Rovnakým spôsobom – na základe vytvorenia kalibračnej krivky boli vyhodnotené aj
výsledky obsahu urónových kyselín vo vzorkách (Tab. 3, Obr. 3). Pri tomto stanovení bolo
možno pozorovať zjavnú prítomnosť urónových kyselín aj na základe silne ružového sfarbenia
vzoriek po prídavku fenolu a kyseliny sírovej. Najvyšší obsah urónových kyselín bol stanovený
u vzoriek B a C (13 %) (Tab. 4). Z toho vyplýva, že obsah urónových kyselín je porovnateľný
u kvetov aj plodov. V tomto prípade výsledky dokazujú, že percento vyextrahovaných
urónových kyselín nie je úmerné dĺžke extrakcie. O málo nižšie percento bolo pozorované u
vzorky A (12,5%) z kvetov počas 15 minútového lúhovania horúcou vodou. Najmenší obsah
urónových kyselín ukázala vzorka D (iba 6,5 %) – dlhšie extrahovaná vzorka kvetov.
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Tab. 3. Hodnoty nameranej absorbancie pre kalibračnú krivku obsahu urónových kyselín
Koncentrácia

Absorbancia

0

0

4

0,073

8

0,145

12

0,218

16

0,301

20

0,375

24

0,431
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Obr. 3. Kalibračná krivka pre obsah urónových kyselín

Tab. 4. Celkový obsah urónových kyselín vo vzorkách A, B, C, D
Koncentrácia

Priemer hodnoty

[µg/ ml]

absorbancie

A

100

0,230

12,5

12,5

B

100

0,240

13,0

13,0

C

100

0,240

13,0

13,0

D

100

0,120

6,5

6,5

Vzorka

µl/ ml

% urónových
kyselín

Záver
Vo vzorkách kvetov a plodov rastliny Siraitie grosvenori boli stanovené celkové
obsahy sacharidov a urónových kyselín. V prípade stanovenia sacharidov bol najvyšší obsah
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potvrdený u plodov, kedy boli polysacharidy z rastlinnej matrice extrahované pri 100° C počas
1,5 hodinového časového úseku. Najmenší obsah sacharidov bol vo vzorke B (iba 24,7 %)
extrahovanej rovnakou metódou. Vzhľadom na rôzne liečivé účinky tejto rastliny budeme
pokračovať v ďalšom výskume zameranom na presnú identifikáciu samotných sacharidov a
ich štruktúry, čo môže byť nápomocné pri objasňovaní práve liečivých účinkov S. grosvenori.
V kvetoch a plodoch S. grosvenori bola potvrdená aj prítomnosť urónových kyselín.
Jednotlivé vzorky sa však svojím obsahom urónových kyselín výrazne nelíšili. Rovnaké
percento (13,0 %) bolo stanovené vo vzorke kvetov aj plodov.
Prítomnosť urónových kyselín môže byť tiež jedným z faktorov, ktoré zaraďujú túto rastlinu
práve medzi bohato využívané rastliny v tradičnej čínskej medicíne. V súčasnosti je náš
výskum zameraný na identifikáciu typov urónových kyselín predovšetkým metódami
hmotnostnej spektrometrie.
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Hmotnostná spektrometria parciálne metylovaných alditol acetátov
z polysacharidov izolovaných z rastliny Siraitia grosvenori
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Abstract
Mass Spectrometry of partially methylated alditol acetates from polysaccharides isolated from Siraitia
grosvenori plant
The mass spectra of a number of partially methylated alditol acetates, derived from methyl ethers of
pentoses, hexoses, and 6-deoxyhexoses by reduction and acetylation, have been determined. Isomeric alditols
having identical substitution patterns gave similar mass spectra that unambiguously determine the substitution
pattern. Mass spectra should also allow determination of substitution patterns of partially methylated alditol
acetates that have not previously been investigated. The method will be useful, in combination with gas-liquid
chromatography, for the characterisation of different methylated sugars obtained on methylation analysis of
polysaccharides.

Keywords: mass spectra; methylation analysis; alditol acetates; fragmentation
Úvod a formulácia cieľa
Derivatizácia poly- a monosacharidov na parciálne metylované alditol acetáty je
dôležitým nástrojom pre objasnenie štruktúry polysacharidov. Metóda metylačnej analýzy je
široko používaná na identifikáciu pozície väzby monosacharidov v oligo- a polysacharidoch.
V princípe ide o metyláciu voľných hydroxylových skupín polysacharidov s následnou
hydrolýzou metylovaného polysacharidu. Parciálne metylované cukry sú redukované a
acetylované vo výťažku parciálne metylovaných alditol acetátov (tzv. PMAAs). Tie môžu byť
separované, identifikované a kvantifikované metódou GC-MS [1] .
Pre identifikáciu derivátov sú potrebné retenčné časy spolu s hmotnostnými spektrami.
MS dáta tu hrajú dôležitú úlohu, pretože retenčné časy derivatizovaných cukrov sa niekedy
môžu prekrývať prípadne sa môžeme stretnúť s veľmi podobnými spektrami.
Pozícia väzby (väzieb) každého cukru v rodičovskom polysacharide je odvodená z
identifikácie parciálne metylovaných alditol acetátov. Nie je však možné určiť konfiguráciu
(α/β) na anomérnom uhlíku týchto zvyškov v polyméroch [2]. Pre hlbšiu identifikáciu obsahu
sacharidov v rastlinnej matrici je výhodné použiť aj viaceré komplementárne metódy.
Materiál a metódy
Príprava vzorky na metyláciu zahŕňa lyofilizáciu vyextrahovaných polysacharidov z
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bežne dostupného čaju z plodov Siraitie grosvenori. Z rastlinného materiálu sme navážili

10

g, ktoré boli macerované vo vode 6 hodín/ 100° C. Po tomto čase boli tuhé časti odfiltrované a
macerát bol ochladený, následne predmrazený v mrazničke (pri -20° C/ 24 hodín). V
poslednom kroku prebiehala samotná lyofilizácia vzorky. Lyofilizácia prebiehala 40 hodín na
veľkokapacitnom laboratórnom lyofilizátore Beta 2-8 LSC Plus (Christ) za silného vákua
(0,0010 mBar) pri teplote -87° C.
Metylácia s metyljodidom (CH3I) môže byť robená rôznymi postupmi [3]. Pre analýzu
monosacharidovej väzby bola používaná všeobecne zaužívaná Hakomoriho metóda [4]. Na
začiatku je dôležité vytvorenie silnej bázy pre ionizáciu hydroxylovej skupiny (skupina s
vysokým pKa) monosacharidového zvyšku [5]. Z toho dôvodu samotnej metylačnej analýze
predchádzala príprava reaktantu – metylsulfinylmetylidu sodného (dimsyl sodný), ktorý bol
pripravený podľa postupu Corey, Chaykovsky [6].
V ďalšom sme si navážili 2,1 mg lyofilizovanej vzorky. V ďalšom sa postupuje podľa
všeobecného postupu Hakamoriho metódy [4]. Úspešnosť metylácie je kontrolovaná
infračervenou spektroskopiou, ktorá slúži ako prvotná kontrolná analýza stupňa metylácie.
Infračervené spektrá (Fourier-transform infra red (FTIR) spectra) boli namerané na
spektrometri iS50

(Thermo Fisher Scientific, USA) vybaveným DTGS detektorom a

softwarom Omnic 9.0. Spektrá boli namerané v strednej IČ oblasti od 4000 do 400 cm-1 s
rozlíšením 4 cm-1, počet skenov bol 128. Meranie prebiehali technikou Diamond ATR v tuhom
stave.
V prípade, že metylácia bola úspešná, po kyslej hydrolýze parciálne metylovaných
monosacharidov nasleduje redukcia s NaBD4 (3 mg NaBD4/ 1 mg vzorky), ktorá simultánne
otvorí sacharidový kruh a vytvorí sa alditol. Vtedy sa označí deutériom anomérny uhlík C1,
potom však informáciu o anomérnej konfigurácii (α/β) v ďalšom kroku – redukcii stratíme. Pre
zvýšenie prchavosti vzoriek pre GC analýzu sú v poslednom kroku metylované alditoly
acetylované anhydridom kyseliny octovej. Po tomto kroku uhlíkový atóm, ktorý sa zúčastňoval
glykozidovej väzby má naviazanú acetylovú skupinu. V závere je takto upravená vzorka
vhodná pre nástrek do GC-MS systému. Po separácii na vysoko alebo stredne polárnej kolóne
GC vzorka pokračuje do MS systému, kde je fragmentovaná EI ionizáciou (70eV). Spektrá
GC-MS boli merané na prístroji Thermo Scientific TSQ Quantum XLS s kolónou Restek RT2330-NB(0.32 mm × 105 m), teplotný program bol nastavený na 80°C (12 min)–160°C (8°C
/min)–250°C (4°C /min, 25 min pri 250°C)–265°C (20°C /min, 10 min pri 265°C) s prietokom
hélia 1 ml/min.
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Výsledky a diskusia
Úspešnosť metylácie bola skontrolovaná IČ spektroskopiou. Vzhľadom na to, že ide o
tzv. medzioperačnú analýzu, nebolo vyhodnocované celé IČ spektrum, ale iba príslušnú oblasť
pri 3500 cm-1 - špecifický pás pre hydroxy skupinu. V našom prípade nebol pozorovaný žiadny
pás charakteristický pre hydroxy skupinu, tzn. sme pokračovali v postupe ďalej bez remetylácie.

Obr. 1. GC spektrum parciálne metylovaných alditol acetátov

Ďalej uvádzame jednotlivé MS spektrá PMAA s charakteristickými fragmentami:
pmaa-vz1 #1883 RT: 40.12 AV: 1 SB: 2999 40.72-60.01 , 8.04-39.83

NL: 4.56E6
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Obr. 2. Hmotnostné spektrum 1,3,5,6-tetra-O-acetyl-(1-deuterio)-2,4-di-O-metyl glucitolu (A)
pmaa-vz1 #1858 RT: 39.70 AV: 1 SB: 2998 40.00-60.18 , 8.04-38.93 NL: 2.47E6
T: + c EI Q1MS [40.000-450.000]
43

129

75

70

65

60
94
55
190
50

Relative Abundance

45
87

40

118

35

189
99

30

78
88

25

100

137

127

20
115
80

15

103

145
149

51

10
44
5

95

85

50

57

59
61

71
66

81

93

104

98

201

136

113

74

67

52

111

157

126

110

187

159

141

160

150

167

173 175
177

191

185

217

192 200 202

0
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210
210

219
220

232

234

230

m/z

Obr. 3. Hmotnostné spektrum 1,2,5,6-tetra-O-acetyl-(1-deuterio)-3,4-di-O-metyl glucitolu (B)
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pmaa-vz1 #1731 RT: 37.53 AV: 1 SB: 3010 37.87-60.21 , 8.04-36.97 NL: 4.23E6
T: + c EI Q1MS [40.000-450.000]
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Obr. 4. Hmotnostné spektrum 1,3,4,5-tetra-O-acetyl-(1-deuterio)-2,6-di-O-metyl galaktitolu (C)
pmaa-vz1 #1636

RT: 35.91

AV: 1

SB: 3021 36.20-60.13 , 8.04-35.57

NL: 1.15E7

T: + c EI Q1MS [40.000-450.000]
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Obr. 5. Hmotnostné spektrum 1,4,5-tri-O-acetyl-(1-deuterio)-2,3-6-tri-O-metyl glucitolu (D)
pmaa-vz1 #1546

RT: 34.38

AV: 1

SB: 2935 35.03-59.53 , 8.04-33.53

NL: 1.21E7

T: + c EI Q1MS [40.000-450.000]
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Obr.6. Hmotnostné spektrum 1,2,5-tri-O-acetyl-(1-deuterio)-3,4,6-tri-O-metyl glucitol (E)
pmaa-vz1 #1474

RT: 33.15

AV: 1

SB: 3033 33.41-60.47 , 8.04-32.64

NL: 1.32E7

T: + c EI Q1MS [40.000-450.000]
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Obr. 7. Hmotnostné spektrum 2,5,6-tri-O-acetyl-(2-deuterio)-2,3-di-O-metyl xylitol (F)
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pmaa-vz1 #1321

RT: 30.55

AV: 1

SB: 3003 30.80-60.13 , 8.04-29.86

NL: 9.26E6

T: + c EI Q1MS [40.000-450.000]
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Obr. 8. 1,5-di-O-acetyl-(1-deuterio)-2,3,4,6-tetra-O-metyl glucitol (G)
pmaa-vz1 #1291

RT: 30.03

AV: 1

SB: 2998 30.34-60.21 , 8.04-29.23

NL: 5.12E6

T: + c EI Q1MS [40.000-450.000]
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Obr. 9. 1,2,5- tri-O-acetyl-(1-deuterio)-3,4-di-O-metyl-6-deoxy ramnitol (H)
pmaa-vz1 #1064

RT: 26.16

AV: 1

SB: 3009 26.76-60.26 , 8.04-25.79

NL: 7.17E6

T: + c EI Q1MS [40.000-450.000]
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Obr. 10. 1,4-di-O-acetyl-(1-deuterio)-2,3,5-tri-O-metyl arabitol (I)

Z hmotnostných spektier bolo možné identifikovať o aké PMAA sa jedná. U PMAA je
prítomnosť molekulárnych iónov obyčajne veľmi zriedkavá. Väčšinou prevláda ako base peak,
pík po strate acetylového iónu (CH3CO+; m/z 43). Primárna fragmentácia alditolov nastáva
prednostne rozštiepením reťazca medzi uhlíkmi s metoxy skupinami, pred štiepením medzi
uhlíkmi s acetoxy skupinami. Z píkov reprezentujúcich primárne fragmenty môžeme
identifikovať tzv. sekundárne fragmenty, ktorých štruktúru vo väčšine prípadov vieme
predpokladať. Strata metoxylovej skupiny (v podobe metanolu) alebo acetoxy (ako kys.
octovej) sa principiálne začína z β-pozície smerom na vedľajší uhlík, hoci rovnaké odštiepenie
kyseliny octovej z α-polohy je tiež pozorované v prípade, že je β-poloha metoxylovaná. Takéto
sekundárne fragmenty môžu podliehať ďalšiemu štiepeniu za straty formaldehydu (-m/z 30)
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alebo ketenu (-m/z 42).
Všeobecne na základe počtov metoxy skupín viazaných v PMAA vieme do istej miery
predpokladať umiestnenie danej monosacharidovej jednotky v štruktúre polysacharidu –
PMAA obsahujúce dve metoxyskupiny môžeme pokladať tzv. branched (vetvené)
monosacharidy podieľajúce sa na tvorbe bočných vetiev polysacharidu väzbami O-2, O-3 a O5 u furanóz, zatiaľ čo O-2, O-3 a O-4 sú charakteristické pre pyranózové kruhy. Zaujímavé je,
že u furanóz viazaných na pozícii 5 pozorujeme identickú fragmentáciu s pyranózami
viazanými na pozícii 4. Fragment m/z 118 indikuje prítomnosť metylovanej O-2 pozície.
V prípade, že absentuje m/z 162 v týchto spektrách, môžeme rátať s tým, že na pozícii O-3 bol
acetyl. PMAA obsahujúce tri metoxy skupiny obyčajne vytvárajú základnú líniu polysacharidu
a preto sa nazývajú tzv. lineárne. Posledným typom sú tzv. terminálne (koncové), ktoré sú
charakteristické štyrmi metoxy skupinami.
Záver
Na základe identifikácie väzieb v parciálne metylovaných alditol acetátoch bol zistený
základný skelet monosacharidových jednotiek viazaných v štruktúre polysacharidu. Z toho sa
2,4-di-O-metyl-glucitol; 3,4-di-O-metyl-glucitol; 2,6-di-O-metyl-galaktitol; 2,3-di-O-metyl
xylitol a 3,4-di-O-metyl-deoxy-ramnitol podieľajú na vetvení (branched monosacharidy)
v polysacharide. Monosacharidy 3,4,6-tri-O-metyl-glucitol; 2,3,6-tri-O-metyl-glucitol a 2,3,5tri-O-metyl-arabitol

patria

medzi

lineárne

monosacharidové

jednotky

v tomto

polysacharidovom reťazci. Terminálny monosacharid bol v štruktúre nájdený iba jeden –
2,3,4,6-tetra-O-glucitol. Všetky ďalšie monosacharidové jednotky objavujúce sa v GC spektre
je potrebné potvrdiť ešte ďalšími metódami vzhľadom na ich charakter. V ďalšom skúmaní je
aj presné potvrdenie typu väzby α/β prostredníctvom NMR a infračervenej spektroskopie.
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Porovnanie výroby elektrickej energie niekoľkých modelov splyňovania
čierneho lúhu s kombinovaným cyklom
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chemického a biochemického inžinierstva, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská
republika; xhruska@stuba.sk

Abstract
Comparison of electric energy production of several models for black liquor gasification combined cycle
power plant
Black liquor is the major share of energy in the pulp and paper mill. It is traditionally combusted in the
recovery boilers, which represents chemicals and energy recovery. The recovery boiler is coupled with steam
turbine, where the high-pressure steam (9.5 MPa, 490 °C) produced by combusting of black liquor expands to
medium pressure (MP, 12 bar) and low pressure (LP, 5.5 bar) steam. By expanding high pressure steam in the
steam turbine, the electric energy is produced. Black liquor gasification with integrated combined cycle (IGCC)
can potentially replace recovery boilers as it represents advantages in energy and heat production. In the gasifier
operated at 3 MPa and 950 °C synthesis gas is produced. In this work, several system layouts of cogeneration unit
with synthesis gas combustion are modelled. For every model the same fuel input (1600 tpd dry black liquor, 75
% wt dry content) and the same steam delivery to technology (813 tpd of MP and 1869 tpd of LP steam) are the
basis for energetic and economic performance comparison.

Keywords: black liquor; cogeneration; combustion; electric energy; gasification.
Úvod
Čierny lúh je významným zdrojom elektrickej energie a tepla pri chemickej výrobe
papiera. V súčasnosti sa čierny lúh väčšinou spaľuje v regeneračných kotloch, ktorých úlohou
je regenerácia energie i chemikálií používaných pri varení drevných štiepok [1].
V regeneračných kotloch sa z energie uvoľnene pri spaľovaní čierneho lúhu vyrobí para, ktorá
expanduje v kondenzačno-odberovej turbíne na požadované tlakové úrovne, pričom sa vyrobí
elektrická energia. Tavenina z regeneračného kotla sa ďalej spracúva, pričom konečným
produktom je biely lúh, ktorý sa využíva pri varení drevných štiepok.
Splyňovanie čierneho lúhu môže byť vhodnou alternatívou k regeneračným kotlom,
pretože predstavuje výhody vo výrobe tepla aj elektrickej energie. Pri splyňovaní sa čierny lúh
pri vysokých tlakoch a redukčných podmienkach premení na syntézny plyn. Existujú dva
základné typy splyňovania – nízkoteplotné, prebiehajúce pri teplotách nižších ako je teplota
tavenia anorganických solí (700 – 750 °C) a vysokoteplotné, ktoré prebieha pri teplotách
vyšších ako teplota tavenia anorganických solí (nad 95 °C) [2, 3]. Syntézny plyn obsahuje
spáliteľné látky ako CH4, CO a H2 ale zároveň aj H2O, CO2 a H2S. Zmenou reakčných
podmienok v splyňovači sa obsah jednotlivých zložiek v syntéznom plyne môže meniť, čím sa
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dajú dosiahnuť vyššie množstvá spáliteľných látok v syntéznom plyne [4, 5].
Cieľom tejto práce je porovnať rôzne varianty nakladania so syntéznym plynom pri
procese splyňovania s kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla. Zároveň bude
vypočítaná aj jednoduchá návratnosť kúpy splyňovača pre jednotlivé varianty pre modelové
ceny elektrickej energie a zemného plynu.
Materiál a metódy
Splyňovanie čierneho lúhu prebieha v splyňovači pri tlaku 30 bar(a) a teplote 950 °C.
Podrobný matematický model splyňovania nie je v práci počítaný, materiálová bilancia bola
prepočítaná na základe údajov z literatúry [2]. Zloženie syntézneho plynu sa nachádza v Tab.
1. Syntézny plyn vznikajúci pri procese splyňovania sa vedie cez sériu výmenníkov tepla
a absorpčnú kolónu, kde sa postupne ochladí (pričom sa vyrobí nízkotlaková a 2bar para)
a zbaví sa sírnych zlúčenín. V absorbéri predpokladáme dokonalé odstránenie sírnych
zlúčenín. V prvom variante nakladania so syntéznym plynom sa zaoberáme len jeho spálením
v spaľovacej komore a využitím spalín v spalinovom kotle. Čistý syntézny plyn sa z absorbéra
vedie do spaľovacej komory, kde sa spáli s nadbytkom vzduchu pri teplote 1300 °C. spaliny
zo spaľovacej komory sa vedú do plynovej turbíny, kde sa ich expanziou na tlak 100 kPa vyrobí
elektrická energia. Zvyšné teplo stále horúcich spalín sa využije na výrobu vysokotlakovej
a nízkotlakovej pary v spalinovom kotle a zároveň na predohrev napájacej vody
v ekonomizéri. Vysokotlaková para sa vedie do kondenzačno-odberovej parnej turbíny, kde sa
jej expanziou na rôzne tlakové úrovne vyrobí elektrická energia. Schéma procesu je znázornená
na Obr. 1.
Ďalšou možnosťou je využitie syntézneho plynu v peci na vápno ako náhrada zemného
plynu. Pre tento proces je potrebné porovnať adiabatickú teplotu horenia zemného plynu
a syntézneho plynu. Parametre zemného plynu, použité pri výpočtoch sme prevzali zo stránok
Slovenského plynárenského priemyslu [6] a nachádzajú sa v Tab. 1.
Tab. 1. Vlastnosti a zloženie čierneho lúhu, syntézneho plynu a zemného plynu.
Čierny lúh
C
H
O
N
S
Na
K
obsah sušiny

hm %
33,8
3,6
35,1
< 0,1
5,1
20,1
2,2
75

Zemný plyn
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
CO2
N2

mol %
95,5822
2,5026
0,6221
0,1993
0,0361
0,0186
0,3275
0,7107

Syntézny plyn
CO2
H2
CO
CH4
H2S
LHV [MJ/kg]

mol %
31,1
35,5
30,6
1,6
1,15
8
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LHV [MJ/kg]

13,1

LHV [MJ/kg]

48,792

Obr. 1. Schéma splyňovania čierneho lúhu a využitia vzniknutého syntézneho plynu.

Výsledky a diskusia
V prvej časti práce boli prepočítané materiálové a energetické bilancie pre proces
spaľovania

čierneho

lúhu,

pretože

rovnaké

množstvá

vyrobenej

strednotlakovej

a nízkotlakovej pary pri procese spaľovania bude potrebné vyrobiť aj pri procese splyňovania
čierneho lúhu. Pri procese spaľovania sa vyrobí 21,95 kg/s nízkotlakovej a 9,41 kg/s
strednotlakovej pary a zároveň sa v parnej turbíne vyrobí 37,34 MW elektrickej energie.
Prepočítaním materiálovej bilancie splyňovača pre modelové množstvo 1600 ton sušiny
čierneho lúhu za deň dostaneme množstvo vyrobeného syntézneho plynu a spotrebu kyslíka
v splyňovači. Po ochladení a odsírení syntézneho plynu máme k dispozícii 17,64 kg/s čistého
syntézneho plynu. Tento plyn sa ďalej využíva na výrobu elektrickej energie a pary.
Pri procese splyňovania čierneho lúhu boli modelované štyri varianty nakladania so
vzniknutým syntéznym plynom. V Prvom, základnom variante, je syntézny plyn spálený
v spaľovacej komore a vzniknuté horúce spaliny sa využijú na výrobu elektrickej energie
a pary. Tento model je popísaný v sekcii Materiál a metódy.
Druhý variant sa zaoberá parnými vstrekmi do spaľovacej komory – časť
vysokotlakovej pary vyrobenej v spalinovom kotle sa bude privádzať do spaľovacej komory,
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čo by mohlo zvýšiť výrobu elektrickej energie. Privádzané množstvo vysokotlakovej pary do
spaľovacej komory bude len tak veľké, aby sa zrušila kondenzačná časť parnej turbíny.
Tretí variant sa zaoberá sýtením stlačeného vzduchu pred vstupom do spaľovacej
komory. Stlačený vzduch na výstupe z kompresora má teplotu 618,2 °C. Tento vzduch sa sýti
horúcou vodou (80 °C) z technológie o prietoku 9 kg/s. Vypočítaná teplota vzduchu po sýtení
vodou je 380,7 °C (na základe energetickej bilancie sýtenia vzduchu).
Štvrtým variantom je využitie časti syntézneho plynu v peci na vápno ako náhrada
zemného plynu. Pre tento prípad bolo potrebné vypočítať najprv adiabatickú teplotu horenia
zemného plynu a syntézneho plynu aby sme vedeli, či je syntézny plyn postačujúcim zdrojom
tepla. Adiabatická teplota horenia na základe energetickej bilancie je 1900 °C pre syntézny
plyn a 1830 °C pre zemný plyn a teda zemný plyn môže byť nahradený syntéznym plynom.
V závislosti od toho či máme alebo nemáme predohrev syntézneho plynu, sa posiela do pece
na vápno 1,83 – 1,55 kg/s syntézneho plynu a tým sa ušetrí 0,3 – 0,25 kg/s zemného plynu.
Množstvá vyrobenej elektrickej energie pre jednotlivé varianty aj pre proces spaľovania
čierneho lúhu sa nachádzajú v Tab. 2. ako je z tabuľky vidieť, tak najvýhodnejšie z týchto
variantov vychádza variant 2. Najmenej výhodný z týchto variantov je variant 3, čo sa dá
vysvetliť tým, že znížením teploty stlačeného vzduchu sa v spaľovacej komore na jeho ohrev
spotrebuje väčšie množstvo energie a teda na výrobu elektrickej energie a pary ostane menej
tepelnej energie.
Tab. 2. Porovnanie výroby elektrickej energie jednotlivých variantov nakladania so syntéznym plynom so
spaľovaním v MW. (a – bez predohrevu syntézneho plynu, b – s predohrevom syntézneho plynu)
Typ regenerácie
Spaľovanie
variant 1a
variant 1b
variant 2a
variant 2b
Splyňovanie
variant 3a
variant 3b
variant 4a
variant 4b

Celková
vyrobená
el. e.
38,88
69,59
70,75
70,79
72,14
62,13
63,15
63,35
63,11

Spotreba
el. e.
1,54
10,05
10,07
9,84
9,85
9,85
9,87
9,82
9,81

Čistá
vyrobená
el. e.
37,34
59,53
60,68
61,13
62,29
52,28
52,29
53,54
53,30

Porovnanie
so
spaľovaním
+22,19
+23,34
+23,79
+24,95
+14,94
+14,95
+16,20
+15,96

Na základe porovnania vyrobenej elektrickej energie a ušetreného zemného plynu
medzi spaľovaním a splyňovaním čierneho lúhu môžeme vypočítať jednoduchú návratnosť
kúpy splyňovača. Celkové investičné náklady pre Tomlinsonov regeneračný kotol a pre
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splyňovač pre rok 2002 v USD boli prevzaté z údajov v literatúre [7] a prepočítané podľa
Marshalla-Swifta [8] na súčasnosť v EUR (1 USD = 0,9253 EUR).
Pre množstvo 1600 t/deň sušiny čierneho lúhu sú celkové investičné náklady na kúpu
regeneračného kotla 112,7 mil. EUR a pre kúpu splyňovača 191,3 mil. EUR. Rozdiel medzi
kúpou regeneračného kotla a splyňovača je teda 78,6 mil. EUR. Pre modelové ceny elektrickej
energie (40 – 100 €/MWh) a zemného plynu (200 – 400 €/t) sme teda schopní vypočítať
návratnosť kúpy splyňovača oproti regeneračnému kotlu, ktorá je pre jednotlivé varianty
graficky znázornená na Obr. 2.
Ako je z grafu vidieť, tak najmenej výhodným je variant 3 a variant 4 pre cenu zemného
plynu 200 €/t. Pre zvyšné varianty je návratnosť približne 4 – 11 rokov v závislosti od ceny
elektrickej energie.

Obr. 2. Jednoduchá návratnosť investície do splyňovača pre modelované varianty.

Záver
Cieľom práce bolo porovnať množstvo vyrobenej elektrickej energie jednotlivých
variantov nakladania so syntéznym plynom zo splyňovania čierneho lúhu. Jednotlivé množstvá
vyrobenej elektrickej energie boli zároveň porovnané s množstvom vyrobenej elektrickej
energie pri spaľovaní rovnakého množstva čierneho lúhu v regeneračnom kotle. Pri všetkých
variantoch sa zároveň musí do papierne exportovať rovnaké množstvo technologickej pary ako
pri spaľovaní čierneho lúhu (21,95 kg/s nízkotlakovej a 9,14 kg/s strednotlakovej pary).
Porovnaním údajov z Tab. 2. je zrejmé, že splyňovanie čierneho lúhu je pre všetky
varianty výhodnejšie oproti spaľovaniu z hľadiska výroby elektrickej energie. Zároveň
886

najmenšie množstvo vyrobenej elektrickej energie je pri sýtení stlačeného vzduchu vodou
a tento variant je najmenej výhodný z hľadiska návratnosti. Pre ostatné varianty je pre
modelové ceny elektrickej energie a zemného plynu návratnosť približne 4 – 11 rokov. Táto
návratnosť je stále príliš dlhá a teda kúpa splyňovača by bola pre papiereň pravdepodobne stále
ekonomicky málo atraktívna.
Existujú aj iné spôsoby, ako sa dá využiť syntézny plyn, pri ktorých by mohla byť
návratnosť lepšia ako v našom prípade. Jedným z nich je využitie syntézneho plynu na
separáciu vodíka alebo na výrobu biopalív, ako napríklad metanol a dimetyléter. Zároveň
z ekologického hľadiska je tu možnosť zachytávania a uskladňovania oxidu uhličitého, čím by
sa znížila produkcia emisií.
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Potenciálne inhibítory ľudských glykozyltransferáz
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Abstract
Potencial inhibitors of human glycosyltransferases
Glycosylation is one of the most important modifications of proteins. Its course as well as changes in
glycosylation have become the subject of various studies of scientific and pharmaceutical research. We described
here a synthesis of precursors of glycosyltransferase inhibitors as a possible element for treatment of large scale
diseases based on errors in glycosylation. We prepared compounds VIA and VIB by sequential synthesis starting
from compound I. Then we synthetised products of nucleophilic addition XI and Wittig reaction XII. Following
oxidation to sulfone and removing the protective benzyl groups by catalytic hydrogenation, leaded to the
formation of target compounds. These compounds represent suitable and stable precursors for preparation of target
compounds as transition state inhibitors of glycosyltransferases. All of these compounds were confirmed by NMR
spectral data and elemental analyses.

Keywords: glycosyltransferases; transition state mimetics; synthesis; glycofuranosides
Úvod a formulácia cieľa
Glykozylácia je jednou z najvýznamnejších postranslačných modifikácií proteínov.
V cicavčích bunkách prevažujú dva typy glykozylácie a to N- a O-glykozylácia.
N-acetylglukozaminyltransferáza (GlcNAcT) je enzým patriaci do skupiny glykozyltransferáz,
ktoré katalyzujú prenos N-acetylglukózamínového (GlcNAc) zvyšku na vhodný substrát
(najčastejšie iný mono-/oligosacharid, či proteín) ─ Obr. 1. Ide o dvojsubstrátové enzýmy,
ktoré často vyžadujú aj prítomnosť kovového kofaktora (napr. Mn2+). Výsledkom takto
katalyzovanej reakcie je vznik novej glykozidovej väzby [1─3].

HO

HO

O

O
HO

O

HO

NHAc

UDP

+

R

OH

GnT

OR + UDP

HO

HO

NHAc

Obr.1. Mechanizmus účinku glykozyltransferáz

Na základe rôznych štúdií sa ukazuje, že zmeny v glykozylácii proteínov sú skorými
indikátormi patologických procesov vedúcich k mnohým vážnym ochoreniam ako sú nádorové
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ochorenia, diabetes, či Alzheimerova choroba.
Na prípravu inhibítorov sa využíva množstvo stratégií. Najefektívnejšou metódou je
príprava inhibítorov tranzitného stavu (kde sa mimikujú obidva substráty, ako aj vplyv
kofaktora). Na základe študovanej literatúry a počítačového modelovania boli navrhnuté
štrukturálne motívy mimetík tranzitného stavu (Obr. 2).
Nukleofil - akceptor mimetikŠ
rCS = 1,9 A

S

R2

O

O

R
R3
P

n
rCO = 2,4 A

GlcNAc - TS mimetikŠ

O
2-

O
R

R1

UDP mimetikŠ

R = H, OH; R 1 = OH, NHAc; R 2 = Et, Bn; R 3 = C,O; n = 1,2

Obr. 2. Štruktúrne motívy mimetík TS navrhnuté molekulovým modelovaním

Donorovú časť mimetika tvorí štruktúra nesúca furanózový skelet ─ odvodený od
príslušnej hexofuranózy (D-fruktóza,

D-tagatóza,

D-psikóza).

Akceptorný substrát je

mimikovaný rôzne substituovanou (napr. metyl, etyl, fenyl, benzyl) tioglykozylovou skupinou.
Mimikovanie odstupujúcej uridín difosfátovej (UDP) skupiny reprezentuje príslušný ester
kyseliny fosforečnej v polohe C-1. Ten po hydrolýze poskytne potrebný záporný náboj. Takto
možno pripraviť knižnicu cieľových tioglykozidov nesúcich furanózový skelet s rôznou dĺžkou
fosfátového resp. fosfonátového ramienka v polohe C-1.
V našej výskumnej skupine bola pri príprave uvedených cieľových zlúčenín
pozorovaná ich nízka stabilita. Pre prípravu vhodného inhibítora bola preto navrhnutá podobná
stabilnejšia štruktúra založená na sulfónových derivátoch (Obr. 3).
P(O)(OH) 2
O
HO

O

OH
SO 2Ph

HO

P(O)(OH) 2

HO

OH

SO 2Ph
HO

OH

Obr. 3. Cieľové zlúčeniny

V príspevku testujeme prípravu odpovedajúcich sulfónových derivátov, ako možnú
náhradu za pôvodné tioglykozylové deriváty. Očakávaná vyššia stabilita pripravených zlúčenín
by mala byť zabezpečená nižšou reaktivitou tiolových derivátov nasýtením síry jej oxidáciou.
Štruktúra všetkých zlúčenín bola potvrdená NMR a MS.
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Materiál a metódy
Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (Sigma
Aldrich, Merck), prípadne látky, ktoré boli pripravené spolupracovníkmi v našom laboratóriu.
Priebeh reakcií, čistota východiskových látok bola sledovaná metódou TLC (silikagél 60 F254,
Merck). Na stĺpcovú chromatografiu bol použitý silikagél 65/40 (Merck). Reakcie citlivé na
vzdušnú vlhkosť sa uskutočnili v prítomnosti inertnej atmosféry. NMR spektrá vzoriek boli
merané na prístroji Bruker AVANCE III HD 400 MHz (400 MHz pre 1H NMR, 100 MHz pre
13

C NMR). Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo CDCl3.

Pre 2D spektrá boli použité HSQC a COSY techniky. Na meranie ESI-MS spektier bol použitý
prístroj Thermo Scientific Orbitrap Exactive v pozitívnom móde.
Výsledky a diskusia
Východisková

tioglykozylovaná

fruktofuranóza

I

[4]

bola

v prvom

kroku

regioselektívne chránená tert-butyldimetylsilylovou chrániacou skupinou v suchom pyridíne v
polohe C-6, pričom bol získaný produkt II (Obr. 4).
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Obr. 4. Príprava medziproduktov VIA a VIB

Ďalšia primárna hydroxylová v polohe C-1 bola ochránená dimetoxytritylovou
skupinou

pomocou

4,4´-dimetoxytritylchloridu v suchom

pyridíne a prítomnosti 4-

dimetylaminopyridínu ako katalyzátora. Následne bola selektívne odchránená primárna
hydroxylová skupina v polohe C-1 použitím fluoridu tetra-n-butylamónneho a vzniknutý
primárny alkohol, ako aj zvyšné sekundárne hydroxylové skupiny v polohe C-3 a C-4 boli
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ochránené benzylovou chrániacou skupinou. Sledom vyššie uvedených reakcií sme tak získali
intermediát V. Následná detritylácia zlúčeniny V v polohe C-1 v kyslom prostredí viedla k
anomerizácii a vzniku medziproduktov VIA a VIB v pomere 2 : 1 (NMR). Oxidáciou
zlúčeniny

VIA použitím

kyseliny

3-chlórperoxybenzoovej

ako

oxidačného

činidla

v dichlórmetáne sme získali zlúčeninu VIIA, kľúčový intermediát pre prípravu cieľových
zlúčenín. Štruktúra jednotlivých zlúčenín bola potvrdená 1H NMR, 13C NMR, COSY, HSQC
a MS. V prípade reakcií uvedených na Obr. 5, kedy sa vychádzalo z už oxidovanej zlúčeniny
VIIA, bol však namiesto produktu Wittigovej reakcie, resp. nukleofilnej adície získaný produkt
eliminácie X.
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Obr. 5. Príprava finálnych zlúčenín VIA a VIB a vznik nežiaduceho produktu X

V predpokladanom mechanizme (Obr. 6) dochádza najskôr k reakcii karbaniónu s
karbonylovou skupinou VIIA, pričom v ďalšom kroku vzniká karbanión stabilizovaný
sulfónovou skupinou. Tento medziprodukt pravdepodobne podlieha reakcii retro-aldolového
typu za eliminácie fosfonátu.
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Obr. 6. Predpokladaný mechanizmus vzniku nežiaduceho produktu

Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že uvedené reakcie uskutočňované na
neoxidovaných tioglykozidových derivátoch VIA poskytli očakávané produkty XI, resp. XII.
Ich následnou oxidáciou na sulfón a odstránením chrániacich benzylových skupín katalytickou
hydrogenáciou, sa získajú finálne zlúčeniny.
Záver
Sulfónové deriváty vykazujú vyššiu stabilitu ako tioglykozidové. Na základe tohto
poznatku boli úspešne pripravené zlúčeniny XI a XII. V budúcnosti plánujeme optimalizovať
podmienky jednotlivých reakcií kvôli zvýšeniu výťažku, uskutočniť ich oxidáciu na sulfón a
katalytickou hydrogenáciou odstrániť všetky chrániace skupiny. V ďalšom výskume máme
v pláne pripraviť zlúčeniny s podobnými štruktúrami vzhľadom na štrukturálne motívy
tranzitného stavu mimetík, ktoré boli navrhnuté počítačovými metódami.
Poďakovanie
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Nové kumarínové fluorescenčné pH senzory pre kyslú oblasť pH
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Abstract
New fluorescent coumarin-based pH probes for low pH region
New fluorescent coumarin-based pH probes for low pH region were designed and synthesised. The
fluorescence enhancement of designed probes with decreasing pH is based on protonation of dimethylamino group
in position 3 of coumarin scaffold. Probes 1 and 2 exhibited high pH sensitivity ranged from pH 1,8-5,0 and pH
2,4-7,0, respectively. Effects of pH on photophysical /photochemical properties of prepared compounds were
studied by UV-VIS and fluorescence spectroscopy. The goal of this work was synthesis of new coumarin-based
fluorescent probes for acidic pH and study of their photophysical properties at various pH.

Keywords: coumarins; fluorescence; pH probes
Úvod a formulácia cieľa
Kontrola pH je kľúčovým parametrom pri výrobe potravín[1], v klinických
analýzach[2],

biotechnologických

procesoch,

v procese

čistenia

odpadových

vôd,

environmentálnych[3] a biologických vedách, atď. V poslednom období sa v literatúre
objavuje množstvo indikátorov pH, v ktorých je fluorofórom kumarínový skelet. Kumaríny sú
skupinou vhodných kandidátov najmä vďaka ich vysokým kvantovým výťažkom
fluorescencie[4], veľkému Stokesovmu posunu[5], výbornej fotostabilite a nízkej toxicite[6].
Projekt je zameraný na syntézu derivátov kumarínu (2H-chromén-2-ónu) a štúdium ich
fotofyzikálnych vlastností s cieľom pripraviť fluorescenčný senzor citlivý na vnútrobunkové
pH (potenciálne využiteľný pri biozobrazovaní) (obr. 1.).

Obr.16. Štruktúra navrhnutých fluorescenčných kumarínových senzorov pre kyslú oblasť pH.

Materiál a metódy
Štruktúra syntetizovaných zlúčenín bola identifikovaná pomocou 1H NMR a 13C NMR
spektroskopie. NMR spektrá boli namerané na spektrometri Varian Gemini 300 s pracovnou
frekvenciou 300 MHz pre 1H NMR a 75 MHz pre 13C NMR s TMS ako vnútorným štandardom.
IR (ATR) spektrá boli namerané na spektrometri Nicolet FT-IR 6700. Teploty topenia boli
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stanovené na Kofflerovom prístroji. Chemikálie a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné
(Aldrich, Merck-Millipore, Acros, Mikrochem)
Štandardné pH titrácie zlúčenín 1 a 2 (50 µM) sa uskutočnili vo vodnom roztoku.
Vzorky sa rozpustili v DMSO (5 x 10-3 M) a 50 µl sa pridalo k tlmivému roztoku (BrittonovRobinsonov univerzálny tlmivý roztok I, 5ml). Absorpčné a emisné spektrá boli merané
s nárastom hodnôt pH od 2 po 12. UV/Vis spektrá boli namerané na spektrofotometri HP
84252A v 1 cm fluorescenčnej kyvete. Fluorescenčné spektrá boli namerané na
spektrofotometri Hitashi F2000 v 1 cm fluorescenčnej kyvete. Použité rozpúšťadlá (metanol,
DMSO, DCM) boli HPLC (metanol a DCM, LiChroslov®, Merck-Millipore) alebo
spektroskopickej kvality (DMSO; Uvasol®, Merck-Millipore) a boli použité bez ďalšieho
čistenia.
pH roztokov sa stanovilo pomocou laboratórneho pH metra WTW inoLab 720.
Brittonov-Robinsonov tlmivý roztok pozostáva zo zmesi 0,040 M H3BO3, 0,04 M H3PO4 a
0.04 M AcOH, ktorá sa na požadované pH titruje s 0,2 M NaOH.
Výsledky a diskusia
Syntéza
Syntéza benzokumarínu 1 spočíva v kondenzácii betaínu s príslušnými ohydroxynaftaldehydom 4 (obr. 2.). Potrebný naftaldehyd je možné pripraviť z príslušného
naftolu regioselektívnou formyláciou. V literatúre[7] je opísaná Vilsmeierova-Haackova
formylácia naftolu 3 s uspokojivým výťažkom. Inou možnosťou je použite Riecheho
formylačnej metódy[8], tá však vyžaduje použitie toxických činidiel. VilsmeierovouHaackovou formyláciou sa nám podarilo pripraviť aldehyd 4 v uspokojivom výťažku 49 %.
Próbu 1 sme získali vo výťažku 55 %. Rovnakou kondenzáciou komerčne dostupného betaínu
s aldehydom 5 sme získali próbu 2 vo výťažku 61 %(obr. 2.).
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Obr.2. Schéma syntézy pripravených kumarínových fluorescenčných pH prób 1 a 2.

Spektrálne vlastnosti
Ukázalo sa, že zavedením dimetylaminoskupiny do polohy 3 kumarínového kruhu
získali navrhnuté molekuly potrebnú citlivosť na zmeny pH. V oblasti nízkeho pH dochádza
k protonizácii aminosubstituenta, čím sa menia elektrónové pomery v molekule – z donorného
substituenta sa stane akceptorný, čo sa prejaví zmenami v absorpčných aj emisných spektrách.
Jednoduché kumarínové farbivá zvyčajne absorbujú a emitujú svetlo v pomerne
krátkovlnnej oblasti, s absorpčným maximom v UV oblasti (300-350 nm) a emisným
maximom vo fialovej oblasti spektra (400-450 nm). Absorpcia elektromagnetického žiarenia v
UV oblasti spektra môže pri biozobrazovaní spôsobovať problémy jednak zo zdrojom žiarenia
a samozrejme i fotodegradáciu biologického materiálu a slabú penetráciu tkanivom v dôsledku
rozptylu krátkovlnného žiarenia. Týmto problémom sme sa snažili predísť syntézou
kumarínových derivátov 1 a 2 s „dlhšou“ π-elektrónovou konjugáciou[9]. Skutočne, pripravené
deriváty majú výrazne posunutú absorpciu elektromagnetického žiarenia do biologicky
akceptovateľnej oblasti 370-420 nm a vykazujú vysokú citlivosť fluorescenčnej odozvy
v literatúre žiadanej oblasti nízkeho pH (obr.3.).Výhodou derivátu 1 je jeho vyšší kvantový
výťažok fluorescencie, nevýhodou je jeho emisia v modrej oblasti spektra. Derivát 2 vykazuje
už zelenú fluorescenciu v oblasti 500-600 nm a absorbuje v želanej Vis oblasti
elektromagnetického žiarenia.
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Obr.3. Fluorescenčná odozva pripravených kumarínových fluorescenčných 1 a 2 pri rôznych hodnotách
pH.

Záver:
Nasyntetizované kumarínové deriváty vykazujú slabú fluorescenciu v neutrálnom
a alkalickom prostredí, ktorá sa však rapídne zvyšuje so zvyšujúcou sa kyslosťou (znižujúcim
sa pH) prostredia, t.j. vykazujú výraznú zmenu fluorescencie v kyslej oblasti pH. Výsledky
naznačujú, že pripravené deriváty 1 a 2 môžu byť užitočnými próbami na stanovenie pH
v rozsahu 1,8-5,0 (zlúčenina 1), resp. 2.4-7,0 (zlúčenina 2).
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Abstract
Organocatalytic Johnson-Claisen rearrangement
Johnson-Claisen rearrangement is a method for the preparation of gamma,delta-unsaturated carboxylic
acid esters as bifunctional reagents from the corresponding allyl alcohols. Claisen rearrangements are often
applied as a key step in total synthesis of natural substances, biologically active compounds and precursors of
special chemicals. The goal of the work is to study the possibility to catalyze Johnson-Claisen rearrangement by
organocatalysts that activate substrates through hydrogen bonds, particularly chiral thiourea and squaramide
derivatives.

Keywords: Johnson-Claisen rearrangement, organocatalysis, allyl alcohol
Úvod a formulácia cieľa
Johnsonov-Claisenov prešmyk je variantom Claisenovho prešmyku. Ide o reakciu
alylalkoholov s nadbytkom trialkyl-ortoacetátu, v prítomnosti katalytického množstva slabej
organickej kyseliny, zvyčajne kyseliny propánovej (pKa = 4,87). Prvotným produktom reakcie
je ketén-acetál, ktorý podlieha [3,3] sigmatropnému prešmyku (obr.1.). Prešmyk prebieha pri
vysokých teplotách (100-180 °C) a vyžaduje si dlhší reakčný čas (12-120 h), dá sa však
výrazne urýchliť pôsobením mikrovlnného žiarenia. [1,2]

Obr.17. Generovanie ketén-acetálu a následný prešmyk

Tak ako pri všetkých prešmykoch Claisenovho typu, aj tu je stoličková konformácia
tranzitného stavu preferovaná. Prešmyk (E)-alylalkoholu prednostne vedie k tvorbe syn
produktu, zo (Z)-alylalkoholu vzniká anti produkt. Prešmyk sekundárnych alylalkoholov
prebieha v prospech (E)-produktu. Vznik (Z)-produktu je potlačený destabilizujúcimi
1,3-diaxiálnymi interakciami v tranzitnom stave (obr.2.). [1]
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Obr.18. Stereochemický priebeh Johnsonovho-Claisenovho prešmyku

Našim cieľom bolo študovať možnosť katalyzovať Johnsonov-Claisenov prešmyk
organokatalyzátormi, ktoré aktivujú substráty tvorbou vodíkových väzieb, najmä chirálnymi
tiomočovinami a skvaramidmi (obr.3.). [3,4]

Obr.19. Predpokladaná aktivácia substrátu organokatalyzátormi

Materiál a metódy
Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (fy.
Aldrich, Merck, Acros, Fluka). 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) alebo roztok KMnO4. Na stĺpcovú chromatografiu sa používal
silikagél 65/40 (Merck). Reakcie citlivé na vzdušnú vlhkosť alebo kyslík sa vykonali
v atmosfére N2. NMR spektrá vzoriek boli namerané na prístroji Varian NMR SystemTM 300
(300 MHz alebo 600 MHz pre 1H, 75 MHz alebo 151 MHz pre 13C). Ako vnútorný štandard
bol použitý tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo CDCl3.
Výsledky a diskusia
Prešmyk 3-fenylprop-2-én-1-olu
Prešmyk 3-fenylprop-2-én-1-olu (1) v prítomnosti trimetyl-ortoacetátu (2), kyseliny
propánovej a 10 mol % katalyzátora prebiehal za vzniku metylesteru kyseliny 3-fenylpent-4énovej (3) v stopových množstvách. Na rozdiel od reakcií opísaných v literatúre sme okrem
esteru pozorovali vznik vedľajších produktov, éterov 4 a 5. Ester 3 bol izolovaný po 18 h
v 20 % výťažku, ak reakčná teplota bola 110 °C (obr.4., tab.1.). Prešmyk pri laboratórnej
teplote neprebieha, v týchto podmienkach sa favorizuje vznik vedľajších produktov.
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Obr.4. Prešmyk 3-fenylprop-2-én-1-olu
Tab.1. Prešmyk prebiehajúci pri laboratórnej teplote

experiment
1
2
3
4
5
a

katalyzátor
--C1
C10
C11
---

výťažok 3 (%).
--stopy
stopy
stopy
20a

po 18 h pri 110 °C

Reakciu sme sa rozhodli uskutočniť aj v podmienkach bez rozpúšťadla. Výťažky
produktu v prítomnosti katalyzátorov dosahovali 2-28 % (obr.5., tab.2.). Napriek tomu, že
zvýšená teplota favorizovala vznik esteru 3, postupným ohrevom na 150 °C zostávalo
v reakčnej zmesi veľa nezreagovanej východiskovej látky a objavovali sa aj vedľajšie produkty
4 a 5. Ester 3 bol izolovaný ako zmes enantiomérov s pomerom ~49:51.

Obr.5. Prešmyk 3-fenylprop-2-én-1-olu v podmienkach bez rozpúšťadla
Tab.2. Johnsonov-Claisenov prešmyk v podmienkach bez rozpúšťadla

experiment
1
2
3
6
7
8
a

katalyzátor
--C1
C10
C19
C3
C2

T (°C)
150
150
150
150
150
150

t
17 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h

výťažok 3 (%)a
41
2
9
10
28
6

produkt izolovaný ako racemická zmes

Nakoľko Johnsonov-Claisenov prešmyk si vyžaduje vysokú reakčnú teplotu a dlhý čas,
rozhodli sme sa robiť reakcie v podmienkach mikrovlnného žiarenia a otestovať viaceré
rozpúšťadlá s vysokou teplotou varu (toluén, xylén, dekalín, trimetyl-ortoacetát). Prešmykom
bez katalyzátorov vznikal ester 3 vo vysokých výťažkoch (51–73 %) ako racemická zmes.
Týmto spôsobom sa minimalizovalo množstvo nezreagovanej východiskovej látky aj
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vedľajšieho produktu 4. V prítomnosti katalyzátora C10 sa výťažok reakcie znížil kvôli
väčšiemu množstvu kondenzačného produktu 5, ktorý za týchto podmienok vzniká vo väčšom
množstve. Enantioselektivita reakcie zostala nezmenená, produkt bol izolovaný ako racemická
zmes (obr.6., tab.3.).

Obr.6. Prešmyk 3-fenylprop-2-én-1-olu v podmienkach MWI
Tab.3. Vplyv rozpúšťadla na selektivitu prešmyku v podmienkach MWI

rozpúšťadlo
toluén
xylén
dekalín
toluén
xylén
dekalín
2
a

katalyzátor
------C10
C10
C10
C10

T (°C)
150
180
180
150
135
180
100

výťažok 3 (%)a
51
72
73
14
26
24
stopy

produkt izolovaný ako racemická zmes

Prešmyk (E)-4-fenylbut-3-én-2-olu
Prešmyk (E)-4-fenylbut-3-én-2-olu (6) prebiehal pri vysokej teplote (180 °C)
v prítomnosti 5 mol % katalyzátora (C1–C10) v syntéznom reaktore Monowave 50 (obr.7.).
Okrem katalyzátorov s voľnou amino skupinou (C4–C7), katalyzátory spôsobovali zvýšenú
tvorbu vedľajších produktov, dôsledkom čoho poklesol výťažok esteru 7 (obr.8.). Výťažok
nekatalyzovaného procesu dosiahol 50 %, s pomerom diastereomérov 1: 4,2 (Z/E), ktoré boli
vnútorne racemické. Pri katalyzovaných reakciách sme nepozorovali zmenu v selektivite.

Obr.7. Prešmyk substrátu 6
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Obr.8. Katalyzátory použité pri prešmyku

Záver
Johnsonov-Claisenov prešmyk prebiehal v prítomnosti katalyzátorov bez zmeny vo
výťažku, či selektivite. Dá sa preto predpokladať, že nedošlo k aktivácii substrátov, ako sa
očakávalo. V ďalšom výskume sa zameriame na reakcie prebiehajúce v prítomnosti
guanidínových katalyzátorov, ktoré sa uplatnili pri katalýze Claisenovho prešmyku. Rovnako
plánujeme rozšíriť substrátovú škálu.
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Abstract
The role of interorganellar protein complexes in homeostasis of phosphatidylglycerol in the yeast
Saccharomyces cerevisiae
Phosphatidylglycerol (PG) is a minor phospholipid in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Low
concetration of PG is maintained by activity of protein Pgc1. This phospholipase C degrades excess molecules of
PG and so participates in lipid homeostasis. Analysis of phospholipid composition of membranes of deletion strain
pgc1Δ showed that PG is accumulated in all tested organelles in the absence of Pgc1. We would like to describe
how is PG transported from mitochondria to another organelles. We suggested interorganellar protein complexes,
ERMES and vCLAMP, to have such function. They connect mitochondria to endoplasmic reticulum or vacuoles,
respectively; and their abilities to transport lipids were described before. Results of spot tests showed that mutant,
which has not vCLAMP and accumulates PG, is not able to grow well on lactate, while the mutant which only
lacks vCLAMP, grows good. By fluorescence microscopy we observed that appropriate mutant strains are all
defected in mitochondrial morpholy. Obviously, ERMES or vCLAMP could play a role in the export of PG from
mitochondria.

Keywords: phosphatidylglycerol; transport; ERMES complex; vCLAMP complex
Úvod a formulácia cieľa
Fosfatidylglycerol (PG), aniónový fosfolipid, je v kvasinkách Saccharomyces
cerevisiae využívaný predovšetkým na biosyntézu dôležitého kardiolipínu, ktorá je
katalyzovaná mitochondriálnym proteínom

Crd1 [1, 2]. Okrem toho je PG utilizovaný

proteínom Pgc1, ktorý ho špecificky degraduje na diacylglycerol a glycerol-3-fosfát [3]. Pgc1
vďaka svojej špecifickej fosfolipázovej aktivite udržiava koncentráciu PG v bunkových
membránach na veľmi nízkej úrovni, čím výrazne prispieva k zachovaniu charakteristického
zloženia membrán. V delečnom kmeni pgc1Δ dochádza v dôsledku akumulácie PG k
narušeniu fosfolipidovej homeostázy, čo má negatívny účinok na morfológiu i funkčnosť
mitochondrií [4].
V S. cerevisiae boli doposiaľ popísané dve štruktúry, ktoré spájajú tieto energeticky
významné organely s endomembránovým systémom – komplexy ERMES a vCLAMP.
ERMES (z angl. endoplasmic reticulum and mitochondria encounter structure) je proteínový
heterotetramér, ktorý fyzicky spája mitochondrie s endoplazmatickým retikulom [5]. Pre tento
komplex bola popísaná schopnosť viazať a transportovať lipidy, čím sa významne podieľa na
biosyntéze aminofosfoglyceridov [5]. Druhá spomenutá štruktúra, komplex vCLAMP (z angl.
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vacuole and mitochondria patch), zabezpečuje spojenie, a teda aj molekulárnu komunikáciu,
medzi mitochondriami a vakuolami [6, 7]. Obe tieto spojenia spolu úzko súvisia – dokážu sa
vo svojich funkciách nahrádzať, často sú lokalizované vo svojej tesnej blízkosti, viabilita
kvasiniek S. cerevisiae je podmienená prítomnosťou aspoň jedného z nich.
Cieľom našej práce je odhaliť, či sa komplex ERMES, respektíve vCLAMP podieľa na
transporte PG z mitochondrií do iných organel a zároveň popísať vplyv nahromadeného PG na
vitalitu

buniek,

ktoré

sú

mutantné

na

tvorbu

niektorého

z mitochondriálych

medziorganelových spojení.
Materiál a metódy
Použité kmene kvasiniek S. cerevisiae
•

BY4742 – štandardný kmeň;

•

pgc1∆ – kmeň BY4742 s deléciou génu pre fosfolipázu Pgc1;

•

vam6∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu VAM6, v dôsledku ktorej nedochádza k tvorbe
komplexu vCLAMP

•

vam6Δpgc1∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu VAM6, v dôsledku ktorej nedochádza k tvorbe
komplexu vCLAMP a s deléciou génu pre fosfolipázu Pgc1

•

mdm34Δ - kmeň BY4742 s deléciou génu MDM34, v dôsledku ktorej nedochádza k tvorbe
komplexu ERMES

•

mdm34Δpgc1∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu MDM34, v dôsledku ktorej nedochádza
k tvorbe komplexu ERMES a s deléciou génu pre fosfolipázu Pgc1
Kvapkové rastové testy
Štandardný kmeň a mutantné kmene vam6Δ, vam6Δpgc1Δ mdm34Δ a mdm34Δpgc1Δ
boli transformované doxycyklínom regulovateľnými plazmidmi pCM189, ktoré obsahovali
buď gén PGC1 alebo VAM6 alebo MDM34 alebo išlo o prázdny vektor. Všetky kmene,
obsahujúce i neobsahujúce plazmid pCM189, boli rozpestované v tekutom kompletnom médiu
bez uracilu. Nočné kultúry boli nariedené na koncentráciu 2.106 buniek / ml média. Z tejto
zriedenej kultúry boli uskutočnené ešte tri postupné 10-násobné riedenia. Zo všetkých riedení
bolo 5 µl kvapnutých na tuhé média (kompletné aj minimálne, s glukózou alebo laktátom ako
zdrojom uhlíka), čo zodpovedá počtu buniek 10 000; 1 000; 100 a 10. Bunky boli kultivované
počas šiestich dní pri teplotách 30 ° C, 37 ° C alebo 38 °C.
Výsledky a diskusia
903

Fosfatidylglycerol predstavuje v kvasinkách S. cerevisiae minoritný fosfolipid, ktorého
výraznejšia akumulácia nastáva len v prípade neprítomnosti fosfolipázy Pgc1. Nahromadenie
tohto lipidu spôsobuje morfologické i funkčné defekty mitochondrií, organel, v ktorých je PG
syntetizovaný. Analýza fosfolipidového zloženia organelových membrán mutanta pgc1Δ nám
odhalila, že koncentrácia tohto záporne nabitého fosfolipidu nevzrastá len v mitochondriách.
V prípade uvedeného mutanta pozorujeme zvýšenú hladinu PG aj v endoplazmatickom
retikule, v lipdiových partikulách či vo vakuolách. Takéto výsledky jasne naznačujú, že PG
musí byť z miesta svojho vzniku, z mitochondriálnej membrány, transportovaný do membrán
iných organel, čím sa mitochondrie pravdepodobne snažia znížiť negatívny účinok PG-olu na
ich vitalitu.
V našej práci sme otestovali, či sa na danom transporte môžu podieľať mitochondriálne
medziorganelové kontakty ERMES a vCLAMP. Analýza fosfolipidov extrahovaných
z organel kmeňov vam6Δpgc1∆ a mdm34Δpgc1∆ ukázala, že tieto mutanty, rovnako ako kmeň
pgc1Δ, akumulujú PG vo všetkých testovaných membránach. Neprítomnosť jednej
z medziorganelových mitochondriálnych štruktúr teda neblokuje export PG z mitochondrií.
Keďže proteínové komplexy ERMES a vCLAMP sa vo svojich funkciách vzájomne
nahrádzajú, takéto výsledky teda ešte nemusia znamenať, že PG nie je z mitochondrií
transportovaný prostredníctvom nich.
Preto sme uskutočnili rastové kvapkové testy, ktorých výsledky sú zobrazené na obrázkoch 1
a 2. Z obrázka 1 vyplýva, že akumulácia PG v bunkách, ktoré nemajú komplex vCLAMP,
negatívne ovplyvňuje ich rast na neskvasiteľnom substráte, kedy je potrebná vysoká aktivita
mitochondrií. To by mohlo znamenať, že blokovaním spojenia medzi vakuolami
a mitochondriami dochádza aj k čiastočnému zablokovaniu prenosu PG. Naopak, na obrázku
2 možno vidieť, že v prípade, ak bunky neobsahujú komplex ERMES, v dôsledku zvýšenej
koncentrácie PG je rast buniek čiastočne obnovený.
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Obr. 7. Kvapkový test mutantov netvoriacich štruktúru vCLAMP. Kmene rástli na kompletnom médiu
9
YPLE (laktát ako jediný neskvasiteľný
zdroj uhlíka) pri 30 ° C počas šiestich dní. 1 – WT + pCM189MDM34, 2 – WT + pCM189-VAM6, 3 - vam6 + pCM189, 4 - vam6 + pCM189-VAM6, 5 - vam6 +
10
pCM189-PGC1, 6 - vam6 + pCM189-MDM34,
7 - vam6pgc1 + pCM189, 8 - vam6pgc1 + pCM189VAM6, 9 - vam6pgc1 + pCM189-PGC1, 10 - vam6pgc1 + pCM189-MDM34
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Obr. 2. Kvapkový test mutantov netvoriacich štruktúru ERMES. Kmene rástli na minimálnom médiu I9
C-URA- (glukóza ako jediný skvasiteľný
zdroj uhlíka) pri 30 ° C počas šiestich dní. 1 – WT + pCM189MDM34, 2 – WT + pCM189-VAM6, 3 – mdm34+ pCM189, 4 - mdm34 + pCM189-MDM34, 5 -mdm34+
10
pCM189-PGC1, 6 - mdm34 + pCM189-VAM6,
7 – mdm34pgc1 + pCM189, 8 – mdm34pgc1 + pCM189MDM34, 9 – mdm34pgc1 + pCM189-PGC1, 10 – mdm346pgc1 + pCM189-VAM6

Takéto výsledky naznačujú, že činnosť medziorganelových mitochondriálnych
kontaktov ERMES a vCLAMP by mohla byť v kvasinkách S. cerevisiae závislá od homeostázy
membránového fosfatidylglycerolu a naopak. V súčasnosti sa zameriavame na detailnejšie
experimenty, ktorými by sme toto tvrdenie overili.
Záver
V našej práci sa nám podarilo ukázať, že mitochondriálne medziorganelové spojenia
ERMES a vCLAMP by mohli zohrávať úlohu v prenose fosfatidylglycerolu z mitochondrií do
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membrán iných organel. Na základe takejto funkcie by sa tieto štruktúry priamo podieľali na
udržiavaní fosfolipidovej homeostázy v kvasinkách S. cerevisiae. V našom ďalšom výskume
by sme sa chceli zamerať na detailnejší popis procesov súvisiacich s fosfatidylglycerolom
a komplexmi ERMES a vCLAMP.
Poďakovanie
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Abstract
The role of interorganellar protein complexes in homeostasis of phosphatidylglycerol in the yeast
Saccharomyces cerevisiae
Phosphatidylglycerol (PG) is a minor phospholipid in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Low
concetration of PG is maintained by activity of protein Pgc1. This phospholipase C degrades excess molecules of
PG and so participates in lipid homeostasis. Analysis of phospholipid composition of membranes of deletion strain
pgc1Δ showed that PG is accumulated in all tested organelles in the absence of Pgc1. We would like to describe
how is PG transported from mitochondria to another organelles. We suggested interorganellar protein complexes,
ERMES and vCLAMP, to have such function. They connect mitochondria to endoplasmic reticulum or vacuoles,
respectively; and their abilities to transport lipids were described before. Results of spot tests showed that mutant,
which has not vCLAMP and accumulates PG, is not able to grow well on lactate, while the mutant which only
lacks vCLAMP, grows good. By fluorescence microscopy we observed that appropriate mutant strains are all
defected in mitochondrial morpholy. Obviously, ERMES or vCLAMP could play a role in the export of PG from
mitochondria.

Keywords: phosphatidylglycerol; transport; ERMES complex; vCLAMP complex
Úvod a formulácia cieľa
Fosfatidylglycerol (PG), aniónový fosfolipid, je v kvasinkách Saccharomyces
cerevisiae využívaný predovšetkým na biosyntézu dôležitého kardiolipínu, ktorá je
katalyzovaná mitochondriálnym proteínom

Crd1 [1, 2]. Okrem toho je PG utilizovaný

proteínom Pgc1, ktorý ho špecificky degraduje na diacylglycerol a glycerol-3-fosfát [3]. Pgc1
vďaka svojej špecifickej fosfolipázovej aktivite udržiava koncentráciu PG v bunkových
membránach na veľmi nízkej úrovni, čím výrazne prispieva k zachovaniu charakteristického
zloženia membrán. V delečnom kmeni pgc1Δ dochádza v dôsledku akumulácie PG k
narušeniu fosfolipidovej homeostázy, čo má negatívny účinok na morfológiu i funkčnosť
mitochondrií [4].
V S. cerevisiae boli doposiaľ popísané dve štruktúry, ktoré spájajú tieto energeticky
významné organely s endomembránovým systémom – komplexy ERMES a vCLAMP.
ERMES (z angl. endoplasmic reticulum and mitochondria encounter structure) je proteínový
heterotetramér, ktorý fyzicky spája mitochondrie s endoplazmatickým retikulom [5]. Pre tento
komplex bola popísaná schopnosť viazať a transportovať lipidy, čím sa významne podieľa na
biosyntéze aminofosfoglyceridov [5]. Druhá spomenutá štruktúra, komplex vCLAMP (z angl.
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vacuole and mitochondria patch), zabezpečuje spojenie, a teda aj molekulárnu komunikáciu,
medzi mitochondriami a vakuolami [6, 7]. Obe tieto spojenia spolu úzko súvisia – dokážu sa
vo svojich funkciách nahrádzať, často sú lokalizované vo svojej tesnej blízkosti, viabilita
kvasiniek S. cerevisiae je podmienená prítomnosťou aspoň jedného z nich.
Cieľom našej práce je odhaliť, či sa komplex ERMES, respektíve vCLAMP podieľa na
transporte PG z mitochondrií do iných organel a zároveň popísať vplyv nahromadeného PG na
vitalitu

buniek,

ktoré

sú

mutantné

na

tvorbu

niektorého

z mitochondriálych

medziorganelových spojení.
Materiál a metódy
Použité kmene kvasiniek S. cerevisiae
•

BY4742 – štandardný kmeň;

•

pgc1∆ – kmeň BY4742 s deléciou génu pre fosfolipázu Pgc1;

•

vam6∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu VAM6, v dôsledku ktorej nedochádza k tvorbe
komplexu vCLAMP

•

vam6Δpgc1∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu VAM6, v dôsledku ktorej nedochádza k tvorbe
komplexu vCLAMP a s deléciou génu pre fosfolipázu Pgc1

•

mdm34Δ - kmeň BY4742 s deléciou génu MDM34, v dôsledku ktorej nedochádza k tvorbe
komplexu ERMES

•

mdm34Δpgc1∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu MDM34, v dôsledku ktorej nedochádza
k tvorbe komplexu ERMES a s deléciou génu pre fosfolipázu Pgc1
Kvapkové rastové testy
Štandardný kmeň a mutantné kmene vam6Δ, vam6Δpgc1Δ mdm34Δ a mdm34Δpgc1Δ
boli transformované doxycyklínom regulovateľnými plazmidmi pCM189, ktoré obsahovali
buď gén PGC1 alebo VAM6 alebo MDM34 alebo išlo o prázdny vektor. Všetky kmene,
obsahujúce i neobsahujúce plazmid pCM189, boli rozpestované v tekutom kompletnom médiu
bez uracilu. Nočné kultúry boli nariedené na koncentráciu 2.106 buniek / ml média. Z tejto
zriedenej kultúry boli uskutočnené ešte tri postupné 10-násobné riedenia. Zo všetkých riedení
bolo 5 µl kvapnutých na tuhé média (kompletné aj minimálne, s glukózou alebo laktátom ako
zdrojom uhlíka), čo zodpovedá počtu buniek 10 000; 1 000; 100 a 10. Bunky boli kultivované
počas šiestich dní pri teplotách 30 ° C, 37 ° C alebo 38 °C.
Výsledky a diskusia
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Fosfatidylglycerol predstavuje v kvasinkách S. cerevisiae minoritný fosfolipid, ktorého
výraznejšia akumulácia nastáva len v prípade neprítomnosti fosfolipázy Pgc1. Nahromadenie
tohto lipidu spôsobuje morfologické i funkčné defekty mitochondrií, organel, v ktorých je PG
syntetizovaný. Analýza fosfolipidového zloženia organelových membrán mutanta pgc1Δ nám
odhalila, že koncentrácia tohto záporne nabitého fosfolipidu nevzrastá len v mitochondriách.
V prípade uvedeného mutanta pozorujeme zvýšenú hladinu PG aj v endoplazmatickom
retikule, v lipdiových partikulách či vo vakuolách. Takéto výsledky jasne naznačujú, že PG
musí byť z miesta svojho vzniku, z mitochondriálnej membrány, transportovaný do membrán
iných organel, čím sa mitochondrie pravdepodobne snažia znížiť negatívny účinok PG-olu na
ich vitalitu.
V našej práci sme otestovali, či sa na danom transporte môžu podieľať mitochondriálne
medziorganelové kontakty ERMES a vCLAMP. Analýza fosfolipidov extrahovaných
z organel kmeňov vam6Δpgc1∆ a mdm34Δpgc1∆ ukázala, že tieto mutanty, rovnako ako kmeň
pgc1Δ, akumulujú PG vo všetkých testovaných membránach. Neprítomnosť jednej
z medziorganelových mitochondriálnych štruktúr teda neblokuje export PG z mitochondrií.
Keďže proteínové komplexy ERMES a vCLAMP sa vo svojich funkciách vzájomne
nahrádzajú, takéto výsledky teda ešte nemusia znamenať, že PG nie je z mitochondrií
transportovaný prostredníctvom nich.
Preto sme uskutočnili rastové kvapkové testy, ktorých výsledky sú zobrazené na
obrázkoch 1 a 2. Z obrázka 1 vyplýva, že akumulácia PG v bunkách, ktoré nemajú komplex
vCLAMP, negatívne ovplyvňuje ich rast na neskvasiteľnom substráte, kedy je potrebná vysoká
aktivita mitochondrií. To by mohlo znamenať, že blokovaním spojenia medzi vakuolami
a mitochondriami dochádza aj k čiastočnému zablokovaniu prenosu PG. Naopak, na obrázku
2 možno vidieť, že v prípade, ak bunky neobsahujú komplex ERMES, v dôsledku zvýšenej
koncentrácie PG je rast buniek čiastočne obnovený.
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Obr. 8. Kvapkový test mutantov netvoriacich štruktúru vCLAMP. Kmene rástli na kompletnom médiu
9
YPLE (laktát ako jediný neskvasiteľný
zdroj uhlíka) pri 30 ° C počas šiestich dní. 1 – WT + pCM189MDM34, 2 – WT + pCM189-VAM6, 3 - vam6 + pCM189, 4 - vam6 + pCM189-VAM6, 5 - vam6 +
10
pCM189-PGC1, 6 - vam6 + pCM189-MDM34,
7 - vam6pgc1 + pCM189, 8 - vam6pgc1 + pCM189VAM6, 9 - vam6pgc1 + pCM189-PGC1, 10 - vam6pgc1 + pCM189-MDM34

1
2
3
4
5
6
7
8

Obr. 2. Kvapkový test mutantov netvoriacich štruktúru ERMES. Kmene rástli na minimálnom médiu I9
C-URA- (glukóza ako jediný skvasiteľný
zdroj uhlíka) pri 30 ° C počas šiestich dní. 1 – WT + pCM189MDM34, 2 – WT + pCM189-VAM6, 3 – mdm34+ pCM189, 4 - mdm34 + pCM189-MDM34, 5 -mdm34+
10
pCM189-PGC1, 6 - mdm34 + pCM189-VAM6,
7 – mdm34pgc1 + pCM189, 8 – mdm34pgc1 + pCM189MDM34, 9 – mdm34pgc1 + pCM189-PGC1, 10 – mdm346pgc1 + pCM189-VAM6

Takéto výsledky naznačujú, že činnosť medziorganelových mitochondriálnych
kontaktov ERMES a vCLAMP by mohla byť v kvasinkách S. cerevisiae závislá od homeostázy
membránového fosfatidylglycerolu a naopak. V súčasnosti sa zameriavame na detailnejšie
experimenty, ktorými by sme toto tvrdenie overili.
Záver
V našej práci sa nám podarilo ukázať, že mitochondriálne medziorganelové spojenia
ERMES a vCLAMP by mohli zohrávať úlohu v prenose fosfatidylglycerolu z mitochondrií do
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membrán iných organel. Na základe takejto funkcie by sa tieto štruktúry priamo podieľali na
udržiavaní fosfolipidovej homeostázy v kvasinkách S. cerevisiae. V našom ďalšom výskume
by sme sa chceli zamerať na detailnejší popis procesov súvisiacich s fosfatidylglycerolom
a komplexmi ERMES a vCLAMP.
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Abstract
Structure of Lignin by using Secondary Ion Mass Spectrometry
Lignin is an extensively present natural polymer, the second most abundant organic compound on the
Earth after cellulose. Lignin is the basic component of wood, tree bark, and plants. Secondary Ion Mass
Spectrometry provides details of chemical analysis of lignin resulting in composition and structure.

Keywords: Secondary Ion Mass Spectrometry; Lignin
Úvod a formulácia cieľa
Metóda hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov je založená na vyrazení
atómových a molekulových iónov pri bombardovaní povrchu pevných látok energetickými
primárnymi iónmi. Tomuto procesu inak hovoríme aj odprašovanie. Analýza týchto
sekundárnych iónov je základ metódy hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov. [2]
V tejto práci je kladený dôraz na preskúmanie štruktúry lignínu; druhej najviac
zastúpenej organickej zlúčenine na povrchu Zeme, pomocou hmotnostnej spektrometrie
sekundárnych iónov. Cieľom je oboznámiť sa s viacerými druhmi technických lignínov a
priblížiť možné využitie lignínu ako prídavku do fenolformaldehydových živíc.
Materiál a metódy
Lignín je zložitá aromatická zlúčenina, tvorená fenolovými heteropolymérmi. Lignín
naviazaný na hemicelulózu a celulózu v dreve v podiele približne 30%. Jeho polymérny reťazec
obsahuje cez 10000 podjednotiek, ako je aj ukázaná jeho časť na Obr. 1. Najväčší potenciál
na využitie má technický lignín, keďže vzniká pri procesoch týkajúcich sa spracovania
lignocelulózovych látok. Mnoho typov technického lignínu je ľahko dostupných vo veľkých
množstvách. Všetky tieto typy lignínov sa líšia zdrojom a separačnými procesmi, z ktorých
boli získané, preto je zaujímavé ich detailne skúmať. Vďaka ich rôznym vlastnostiam tak
existuje široká škála ich využitia. [1]
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Obr. 1. Štruktúra lignínu

Kraft lignín – predstavuje 85% celkovej svetovej výroby lignínu. Produkuje sa v
sulfátovom procese varenia, až 95% lignínu z dreva je rozpustených v roztokoch hydroxidu
sodného a sulfidu sodného. Potom je lignín degradovaný na fragmenty rozpustné v alkalických
roztokoch. Sú hnedej farby kvôli použitému hydroxydu počas varenia. Ročne sa vyprodukuje
63·104 ton kraft lignínu. Od ostatných technických lignínov sa líši zvýšeným počtom
fenolových hydroxylových skupín v dôsledku rozsiahleho štiepenia väzieb počas varenia. [1]
Soda lignín – vzniká varením jednoročných plodín ako ľan, slama a bagasa. Hlavným
rozdielom od kraft lignínu je, že počas varenia sa nepridávajú žiadne zlúčeniny síry k
hydroxidu. Vďaka tomu je jeho zloženie podobnejšie prírodnému lignínu. [1]
Lignosulfonáty – vo vode rozpustné aniónové polyelektrolyty, ktoré majú veľké
množstvo nabitých skupín. Sú to vedľajšie produkty výroby kraft lignínu. Majú mnoho
funkčných skupín, fenolové hydroxylové, karboxylové a skupiny obsahujúce síru. Vďaka
týmto funkčným skupinám majú jedinečné koloidné vlastnosti a to im umožňuje byť veľmi
dobrými stabilizátormi v koloidných suspenziách. [1]
Organosolv lignín – ako médium na varenie tohto druhu lignínu sa využíva zmes
organických rozpúšťadiel (kyselina octová, etanol, kyselina mravčia) a vody. V organosolv
procesoch je lignín separovaný solubilizáciou, vďaka čomu je možné získať čo najmenej
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modifikovaný lignín. Na rozdiel od ostatných technických lignínov má nízku molárnu
hmotnosť a vysokú chemickú čistotu. [1]
Hydrolyzovaný lignín – vzniká pri procesoch oddeľovania cukrov nachádzajúcich sa
v dreve od lignínu pomocou pokročilých technológií cez enzymatické hydrolýzy a fermentácie.
Rozpustené cukry sa fermentujú, zatiaľ čo zostatkový lignín je využitý ako palivo. Podľa
pôvodu vieme hydrolyzované ligníny rozdeliť na tzv. “softwood”, “hardwood” a “non-wood”.
[1]
Iónový kvapalný lignín – dá sa z iónových kvapalín získať vyzrážaním pomocou
prídavku nerozpúšťajúcich sa látok a iónovú kvapalinu je možné aj recyklovať. Zatiaľ sa tento
typ lignínu v priemysle takmer nevyužíva, preto ešte nie je úplne správne zaraďovať ho medzi
technické ligníny. [1]
Tab. 1. Chemické zloženie jednotlivých technických lignínov [1]

%
Popol
Obsah vlhkosti
Karbohydráty
Lignín v
kyseline
Dusík
Síra

Kraf
t
ligní
n
0,5-3
3-6
1-2,3

Soda
lignín

Lignosulfonát
y

Organoso
lv lignín

Hydrolyzovan
ý
lignín

Iónový kv.
lignín

0,7-2,3
2,5-5
1,5-3

4,8-8
5,8
-

1,7
7,5
1-3

1-3
4-9
10-22,4

0,6-2
0,1

1-4,9

1-11

-

1,9

2,9

-

0,05
1-3

0,1-1
0

0,02
3,5-8

0-0,3
0

0,5-1,4
0-1

1,5

Technický lignín sa využíva najmä ako palivo, aj keď existuje mnoho potenciálnych
využití s vysokou pridanou hodnotou. V našom prípade sa zaujímame o využitie lignínu ako
prídavku do fenolformaldehydových živíc.
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (SIMS, Secondary Ion Mass
Spectrometry) je analytická fyzikálno-chemická metóda, ktorá analyzuje chemické zloženie
povrchu rôznych materiálov. Analyzovaný povrch môže byť prakticky akýkoľvek, organický,
anorganický či biologický. Hlavným princípom SIMS je atomárne bombardovanie, tzv. iónové
odprašovanie povrchu vzorky primárnymi iónmi s veľkou energiou. Aby došlo k odprášeniu
pevnej látky, primárny ión musí mať energiu vyššiu než je určitá prahová energia, ktorá býva
v rozsahu 10 eV až 100 eV. Podľa zákona pružných zrážok sa dopadajúci ión zrazí s niektorým
z povrchových atómov a predá mu časť svojej energie. Primárny ión ďalej preniká materiálom
a prenáša svoju kinetickú energiu na zasiahnuté atómy a molekuly a vytvára zrážkovú kaskádu,
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ktorej výsledkom je emisia atómov a molekúl z povrchu. Miesta kolíznych kaskád sú lokálne,
častice sú emitované z oblasti niekoľkých nanometrov a najviac z jednej alebo dvoch
monovsrtiev. SIMS metóda deteguje aj kladné aj záporné ióny. [2 - 4]

Obr. 2. Princíp fungovania SIMS

Vzorka sa zavedie do hlavnej komory, kde sa umiestni na držiak, ktorý je možné
ovládať 5 – osovým manipulátorom. Na analýzu je potrebné prostredie ultra vysokého vákua,
aby sa zabránilo kolíziám iónov s časticami vzduchu, keďže táto analýza je energeticky
senzitívna. Ak by sa meranie neuskutočnilo vo vákuu, došlo by k vychýleniu častice a tým
k zmene jej kinetickej energie a spôsobilo by to nepresnú analýzu. [3]
Výsledky a diskusia
Skúmaná bola vzorka prírodného lignínu, pri ktorom sa na spektrách očakával výskyt
parakumarylalkoholu, koniferylalkoholu a sinapylalkoholu, základných stavebných jednotiek.
Na vzorke boli odmerané hmotnostné spektrá v pozitívnej polarite, štruktúru lignínu potvrdili
píky vyššie spomínaných alkoholov v rôznych formách.
Tab. 2. Hmotnosti parakumarylalkoholu, koniferylalkoholu a sinapylalkoholu v hmotnostnom spektre

Parakumarylalkohol
162,1 m/Z

Koniferylalkohol
192,1 m/Z

Sinapylalkohol
221,12 m/Z

Na Obr. 4 možno vidieť identifikované píky v pozitívnej polarite: H+, CH3+, C2H3+, C2H5+,
C3H5+, C3H7+, C4H7+, C6H9+, C7H11+, C7H7O2+, C9H15+, C10H11O2+, C9H9O3+, C9H11O3+,
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C11H11O3+, C10H13O4+, C12H13O4+.

Obr. 4. Lignín v pozitívnej polarite

Záver:
V hmotnostných

spektrách

nameraných

pomocou

hmotnostnej

spektrometrie

sekundárnych iónov lignínu, boli identifikované jeho očakávané zložky; parakumarylalkohol,
koniferylalkohol a sinapylalkohol. Tieto alkoholy boli v meranej vzorke zastúpené v rôznych
formách. V pozitívnej forme sa pri meraní vyskytoval aj Na+ katión a v negatívnej forme
mastné kyseliny a ich deriváty, ktoré však predstavujú kontaminanty.
Ďalším cieľom je zistiť podrobnejšie informácie o štruktúre lignínu a získať tým
presnejší profil tejto zlúčeniny. Vďaka získaným dátam bude možné skúmať použiteľnosť
lignínu ako prídavku do fenolformaldehydových živíc.
Poďakovanie:
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Abstract
Murine herpesvirus 68 (MHV-68), a natural pathogen of murid rodents, first discovered in Slovakia, was
convicted of being close to Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) and Epstein-Barr virus (EBV).
Therefore, it is currently used as a model to human gammaherpesviruses pathogenesis. The M3 protein encoded
by MHV-68 is an unique protein abundantly secreted by virus infected cells during acute infection and latency as
well. M3 protein is a focus of much attention because it is the only decoy receptor discovered so far that binds
a broad spectrum of members of all four chemokine classes. In this study, we prepared in signal peptide deleted
recombinant M3 protein of MHV-68 using insect cells and characterize its binding affinity to four selected human
chemokines - CCL5, CXCL8, CCL2, CCL11 by ELISA.

Keywords: recombinant M3 protein, MHV-68, chemokines, ELISA
Introduction and Objectives
Chemokines play a critical role in leukocyte recruitment, and therefore, antagonism
of the chemokine system represents a promising anti-inflammatory strategy relevant not only
to viruses but also to medical therapeutics. The high degree of redundancy among individual
ligands and receptors has classically presented an inherent difficulty in targeting the chemokine
network [1]. Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) is a natural pathogen of murid rodents
genetically related to the primate gammaherpesviruses –Saimiriine herpesvirus 2 (SaHV-2),
Human herpesvirus 8 (KSHV), and Human herpesvirus 4 (EBV). It belongs to the genus
Rhadinovirus, the subfamily Gammaherpesvirinae [4]. MHV-68 codes for immunomodulatory
M3 protein which is expressed during the acute and persistent phase of infection. The M3
protein exhibits the most broad-spectrum inhibition of any known chemokine decoy receptor
also capable of blocking both GPCR and GAG interactions [7]. Thus, it is unique protein
among known chemokine network immunomodulators encoded by viruses [4]. Not
surprisingly, in several models M3 has been currently shown as a potential anti-inflammatory
therapeutic for treatment of tumor rejection [11], vascular injury [5, 9], sclerosis multiplex [8],
CCL 21-induced lymphocytic infiltration of pancreatic islets [3] and diabetes in mouse insulitis
models [6].
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Materials and Methods
Cells: The Spodoptera frugiperda 9 (Sf-9) insect ovary cell line (ATCC® CRL-1711)
was maintained as an adherent culture in Sf-900TM II SFM media (Gibco) supplemented with
2.5 % (v/v) fetal bovine serum (FBS, Sigma-Aldrich) and 50 µg/ml of gentamicin (Sandoz) at
27.5°C. Escherichia coli cells (JM109) were used for cloning of recombinant plasmids
according to the manufacturer’s instructions (Promega).
Construction of recombinant baculovirus with ∆ssM3 gene without signal
peptide (∆ssM3_68): To amplify the genomic region of MHV-68 corresponding to the ORF
M3 (nt 6058 – 7206) (GenBank accession No. AAF19271.1), without its signal peptide
sequence (aa 25–406) the primer pAcGP-F3M3Bam (5´CCGGGATCCATGGCC
TTCCTATCCACATCTGTGC-3´) and pAcGP-M3EcoRHis (5′-CCGGAATTCTCAATG
GTGATGGTGATGATGATCCCCAAAATAC-3′) were used. An uncleavable penta-histidine
tag was introduce at its C-terminus. The PCR mixture contained 12 ng of MHV-68 DNA as
a template (BMC, SAV); 0.2 mmol/l dNTPs (Qiagen); 1 x reaction buffer (Promega);
0.5µmol/l of each primer (Microsynth) and 1.25 U of Takara ExTaq DNA polymerase
(Promega).The PCR product with a length of 1183 bp was purified using a QIAquick PCR
Purification Kit (Qiagen), digested with BamHI and EcoRI (Termo Scientific) and cloned into
the baculovirus transfer vector pAcGP67A (BD Biosciences Pharmingen). The construction of
recombinant baculovirus transfer vector pAcGP67A/ΔssM3_68 was verified by restriction
fragment length polymorphism analysis (RFLP) and both strand sequencing (BITCET,
Slovakia). Vector containing ∆ssM3_68 gene (pAcGP67A/∆ssM3_68) was then propagated
in E. coli JM109 competent cells according to the manufacturer’s instructions.
Baculovirus transfer vector pAcGP67A/∆ssM3_68 was transfected to Spodoptera
frugiperda (Sf-9) cells to produce ∆ssM3/68_Sf-9 protein (42 kDa) via ProGreen™
Baculovirus DNA carrying a green fluorescent protein (GFP) reporter gene (AB Vector). Sf-9
cells were seeded on a T-25 (25 cm2) flask (2.5 × 106 cells/ml) and cultivated in serum-free Sf900TM II media without antibiotics. To transfect cells, the culture medium was removed and a
transfection mixture containing 3 µg of the bakulovírus transfer vector, 0.25 ng of baculovirus
DNA and 20 µl of Cellfectin (Invitrogent) reagent in 1 ml of cultivation medium was added. A
mixture with only 20 µl of Cellfectin reagent and medium was used as a negative control.
Following cultivation, the transfection mixture was replaced with 5 ml of fresh media
containing 10 % (v/v) fetal bovine serum (FBS, Sigma-Aldrich) and 50 µg/ml of gentamicin
(Sandoz), and cells were cultivated at 27.5 °C for 7 days. Afterwards, the first and subsequent
viral stocks were prepared by infecting
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1.4 × 107 cells (seeded on a T-75 flask with 15 ml Sf-900TM II SFM medium with 2.5 % (v/v)
FBS) with a multiplicity of infection below 1 (MOI<1 PFU/cell) followed by 6 days of
cultivation, respectively.
Purification of ∆ssM3/68_Sf-9 protein by affinity chromatography: The
manufacturer’s recommended batch procedure was used to purify recombinant ∆ssM3/68_Sf9 protein from the cultivation medium after 6 days of culturing Sf-9 cells infected with
baculovirus as previously described [10]. The medium wasfirst collected and purified medium
was diluted with an equivalent volume of buffer A (10 mmol/l Tris/HCl and 10 mmol/l
imidazole; pH 8) and mixed with Ni-NTA agarose (Qiagen) that had been equilibrated in buffer
A. To elute the purified recombinant protein,the column was washed six times with 150 µl of
elution buffer B (10mmol/l Tris/HCl and 100 mmol/l imidazole; pH 8). The amount of protein
in the elution fractions was determined using a NanoDrop 2000 Spectrophotometer (280 nm)
(Thermo Scientific) and storedat -20 °C until used. The production of ∆ssM3/68_Sf-9 protein
was followed by Western blotting using the mouse anti-M3 1/27monoclonal antibody [2] and
secondary Goat anti-mouse IgG-HRP conjugate antibody (Novagen).
Detection of chemokine-binding activities of ∆ssM3/68_Sf-9 protein by ELISA:
Binding of recombinant M3 protein to four human chemokines was evaluated using human
CCL5/RANTES DuoSet, human CCL11/Eotaxin DuoSet, human CXCL8/IL-8 Module Set,
and human CCL2/MCP-1 Module Set (R&D Systems). For each assay, 50 pg of individual
commercial chemokines were used in diluent mixed with 10 µl of cultivation fluid to give total
volume of 110 µl. The strength of binding to each chemokine of ∆ssM3/68_Sf-9 protein (used
in the amount from 2 to 200 ng) was evaluated by determining the amount of protein sufficient
to bind 50 % or 25 % of the chemokine.
Results and discussion
Expresion and purification of ∆ssM3/68_Sf-9 protein: The recombinant baculovirus
transfer vector carrying the ∆ssM3/68 gene was first confirmed to have correct sequence via
RFLP analysis by digestion with BamHI+EcoRI, PvuII, DraI and sequencing (data not shown).
Then, Sf-9 cells were infected with recombinant baculovirus at an MOI of 1 PFU/cells and
screened for the expression of ∆ssM3/68_Sf-9 protein for 4 days using light and fluorescence
microscopy observing the cytopathic effects and GFP emission
(Fig. 1 A, C). The cells were compared to noninfected cells (Fig. 1B, D). When recombinant
∆ssM3_68 protein was purified from media of cells by chromatography, following analyses
revealed the identity, the size, the specificity and the amount of protein present in elution
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fractions by SDS-PAGE (Fig. 2, lanes 5 - 14) and Western blot with either mouse anti-M3 1/27
monoclonal antibody (Fig. 3, lanes 1 - 6) or anti-His antibody (data not shown).

Fig. 1. Visualization by light (A, B) and fluorescence microscopy (C, D) of insect Sf-9 cells 4 days after cotransfection with baculovirus with the ∆ssM3 gene cloned vector (pAcGP67A/∆ssM3_68) (A, C) and
uninfected Sf-9 cells (negative control) (B, D); magnification x 10 (B, D) or x 20 (A, C).

Fig. 2. Purification of ∆ssM3/68_Sf-9 proteins by Ni-NTA chromatography followed on 12.5 % SDSPAGE. Lane: M: Page Ruler™ Plus Protein Prestained Ladder (Thermo Scientific); 1: crude medium of
infected cells at 6 d. p. i.; 2: flow-through fraction, nonbinding proteins; 3: proteins washed away from the
column with buffer A; 4 - 14: elution fractions E1 - E10 eluted with buffer B. The arrows indicate the
∆ssM3/68_Sf-9 protein (42 kDa).

Fig. 3. Western blot analysis of ∆ssM3/68_Sf-9 proteins using the mouse anti-M3 1/27 monoclonal
antibody (BMC, SAV). Lane: 1 - 6: elution fractions E1 - E6 eluted with buffer B; 7: proteins washed away
from the column with buffer A; 8: flow-through fraction, nonbinding proteins; 9: crude medium of infected cells
at 6 d. p. i.; M: Page Ruler™ Plus Protein Prestained Ladder (Thermo Scientific). The arrows indicate the
∆ssM3/68_Sf-9 protein (42 kDa).
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Analysis of chemokine-binding activity of recombinant ∆ssM3/68_Sf-9 protein:
The ELISA assay of the chemokine-binding properties ∆ssM3/68_Sf-9 showed that protein
was able to bind each of selected chemokines: CCL5, CXCL8, CCL2 and CCL11, tested. We
have found that the concentration of ∆ssM3/68_Sf-9 protein sufficient to bind 50 % of CCL11
was 3.26 nmol/l, while about one and a halftimes more ∆ssM3/68_Sf-9 protein was required
to bind the same amount of CCL5 (4.82 mol/l) (Fig. 4A). In the case of both CXCL8 and CCL2
chemokines, only IC25 values we could be determined.The value of IC25of ∆ssM3/68_Sf-9
protein for CXCL8 chemokine was 1.3 times greater than that for CCL2 chemokine (8.58 vs
6.21 nmol/l) (Fig. 4B).

Fig. 4. Binding affinity of ∆ssM3/68_Sf-9 to CCL5, CCL11, CXCL8 and CCL2 chemokines determined by
ELISA. IC50 (A) or IC25 (B) expresses the amount of protein sufficient to bind 50 % or 25 % of chemokines
used in assay (50 pg). Each assay for each chemokines were measured in duplicate.

Conclusion

Our results have shown that the production of ∆ssM3/68_Sf-9 protein in insect cells
is more effective than that in E. coli cells described earlier [7]. We have shown that the absence
of signal peptide in ∆ssM3/68_Sf-9 protein does not hamper biological activity of M3 protein
prepared in insect cells.We confirmed that such recombinant M3 protein was fully functionalcapable to bind to each from chemokines: CCL5,CXCL8, CCL2 and CCL11. Its affinity to
chemokines varied, when for CCL5 chemokine was the highest and for CCL2 chemokine was
the lowest. Our study has revealed new important data about the significance of signal peptide
of recombinant M3 MHV-68 protein suggested to have a potential to be useful in future
therapeutic strategies to control an inadequate immune response occurring in some severe
human illnesses.
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Abstract
pH sensitive N,N-(dimethyl)-N-alkanamine-N-oxides as nonviral delivery vectors for nucleic acids
N,N-(dimethyl)-N-alkanamine-N-oxides CnNO (n = 8-18) are amphiphiles that exist in neutral as well as
in cationic forms depending on pH of aqueous solutions. CnNO with a neutral lipid DOPE
(dioleoylphosphatidylethanolamine) can form liposomes with positive surface charge in acidic pH solution.
Small-angle X-ray diffraction (SAXD) was used to determine the structure of CnNO/DOPE:DNA complexes
prepared at various molar ratio CnNO:DOPE and pH. At neutral pH, we observed HII, Lα, Lαc and cubic Pn3m
phase also. At acidic pH, condensed HIIc and coexistence of HIIc and Lαc phases were formed. The in vitro
transfection efficiency of pH sensitive CnNO:DOPE liposomes was investigated using flow cytometry.
C16NO:DOPE liposomes have shown the best transfection efficiency.

Keywords: pH sensitive liposomes; CnNO; DOPE; transfection; SAXD
Úvod a formulácia cieľa
Génová terapia má obrovský potenciál pre liečenie mnohých zdedených a získaných
chorôb, ako napr. rakovina, cystická fibróza, Parkinsonova choroba, kardiovaskulárne
ochorenia. Jej cieľom je vnesenie genetickej informácie do buniek s minimálnou toxicitou.
Pre úspešnú génovú terapiu je dôležité poznať vhodný prenosový vektor, ktorý musí
zabezpečiť prenos génu cez bunkovú membránu a jeho ochranu pred degradačnými
nukleázami. Ako prvé boli na takýto prenos použité vírusy. Experimenty ukázali, že majú
vysokú transfekčnú účinnosť, ale pre organizmus nie sú dostatočné bezpečné [1]. Vzhľadom
na tieto nedostatky sa začali študovať nevírusové nosiče na báze lipozómov (lipoplexy), alebo
polymérov (polyplexy). Lipoplexy sú práve skupina nevírusových vektorov, ktorá je
predmetom nášho záujmu. Katiónové lipozómy ako nevírusové nosiče boli prvý krát úspešne
použité na prenos DNA do bunky v roku 1987 [2].
V našej práci boli nevírusové vektory vytvorené zo zmesi pH senzitívnych N,N(dimetyl)-N-alkánamín-N-oxidov (CnNO, kde n je počet uhlíkov alkylového reťazca)
a neutrálneho lipidu DOPE (dioleoylfosfatidyletanolamín). V kyslom prostredí získavajú
vzniknuté lipozómy kladný náboj a sú schopné interagovať s polyaniónom DNA. DNA viazaná
na lipidový vektor sa do bunky dostáva endocytózou [3]. Vo vnútri bunky dochádza k fúzii
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lipoplexu s membránou endozómu a následne k uvoľneniu DNA z komplexu do cytoplazmy.
Pre úspešnú fúziu lipoplexu s endozomálnou membránou je nevyhnutná prítomnosť vysokej
povrchovej hustoty kladného náboja, ale na druhej strane pri uvoľnení DNA z komplexu je
nežiaduca. Tento problém môže byť vyriešený práve použitím pH senzitívnych tenzidov s pKa
= 4.5 – 8, medzi ktoré patria nami študované látky. Na vytvorenie ideálneho prenosového
vektora pre genetický materiál je veľmi dôležité poznať vzťah medzi štruktúrou, fyzikálnochemickými vlastnosťami a ich transfekčnou účinnosťou. Cieľom práce bolo štúdium vzťahu
medzi štruktúrou a transfekčnou účinnosťou vytvorených lipoplexov.
Materiál a metódy
Homologický rad CnNO (n = 8-18) bol syntetizovaný na Katedre chemickej teórie
liečiv, Farmaceutickej fakulty UK [4]. Lipid DOPE bol zakúpený z Avanti Polar Lipids, Inc.
(Alabaster, Alabama, USA), Herring testes DNA zo Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, Missouri,
USA), HCl a chloroform zo Slavus (Bratislava). Bunkové línie boli zakúpené z DSMZ,
Nemecko. Plazmid pEGFP-N bol izolovaný použitím kitu QIAGEN® Plasmid Plus Midi
z Escherichia coli. DMEM (Dulbecco´ s Modified Eagle Medium), RPMI (Roswell Park
Memorial Institute Medium) a FBS (Fetal Bovine serum) boli zakúpené z Gibco Life
Technologies Co. (Karlsruhe, Nemecko) a LipofectAmine 2000 z Invitrogen (USA).
Príprava lipozómov a lipoplexov: Lipozómy boli pripravené zo zmesi DOPE a CnNO
(n = 8-18) s mólovým pomerom 1 a 0.4. CnNO a DOPE boli rozpustené v chloroforme, ktorý
bol odparený pod prúdom dusíka a jeho zbytky boli odstránené vákuom. Vzniknutý lipidový
film bol nahydratovaný roztokom DNA, alebo rastovým médiom DMEM (resp. RPMI). pH
bolo menené HCl.
Štúdium štruktúry: Štruktúra bola študovaná pomocou malouhlovej RTG difrakcie
(SAXD) na meracom lúči BL11-NCD (Alba synchrotrón, Barcelona) použitím vlnovej dĺžky
λ = 0.12 nm. Dáta boli zaznamenané cez CCD detektor vybavený systémom ADSC (Quantum
210r CCD). Behenát strieborný bol použitý na kalibráciu q rozsahu.
Štúdium transfekčnej účinnosti: Transfekčná účinnosť bola testovaná na 8 bunkových
líniách použitím prietokovej cytometrie. Bunkové línie boli kultivované v rastovom médiu
DMEM (resp. RPMI) doplnenom 10 % FBS. Deň pred experimentom boli bunky vysadené
s hustotou ~ 2.105 buniek/ml do 6 jamkovej kultivačnej platni. Po 24 hod mali 80 %
konfluenciu. Rastové médium bolo vymenené za nové bez 10 % FBS. Lipoplexy s pH = 5-6
boli pridané k bunkám a po 4 hod bolo médium vymenené za nové s 10 % FBS. Koncentrácia
lipozómov v jamke bola ~ 26 µmol/l a mólový pomer CnNO/DOPE:pEGFP-N bol 4.
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Transfekčná účinnosť bola porovnaná s LipofectAmine 2000.
Výsledky a diskusia
Samotné DOPE pri 20°C tvorí HII inverznú hexagonálnu fázu. Mriežkový parameter aH
= 7.48 ± 0.01 nm bol určený z polohy prvej reflexie q1 (1,0) podľa vzťahu a = 4π/q1.√3 (nm).
Difraktogramy CnNO/DOPE:DNA sú uvedené na obr. 1. Pri zásaditom pH = 7-8 je štruktúra
študovaných komplexov veľmi rôznorodá v závislosti od počtu n v CnNO a mólovom pomere
CnNO:DOPE. Komplex C8NO/DOPE:DNA tvorí HII fázu s aH = 7.47 ± 0.01 nm. Pri zvýšení
počtu n v homologickom rade CnNO dochádza k vymiznutiu inverznej hexagonálnej fázy,
ktorú nahradzuje lamelárna fáza Lα. Perióda lamely v Lα fáze bola určená podľa vzťahu
d = 2π/q (nm), kde q je poloha maxima píkov. Lamelárna fáza je prítomná v
CnNO/DOPE:DNA s n = 10, 12 a 14. Ďalšie zvýšenie počtu n na 16 v CnNO/DOPE:DNA
vyvolalo vznik koexistencie lamelárnej fázy a bikontinuálnej Pn3m fázy. Lamelárnu fázu
s vyššou periodicitou (dLc = 7.62 ± 0.01 nm) sme identifikovali ako kondenzovanú lamelárnu
fázu Lαc s DNA vláknami pravidelne usporiadanými medzi lipidovou dvojvrstvou. Mriežkový
parameter kubickej fázy (aQ = 17.4 ± 0.14 nm) sme vyhodnotili zo smernice priamky q = f
(√(h2+ k2+l2) (r2 = 0.9999), kde q je poloha maxima píkov a h, k, l sú Millerove indexy.
Difraktogram C18NO/DOPE:DNA tiež naznačuje koexistenciu Lα a Pn3m fázy. Lamelárnu
fázu s d = 5.25 ± 0.01 nm sme identifikovali však ako fázu C18NO/DOPE bez DNA. Pri
mólovom pomere CnNO/DOPE:DNA = 1 (obr. 1A) komplexy tvoria lamelárnu fázu okrem
C8NO/DOPE:DNA, kde identifikujeme opäť HII. Pre C16NO/DOPE:DNA pozorujeme
koexistenciu Lαc a Lα fázy. Pri kyslom pH (obr. 1B) pozorujeme buď koexistenciu Lαc a HIIc
fázy pri CnNO:DOPE = 0.4 mol:mol, alebo Lαc fázu s pravidelne usporiadanou DNA pri
CnNO:DOPE = 1 mol:mol. Štruktúra C8NO/DOPE:DNA je opäť odlišná od štruktúry
komplexov pripravených s vyššími homológmi CnNO (n = 10-18).
Štruktúra lipoplexov má veľký vplyv na transfekčnú účinnosť. Koltover et al. [5]
uvádza, že lepšiu transfekčnú účinnosť vykazujú komplexy s HIIc fázou, pretože dokážu
fúzovať a uvoľňovať nukleovú kyselinu po kontakte s membránou. Lipoplexy, ktoré tvorili
lamelárne usporiadanie v tejto práci, boli po kontakte s negatívne nabitou membránou stabilné.
Prítomnosť hexagonálnej štruktúry by mala uľahčiť uvoľnenie komplexu z endozómu
a následne uvoľnenie plazmidovej DNA [6]. Výsledky transfekčnej účinnosti študovaných pH
závislých CnNO:DOPE lipozómov sú sumarizované na obr. 2.
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Obr. 1. Difraktogramy DOPE a komplexov CnNO/DOPE:DNA pri 20°C
A: pH = 7-8, B: pH = 5-6
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Obr. 2. Transfekčná účinnosť unilamelárnych lipozómov CnNO:DOPE a LipofectAminu 2000 (LF) po
48 hod na U2OS bunkách. V ľavo: mólový pomer CnNO:DOPE = 0.4, v pravo: mólový pomer CnNO:DOPE =
1, pH ~ 6, stĺpce predstavujú priemer 3 nezávislých meraní ± SD. Štatistická významnosť ANOVA s Tukeyho
post-hoc testom: *p < 0.05 oproti LF, ** p < 0.01, *** p < 0.001 oproti DMEM, *** p < 0.001 oproti LF

Keď porovnáme transfekčnú účinnosť so štruktúrou komplexov pri mólovom pomere
CnNO:DOPE = 0.4 a kyslom pH (obr. 1B), vidíme, že všetky lipoplexy okrem
C8NO/DOPE:DNA tvoria koexistenciu Lαc + HIIc.

Píky Lc(2) a HIIc(2,1) sa vzájomne

prekrývajú. Mriežkové parametre hexagonálnej fázy a periódy lamiel lamelárnej fázy sú veľmi
blízke, čo naznačuje prepojene oboch fáz cez spoločnú rovinu symetrie. Spoločná rovina
symetrie je u samotných fosfolipidov zriedkavý jav, pretože každá z fáz má inú hydratáciu. V
našich komplexoch práve väzba na DNA modifikuje vzdialenosť medzi lamelami lipidov v Lαc,
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či priemer tubúl v HIIc fáze. Takéto usporiadania uľahčujú prechody molekúl lipidov medzi
jednotlivými štruktúrami. Schematicky je epitaxiálne spojenie zobrazené na obr. 3 (prevzaté z
[7]).

Obr. 3. Schematické zobrazenie epitaxiálneho rastu Lαc a HIIc

Zahriatím systémov došlo k vymiznutiu Lαc a bola prítomná len HIIc (data nie sú
zobrazené). Pri mólovom pomere CnNO:DOPE = 1 a kyslom pH (obr. 1B) tvoria komplexy
Lαc fázu s pravidelne usporiadanou DNA v CnNO/DOPE:DNA (n = 10-18). Pri lipoplexoch s
Lαc fázou má rozhodujúci vplyv na transfekčnú účinnosť povrchová hustota náboja (σM), zatiaľ
čo transfekčná účinnosť lipoplexov s HIIc fázou je od neho nezávislá [8]. Priamym porovnaním
transfekčnej účinnosti komplexov s mólovým pomerom CnNO:DOPE = 0.4 a 1 vidíme, že
v rámci experimentálnej chyby je percento buniek, v ktorých dochádza k expresii GFP, takmer
rovnaké (obr. 2). Môžeme teda zhodnotiť, že v našom prípade lipoplexy s Lαc aj s HIIc
usporiadaním transfektujú takmer rovnako. Transfekčná účinnosť Lαc a HIIc fáz je stále
predmetom diskusií [8, 9]. Naše výsledky naznačujú, že transfekčná účinnosť pH senzitívnych
lipozómov CnNO:DOPE sa zvyšuje so zvyšujúcim sa počtom n po C16NO a následne klesá
(obr. 2). Štruktúra komplexov pri mólovom pomere CnNO:DOPE = 0.4 a zásaditom pH, ktoré
je v cytoplazme (obr. 1A), je rozdielna. C16NO/DOPE:DNA tvorí koexistenciu Lαc a kubickej
Pn3m fázy, zatiaľ čo lipoplexy CnNO/DOPE:DNA (n = 10-14) sú tvorené lamelárnou fázou
Lα. Lipozómy C16NO:DOPE = 1 (mol:mol) boli otestované aj na ďalších bunkových líniách
a priebežné výsledky naznačujú, že sú schopné transfektovať aj HeK 293T, HCT 116, A549
WT, HeLa a dokonca aj suspenznú bunkovú líniu K562. Transfekčné experimenty s vektormi,
ktoré tvoria kubické fázy, sú v literatúre málo popísané a výsledky sú rozdielne. V práci [10]
lipoplexy s kubickou Fd3m fázou vykazovali nižšiu transfekčnú účinnosť ako lipoplexy
s lamelárnym usporiadaním, zatiaľ čo v práci [11] zistili veľmi dobrú transfekčnú účinnosť
lipoplexov tvorených kubickou Ia3d fázou. Dĺžka a typ nukleovej kyseliny tiež vplýva na
transfekčnú účinnosť v prípade kubickej fázy. V našich experimentoch pozorujeme kubickú
Pn3m fázu pri pH = 7-8 aj pri lipoplexoch C18NO/DOPE:DNA s mólovým pomerom
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C18NO:DOPE = 0.4 (obr. 1A). Získaná transfekčná účinnosť je vyššia ako pri mólovom pomere
C18NO:DOPE = 1, kedy z difraktogramov vidíme prítomnosť lamelárnej fázy. Naše výsledky
naznačujú, že kubická fáza môže zvýšiť transfekčnú účinnosť.
Záver
pH senzitívne N,N-(dimetyl)-N-alkánamín-N-oxidy v zmesi s DOPE sú schopné
preniesť pEGFP-N do U2OS buniek. Zistili sme, že najúčinnejšie sú lipozómy C16NO:DOPE,
ktoré aktívne preniesli plazmidovú DNA aj do bunkových línií: HeK 293T, HCT 116,
A549 WT, HeLa a K562. Komplexy s Lαc aj HIIc majú rovnakú transfekčnú účinnosť. Kubická
Pn3m fáza môže uľahčiť uvoľnenie DNA z komplexu v cytoplazme.
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Abstract
Trypanosomatid NADH-dehydrogenase
Trypanosomatids and complex I (NADH-dehydrogenase) of the respiratory chain is the most
controversial topic. It is missing in Leishmania tarentolae while fully functioning complex I exists in Phytomonas
serpens and also incomplete one can be find in Trypanosoma brucei. This enzyme complex catalyses the electron
transfer from NADH to ubiquinone. It is also involved in formation of proton gradient. Alternative NADHdehydrogenase (NDH2) works the same way but it doesn´t pump protons through the membrane. In presented
work we have detected enzyme activities of respiratory complexes in mitochondrial lysate of 10 trypanosomatids
by staining in native gel. We also have detected NADH-dehydrogenase activity by other independent assay spectrophotometrically. Moreover, we measured the oxygen consumption with two substrates (NADH and
pyruvate/malate) in each trypanosomatid species.

Keywords: trypanosomatids; mitochondrion; complex I; NADH dehydrogenase; NDH2; respiration
Úvod a formulácia cieľa
NADH-dehydrogenáza je prvým a zároveň najväčším komplexom dýchacieho reťazca
(DR) lokalizovaného na vnútornej mitochondriálnej membráne eukaryotov alebo plazmatickej
membráne baktérií [1]. NADH-dehydrogenáza oxiduje NADH odobratím dvoch elektrónov,
ktoré

sú

prenášané

na

primárny

elektrónový

akceptor,

nekovalentne

viazaný

flavínmononukleotid. Následne sú elektróny prenášané cez 7 Fe-S klastrov až na ubichinón,
pričom ho redukujú na ubichinol. Prenos elektrónov je spriahnutý s transportom 4 protónov
cez membránu [2]. Okrem komplexu I existujú aj alternatívne NADH-dehydrogenázy (NDH2),
ktoré katalyzujú tú istú reakciu, pričom ako kofaktor využívajú FAD, no nepodieľajú sa na
tvorbe membránového potenciálu ako protónové pumpy [3].
Trypanozomatidy sú jednobunkové parazity spôsobujúce závažné ochorenia ľudí,
dobytka či rastlín s ekonomickým významom. Prítomnosť komplexu I v rámci trypanozomatíd
je stále diskutovaná a neuzavretá téma [4].
Cieľom práce bola základná biochemická analýza komplexov DR v 7 pomerne nedávno
izolovaných kmeňoch trypanozomatíd, pričom hlavný dôraz bol kladený na kontroverzný
komplex I. Vo všetkých experimentoch sme ako kontrolu využívali 3 dobre preštudované
kmene z nášho laboratória (Leishmania tarentolae, Phytomonas serpens, Trypanosoma
brucei).
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Aktivity komplexov II, IV a V sme stanovovali v géli. Na štúdium NADHdehydrogenázovej aktivity sme využili viaceré nezávislé metódy (stanovenie aktivity v géli,
spektrofotometrické stanovenie, meranie spotreby kyslíka po dodaní rôznych substrátov).
Materiál a metódy
Študované kmene trypanozomatíd: Leishmania tarentolae UC, Trypanosoma brucei 29-13,
Phytomonas serpens 9T, Blechomonas ayalai B08-376, Herpetomonas tarakana OSR18,
Kentomonas sorsogonicus MF08-01, Leptomonas seymouri ATCC, Novymonas esmeraldas
E262.01, Sergeia podlipaevi CER3 a Wallacemonas raviniae Mbr-04.
Stanovenie enzýmových aktivít v géli: Gradientový polyakrylamidový 2-12% gél s natívne
rozdelenými mitochondriálnymi proteínmi sme počas noci inkubovali v detekčných roztokoch
pre enzýmy DR pri laboratórnej teplote. NADH-dehydrogenázovú aktivitu sme vizualizovali
detekčným roztokom I (0,1 mol/l Tris-HCl pH 7,4; 0,14 mmol/l NADH; 1 mg/ml NBT) ako
fialovú zrazeninu. Sukcinát-dehydrogenázovú aktivitu sme vizualizovali roztokom II (50
mmol/l NaPi pH 7,4; 84 mmol/l sukcinát sodný; 0,2 mmol/l PMS; 4,5 mmol/l EDTA; 10
mmol/l KCN; 2 mg/ml NBT) bez prístupu svetla ako fialovú zrazeninu. Cytochróm coxidázovú aktivitu sme vizualizovali roztokom IV (50 mmol/l NaPi pH 7,4; 1 mg/ml DAB; 1
mg/ml cytochróm c; 75 mg/ml sacharóza) ako hnedočervenú zrazeninu. ATP-hydrolázovú
aktivitu sme vizualizovali detekčným roztokom V (35 mmol/l Tris; 270 mmol/l glycín; 14
mmol/l MgSO4; 0,2% (w/v) Pb(NO3)2; 8 mmol/l ATP) ako bielu zrazeninu.
Spektrofotometrické stanovenie NADH-dehydrogenázovej aktivity: Do 1 ml roztoku NDH (50
mmol/l KPi pH 7,5; 1 mmol/l EDTA; 0,2 mmol/l KCN) sme pridali 5 µl 20 mmol/l NADH a
5 µl mitochondriálneho lyzátu trypanozomatíd. Zmes sme premiešali pipetovaním a reakciu
sme odštartovali pridaním 2 µl 10 mmol/l koenzýmu Q2. Zmenu absorbancie sme merali pri
340 nm v intervaloch 10 s počas 3 min.
Meranie spotreby kyslíka: Digitonínom permeabilizované bunky trypanozomatíd sme
homogenizovali v manitolovom dýchacom roztoku (10 mmol/l Tris-HCl pH 7,0; 40 mmol/l
KPi pH 6,8; 10 mmol/l MgSO4; 2,5 mg/ml BSA FAs free; 1 mmol/l ADP) v pomere 1mg
proteínov na 1ml roztoku. Spotrebu kyslíka takýchto buniek sme merali na kyslíkovej elektróde
Clarkovho typu. Do uzavretej komôrky s elektródou sme umiestnili 107 permeabilizovaných
buniek v objeme 1ml. Najprv sme 3-5 minút merali bazálnu spotrebu kyslíka bez pridania
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umelého substrátu. Následne sme pridali 15 µl substrátu (NADH alebo pyruvát/malát)
s koncentráciou 1 mol/l a merali sme spotrebu kyslíka ďalších 3-5 minút.
Výsledky a diskusia
Mitochondriálne proteíny 10 trypanozomatíd sme rozdelili natívnou elektroforézou v 2
- 12% gradientovom géli. Následne sme urobili detekciu NADH-dehydrogenázovej (komplex
I + NDH2), sukcinát-dehydrogenázovej (komplex II), cytochróm c-oxidázovej (komplex IV)
a ATP-hydrolázovej aktivity (komplex V) (Obr.1.).

Obr. 1. Stanovenie enzýmových aktivít komplexov DR v natívnom géli. 70-90 µg mitochondriálnych
proteínov trypanozomatíd L. tarentolae (LT), T. brucei (TB), P. serpens (PS), B. ayalai (BA), H. tarakana
(HT), K. sorsogonicus (KS), L. seymouri (LS), N. esmeraldas (NE), S. podlipaevi (SP) a W. raviniae (WR) sme
rozdelili v 2 - 12% polyakrylamidovom géli natívnou elektroforézou. Gél po inkubácii v detekčnom roztoku pre
NADH-dehydrogenázovú (I), sukcinát-dehydrogenázovú (II), cytochróm c-oxidázovú (IV), ATP-hydrolázovú
(V) aktivitu a NADH-dehydrogenázová aktivita v prítomnosti 100 µmol/l difenyljodónia (DPI). Ako marker
molekulovej hmotnosti sme použili feritín (440 kDa, 880 kDa a 1320 kDa) a BSA (66 kDa a 132 kDa).

L. tarentolae, T. brucei a P. serpens boli už v našom laboratóriu študované a majú po
biochemickej stránke charakterizované enzýmy DR aj ATP-syntázu (komplex V). Komplexy
II a V sú v nich približne rovnaké, komplex IV chýba v P. serpens [5]. Komplex I nie je
prítomný v L. tarentolae [6], v P. serpens je úplný [7] a v T. brucei je prítomný neúplný
komplex I [8]. Tieto rozdiely sú prisudzované aj dlhodobej kultivácii v laboratórnych
podmienkach, preto sme sa pozreli na enzýmové aktivity čerstvých izolátov ďalších 7
trypanozomatíd. Obr.1. ukazuje uniformnosť komplexov II, IV a V vo všetkých študovaných
trypanozomatídach. Naopak NADH-dehydrogenázová aktivita ukazuje rozdielny profil
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v týchto druhoch. Výsledky stanovenia v L. tarentolae, T. brucei a P. serpens sú v súlade
s publikovanou literatúrou [8]. B. ayalai, H. tarakana a L. seymouri majú menšiu intenzitu
signálov podobne ako L. tarentolae. K. sorsogonicus má signál s podobnou veľkosťou ako T.
brucei, ale aj signál v nízkomolekulovej oblasti. N. esmeraldas a S. podlipaevi majú silný
vysokomolekulový signál podobne ako P. serpens. W. raviniae má až niekoľko silných
signálov. Nízkomolekulový signál, ktorý sa ukázal v K. sorsogonicus a N. esmeraldas nebol
doposiaľ v trypanozomatídach detegovaný [8], ale v kvasinke Yarrowia lipolytica signál
prislúchal alternatívnej NADH-dehydrogenáze [7]. Aby sme si overili, či sa jedná o
alternatívny enzým, urobili sme detekciu NADH-dehydrogenázovej aktivity v prítomnosti 100
µmol/l DPI. Takáto koncentrácia DPI inhibuje prednostne aktivitu alternatívneho enzýmu
NDH2 [7]. Obr.1. (I+DPI) ukazuje, že DPI nespôsobilo inhibíciu vysokomolekulových
signálov v P. serpens, N. esmeraldas a S. podlipaevi. Došlo však ku zmiznutiu
nízkomolekulových signálov K. sorsogonicus a N. esmeraldas podobne ako v Y. lipolytica [7]
a ku zmiznutiu vysokomolekulových signálov ostatných trypanozomatíd.
NADH-dehydrogenázovú aktivitu sme detegovali v mitochondriálnych lyzátoch
študovaných trypanozomatíd aj druhou nezávislou metódou – spektrofotometricky (výsledky
sú v Tab.1.). Na merania sme používali hydrofilný analóg prirodzeného ubichinónu - koenzým
Q2, pričom NADH-dehydrogenázovú aktivitu sme sledovali ako úbytok NADH. Vykonali sme
tri sady nezávislých meraní, pričom každá sada pochádzala z nezávislej lýzy mitochondrií a v
jednotlivých sadách bolo každé meranie zopakované trikrát.
Tab. 1. Špecifická NADH-dehydrogenázová aktivita trypanozomatíd stanovená spektrofotometricky.
Jednotka NADH-dehydrogenázovej aktivity U bola definovaná ako množstvo enzýmu, ktoré spôsobí oxidáciu
1 nmol NADH za 1 min. Špecifická aktivita je stanovená ako jednotka U vztiahnutá na 1 mg mitochondriálnych
proteínov [9]. L. tarentolae (LT), T. brucei (TB), P. serpens (PS), B. ayalai (BA), H. tarakana (HT), K.
sorsogonicus (KS), L. seymouri (LS), N. esmeraldas (NE), S. podlipaevi (SP) a W. raviniae (WR)
druh
LT
TB
PS
BA
HT
KS
LS
NE
SP
WR
špecifická aktivita
18±5 25±7 28±11 27±11 19±5 39±8 35±11 20±9 27±10 110±24
[U/mg]

Priemerné hodnoty, ktoré sme namerali v L. tarentolae, P. serpens a T. brucei (uvedené
v Tab.1.), sú v súlade s výsledkami v publikovanej literatúre [7,8]. B. ayalai, H. tarakana, N.
esmeraldas a S. podlipaevi mali aktivitu v rozmedzí hodnôt kontrolných organizmov. K.
sorsogonicus a L. seymouri mierne zvýšenú aktivitu a W. raviniae má NADHdehydrogenázovú aktivitu takmer 4-krát vyššiu v porovnaní s ostatnými trypanozomatídami.
Nakoniec sme sa zamerali na spotrebu kyslíka týchto trypanozomatíd po pridaní
rôznych substrátov. NADH je exogénnym substrátom pre alternatívny enzým NDH2, ktorý je
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v T.

brucei

asociovaný

s vnútornou

mitochondriálnou

membránou

zo

strany

medzimembránového priestoru [10]. Naopak pyruvát s malátom slúžia ako zdroj elektrónov,
ktoré sú z citrátového cyklu v mitochondriálnom matrix vháňané do komplexu I. Namerané
hodnoty uvedené v grafoch na Obr.2. pochádzajú minimálne z troch nezávislých
digitonínových permeabilizácií. Pre každý substrát sme urobili minimálne 9 meraní vo
všetkých 10 trypanozomatídach.

Obr. 2. Spotreba kyslíka permeabilizovaných buniek trypanozomatíd. Spotreba kyslíka v nmol/min pre 107
buniek trypanozomatíd po pridaní substrátu NADH alebo pyruvát/malát. L. tarentolae (LT), T. brucei (TB), P.
serpens (PS), B. ayalai (BA), H. tarakana (HT), K. sorsogonicus (KS), L. seymouri (LS), N. esmeraldas (NE),
S. podlipaevi (SP) a W. raviniae (WR)

V P. serpens sme namerali vysokú spotreba O2 po dodaní pyruvátu s malátom, čo je
ďalším dôkazom pre potvrdenie existencie úplne funkčného komplexu I v tomto druhu [7].
Významne to podporuje tiež najnižšia spotreba O2 spomedzi všetkých trypanozomatíd práve
po dodaní NADH ako substrátu pre alternatívny enzým NDH2. Na úrovni L. tarentolae a T.
brucei má spotrebu O2 po dodaní pyruvátu s malátom N. esmeraldas, o niečo nižšiu majú B.
ayalai, H. tarakana a K. sorsogonicus a zvýšenú má L. seymouri. S. podlipaevi a W. raviniae
majú vysokú hodnotu podobne ako P. serpens. Po dodaní NADH mali vysokú spotrebu O2 H.
tarakana, S. podlipaevi a W. raviniae podobne ako T. brucei, v ostatných druhoch bola nižšia.
Vysoká spotreba kyslíka pri oboch substrátoch v S. podlipaevi aj W. raviniae ponúka hypotézu,
že tieto kmene disponujú aj komplexom I aj enzýmom NDH2, prípadne viacerými NDH2
s rôznou lokalizáciou.
Záver
Detekcia aktivít enzýmov DR v géli ukázala v študovaných druhoch trypanozomatíd
podobný profil pre komplexy II, IV a V, kým uniformita chýba profilu pre NADHdehydrogenázu. V K. sorsogonicus a N. esmeraldas boli detegované nízkomolekulové signály,
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ktoré pravdepodobne zodpovedajú alternatívnemu enzýmu NDH2, podobne ako je tomu
v kvasinkách. Túto teóriu podporuje zmiznutie týchto signálov v prítomnosti inhibítora DPI.
Spektrofotometrické stanovenie NADH-dehydrogenázovej aktivity ukázalo, že W.
raviniae má v porovnaní s ostatnými študovanými druhmi 4-krát vyššiu aktivitu. To je v súlade
so stanovením v géli, kde sme detegovali až 4 silné signály s touto aktivitou.
Meranie spotreby kyslíka prinieslo ďalší dôkaz pre existenciu plne funkčného
komplexu I v P. serpens. A to vďaka vysokej spotrebe kyslíka po dodaní pyruvátu s malátom,
kým po dodaní NADH došlo ku najnižšej spotrebe kyslíka zo všetkých druhov. Okrem toho sa
ukázali ako zaujímavé S. podlipaevi a W. raviniae, v ktorých dodanie oboch substrátov
spôsobilo vysoký úbytok kyslíka.
Na základe všetkých získaných výsledkov sme pre ďalšie štúdium NADHdehydrogenázy vybrali druhy K. sorsogonicus. N. esmeraldas, S. podlipaevi a W. raviniae.
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Abstract
Eight new transition metal (Co(III), Ni(II), Cu(II), and Zn(II)) Schiff base compounds have been
successfully synthesized, their crystal structures have been determined by single crystal X-ray diffraction analysis
and their properties have been studied using VIS and IR spectroscopy. The presented compounds were prepared
by a Schiff condensation between aromatic aldehydes and aliphatic triamine, followed by a complexation with
Co(II), Ni(II), Cu(II) or Zn(II) salts. In our case, Schiff condensation runs only for 50% when using 4(diethylamino)salicylaldehyde in the synthesis. Structural measurements revealed also two unexpected products.
The unexpected products include compound 7 with interaction between Ni(II) atoms (Ni-Ni distance of 3,371Å),
containing instead of pentadentate N3O2 Schiff base only tetradentate N2O2 Schiff base and one binuclear Ni(II)
complex 8, which is probably result of autocatalysis, where the square planar Ni(II) intermediate formed during
the reaction catalysed conversion of some Schiff base imine groups to amide groups.

Keywords: single crystal X-ray diffraction analysis; Schiff condensation; autocatalysis
Introduction and Objectives
Schiff bases (named after Hugo Schiff) are products of a condensation between
aromatic aldehydes or ketones and aliphatic or aromatic amines. Their most characteristic
feature is the presence of R2C=NR' imine group, which is easily identifiable by IR
spectroscopy. Variety, many coordination possibilities, simple preparation of Schiff bases as
well as good availability of starting chemicals, provide plenty of research opportunities in the
fields of synthetic inorganic and organic chemistry.
From the above reasons are Schiff bases interesting from coordination and
supramolecular chemistry point of view, furthermore, show Schiff bases and their complexes
a wide range of biological properties (antifungal, antibacterial, antimalarial, antiproliferative,
anti-inflammatory, antiviral, anticancer and antipyretic properties [1]) and metal complexes of
Schiff bases often serve as synthetic models for the metal-consisting sites in some types of
metalloproteins and metalloenzymes, as well as many of them exhibit enzyme-mimicking
activities (peroxidase and catecholoxidase mimics [2-4], urease inhibitory activity [5]).
Moreover, Schiff base metallocomplexes are of a special interest due to their possible
magnetic properties (molecule based magnets, spin crossover compounds) with applications in
the data storage, optical displays, molecular switches etc. [6,7] and last but not least are
transition metal Schiff base compounds used as catalysts in a lot of reactions e.g. oxidation,
936

hydroxylation, aldol condensation, epoxidation, alkylation, polymerisation, isomerization and
many others [8].
Amount of potential application for Schiff base metallocomplexes lead to the focusing
of our research on transition metal (Co(III), Ni(II), Cu(II), and Zn(II)) pentadentate N3O2 Schiff
base compounds.
Materials and methods
The presented compounds have been prepared in a similar way by following method:
in the first step were mixed together aromatic aldehydes (3-ethoxysalicylaldehyde, 4(diethylamino)salicylaldehyde, 5-bromosalicylaldehyde or 5-chlorosalicylaldehyde) and
aliphatic triamine (N-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine) in the mutual stoichiometric ratio
2:1 in the methanol or methanol- acetonitrile solution, what resulted in the formation of mostly
pentadentate Schiff bases (see Fig. 1.). In the second step, yellow solutions of Schiff bases
were treated with various M(II) salts (CoCl2, Cu(ac)2, Zn(ac)2, Ni(ac)2, Ni(NO3)2, NiCl2).
In the case of compounds 1, 3 and 4 was in the next step replaced chloride or acetate
ligand by a pseudohalido ligand using potassium thiocyanate KSCN. The Co(II) central atom
(complex 1) was during complexation oxidized to Co(III), what was accompanied by a colour
change. Single crystals of the compounds 1-8 suitable for X-ray diffraction analysis were
obtained after a few days of crystallization by slow, controlled solvent evaporation at ambient
temperature. For structural measurements were single crystals separated directly from mother
liquid.
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Fig. 1. Schematic representation of Schiff base ligands
a) N,N'-bis(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane for complexes 1 and 2 abbr. 3-EtOSalpet
b) N-((4-(diethylamino)-2-hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane for 3 and 4
c) N,N'-bis(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane for 5 or N,N'-bis(5-chloro-2hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane for 6 abbr. 5-BrSalpet and abbr. 5-ClSalpet
d) N,N'-bis(5-chloro-2-hydroxybenzylidene)-1,2-diaminoetane for 7 abbr. 5-ClSalen

All purchased chemicals were used as received. Methanol and acetonitrile were used as
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solvents without any further purification. IR spectra were measured by ATR technique in the
4000 – 400 cm−1 region (Magna FTIR 750, Nicolet). Elemental analysis of carbon, hydrogen,
nitrogen and sulphur was carried out by an automated analyser (Vario, Micro Cube). Electronic
spectra were recorded in the Nujol mulls (thin and/or thick layer) on Specord 250 plus,
Analytical Jena in the range of 200 – 1000 nm. The crystal structure measurements were
performed on Stoe StadiVari with Pilatus3R 300K HPAD detector using CuKα radiation
microfocus source Xenocs FOX3D.
Results and discussion
The first two Schiff base compounds 1 and 2 were prepared by condensation between
3-ethoxysalicylaldehyde and N-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, further reacted with
CoCl2 (1) or Cu(ac)2 (2) and in the case of 1 combined also with KSCN. The mononuclear
compound 1 consists of Co(III) central atom coordinated through N3O2 donor atoms of a
pentadentate Schiff base ligand N,N'-bis(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3azahexane and one nitrogen donor atom from thiocyanate NCS ligand, the complex 2 [Cu(3EtOSalpet)]•H2O has pentacoordinated Cu(II) atom through N3O2 donor atoms of the same
pentadentate Schiff base.

Fig. 2. Crystal structures of 3 and 5 – Structure of 3 (right) and of 5 (left)

For synthesis of second two mononuclear Schiff base complexes was used 4(diethylamino)salicylaldehyde and condensation have run only for 50%, what resulted in the
formation of tetradentate N3O Schiff base with only one aldehyde moiety (see Fig. 2., right).
Therefore, the complex 3 is a square planar Ni(II) complex coordinated through N3O donor
atoms from tetradentate Schiff base with thiocyanate NCS- group outside of the coordination
sphere and the mononuclear compound 4, in which is central Zn(II) atom coordinated through
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nitrogen atom of thiocyanate NCS ligand - coordination chromophore {ZnN3ON'}.
The rest of herein reported Schiff base compounds contains Ni(II) central atoms and
has been formed by condensation between either 5-bromosalicylaldehyde or 5chlorosalicylaldehyde and N-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, followed by complexation
with Ni(NO3)2 (complex 5), Ni(ac)2 (compounds 6 and 8) or NiCl2 (complex 7). The results of
single crystal X-ray diffraction analysis for 5 and 6 have confirmed expected target compounds,
whereas structural investigations for 7 and 8 revealed two surprising products.
The square planar complex 5 (see Fig. 2., left) is constituted of central Ni(II) atom
tetracoordinated through N3O donor atoms of monodeprotonated pentadentate Schiff base
N,N'-bis(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane. In the mononuclear
complex 6 [Ni(5-ClSalpet)(ac)] is central Ni(II) atom of tetragonal-bipyramidal geometry, its
coordination sphere is formed by N3O2 donor atoms of pentadentate Schiff base N,N'-bis(5chloro-2-hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane and an oxygen atom from acetate
ligand.

Fig. 3. Crystal structure of 8 – unexpected crystal structure for compound 8

The compound 7 is made up of square planar [Ni(5-ClSalen)] units (Ni-Ni distance of
3,371Å) with interaction between neighbouring Ni(II) central atoms of a tetradentate N2O2
Schiff

base

N,N'-bis(5-chloro-2-hydroxybenzylidene)-1,2-diaminoetane

instead

of

pentadentate N3O2 Schiff base, probably as a consequence of its decomposition. The reason for
that hasn't been fully understood yet.
The last compound is binuclear Ni(II) complex 8 probably result of autocatalysis, where
the square planar Ni(II) intermediate (with unknown structure yet) formed during the reaction
catalysed the conversion of some Schiff base imine groups to amide groups. Crystal structure
of 8 is depicted in the Fig. 3..
The compound 8 is made up of two hexacoordinated Ni(II) atoms through two oxygen
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atoms from terminal chelating acetate ligands, two bridging oxygen atoms from deprotonated
aldehyde moiety of Schiff base and two nitrogen donor atoms, one from C=N imine group of
Schiff base and one from amine part of Schiff base – coordination chromophore {NiN2O2O'2}.
Infrared spectra of all the above-mentioned compounds 1-8 show strong imine C=N
vibrational bands typical for Schiff base metallocompounds in the range of 1653-1593 cm-1.
The compounds 1, 3 and 4 with thiocyanate NCS ligand exhibit also strong vibrational bands
at 2119, 2059 and 2034 cm-1, respectively.
For square planar and tetragonal-bipyramidal Ni(II) compound 3 and 8 were measured
also their solid state electronic spectra. In the case of 8 (hexacoordinated Ni(II) atoms) are in
the visible region located three bands associated with the spin-allowed d-d transitions from the
3

A2g ground state to the excited triplet states: 3A2g (F)→3T1g (P) for 367 nm, 3A2g (F)→3T1g (F)

for 617 nm and 3A2g (F)→3T2g (P) for 1002 nm. In the compound 3 was found a less intense
absorption band at 433 nm corresponding to the 1A1g→1B2g forbidden d-d transition.
Conclusion
Eight new transition metal Schiff base compounds - [Co(3-EtOSalpet)NCS] (1), [Cu(3EtOSalpet)]•H2O (2), Ni(II) (3) and Zn(II) (4) compounds containing N-((4-(diethylamino)-2hydroxybenzylidene)-1,6-diamino-3-azahexane

Schiff

base,

complexes

[Ni(5-

BrSalpet)]•NO3‾ (5), [Ni(5-ClSalpet)(ac)] (6), [Ni(5-ClSalen)] (7) and one binuclear Ni(II)
complex (8), were synthesized, structurally characterized and their properties were studied by
IR and VIS spectroscopy.
The reported compounds 1-8 were synthesized by well-known condensation reaction
between aromatic aldehydes and aliphatic triamine, what gave mostly pentadentate N3O2 Schiff
bases. For following complexation were used various transition metal (Ni(II), Co(II), Zn(II)
and Cu(II)) salts and there was no need to use any base for OH groups deprotonation of Schiff
base aldehyde moieties. The above reaction we got eight new transition metal Schiff base
compounds.
Structural measurements for synthesized compounds revealed in some cases also
unexpected and surprising results. Using 4-(diethylamino)salicylaldehyde in the synthesis of
Schiff base ligands caused that the condensation reaction have run only for 50% and therefore,
resulting Schiff base have only one aldehyde moiety. The unexpected products include
complex 7 with interaction between Ni(II) atoms and Salen-type of Schiff base ligand, despite
of the fact that formation of pentadentate N3O2 Schiff base of Salpet-type, based on our
knowledge, amount of analogous syntheses and structural analyses, was expected. Probably it
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is a consequence of Salpet-type Schiff base decomposition to Salen-type Schiff base possibly
due to the preference of square planar geometry in the case of Ni(II) compounds, but the reason
for that hasn't been fully understood yet.
To the achieved unexpected results belongs also binuclear Ni(II) complex with unusual
Schiff base ligand type. This Schiff base ligand is probably result of autocatalysis, where the
square planar Ni(II) intermediate (considering that many square planar Ni(II) compounds
exhibit catalytic activity) catalysed the conversion of some Schiff base imine groups to amide
groups.
Our future aims are to determine crystal structure for the square planar Ni(II)
intermediate complex, which probably catalyses the conversion reaction of C=N groups to HNC=O groups and to find other evidences to confirm our hypothesis of autocatalysis.
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Abstract
Sorption of selenium (IV) and (VI) on synthetic goethite
Selenium is a toxic element with relatively high mobility in the environment. 79Se is one of the main
radionuclides produced in a spent fuel repository. Iron oxy-hydroxides such as goethite might play an important
role in the retardation of selenium. We assume that better understanding of selenium mobility will help to
understand its mobility in case of defection of barrier in a spent fuel repository. In this work we study the
interaction of Se(IV) and Se(VI) on goethite. The sorption of Se(IV) is optimal in range of pH 1,5 – 5,0. On the
other hand the sorption of Se(VI) is optimal in range of pH 1,5 – 2,0. The sorption of Se(IV) and Se(VI) was fitted
with Langmuir and Freundlich isotherms. The sorption behaviour was explained using a pseudo-first and pseudosecond order models.

Keywords: selenium; goethite; sorption
Úvod a formulácia cieľa
Selén sa do životného prostredia dostáva z rôznych zdrojov, najmä však spaľovaním
fosílnych palív [1]. Selén je esenciálny prvok a pri jeho nedostatku, ktoré pozorujeme
v európskych krajinách, vznikajú rôzne choroby srdcovo-cievneho systému, pečene, svalov
a rakovina [2].
Rádioaktívny selén sa do životného prostredia dostáva v prípade narušenia bariéry
hlbinného geologického úložiska. Rádioizotop selénu 79Se je štiepnym produktom 235U. Je to
dlhožijúci rádionuklid s nepresne určenou dobou polpremeny. Podlieha premene beta.
Potenciál uvoľnenia tohto rádionuklidu z geologických úložísk počas dlhších časových období,
napríklad v rámci budúcich klimatických scenárov, je v súčasnosti predmetom výskumu.
Správanie potenciálne uvoľnených rádionuklidov si vyžaduje aj výskumné úsilie s cieľom
kvantifikovať riziká spojené s geologickou likvidáciou [3, 4].
79

Se patrí na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR medzi 19 kritických

rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch, ktoré je povinné deklarovať prevádzkovateľmi
jadrových zariadení [5].
Selén je vysoko mobilný prvok v oxidačnom prostredí a môže zvýšiť dávku žiarenia
pre obyvateľstvo v prípade jeho akumulácie. Akumuláciu prvkov ovplyvňujú rozličné vplyvy
prostredia a jedným z nich je sorpcia. Oxohydroxidy železa ako goethit, hematit a magnetit
hrajú dôležitú úlohu v znižovaní mobility selénu, pretože sa nachádzajú v prostredí, ktoré sa
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dostáva do kontaktu s vodou, ako napríklad pôda, praskliny v horninách či sedimentárne
horniny. Z hľadiska hlbinných geologických úložísk sa selén dostáva do kontaktu
s oxohydroxidmi aj v prípade ich vytvorenia koróziou v železnom kontajneri [6, 7].
Selén existuje v prírode v štyroch rôznych oxidačných stavoch, s veľmi odlišným
chemickým správaním. V anorganických zlúčeninách sa vyskytuje v oxidačných stupňoch −II,
0, +IV a +VI, prevládajúce oxidačné stupne sú +IV a +VI. Zatiaľ čo selenidy kovov a
elementárny selén majú veľmi nízku rozpustnosť a sú celkom nepohyblivé, seleničitan a
selénan sú dobre rozpustné a mobilné [8,9].
Cieľom práce je porovnanie sorpčných vlastností goethitu pre dve dominantné špécie
selénu, Se(IV) a Se(VI), prostredníctvom základných parametrov sorpcie – závislosť od pH,
kinetiky sorpcie aplikáciou modelov pseudo - prvého a pseudo - druhého poriadku
a termodynamických vlastností sorpcie aplikáciou modelov Langmuirovej a Freundlichovej
izotermy.
Materiál a metódy
V experimentoch bol použitý syntetický goethit pripravený metódou podľa Böhma
[10]. Najskôr sme zmiešali 100 ml 1 mol.l-1 roztoku (Fe(NO3)3.9 H2O a 180 ml 5 mol.l-1 roztoku
KOH v 2 l PE fľaši. Zmes sme doplnili do 2 l s redestilovanou vodou a temperovali pri 70 °C
po dobu 5 dní. Zmes sa premiešavala 1 – krát denne. Následne bola suspenzia opakovane
premývaná redestilovanou vodou, zrazenina goethitu oddeľovaná centrifugáciou a filtráciou,
až kým hodnota pH neklesla pod 5,0 a koncentrácia iónov draslíka pod 0,1 mg.l-1. Nakoniec
bol goethit vysušený pri laboratórnej teplote a homogenizovaný v achátovom mlyne.
Závislosť sorpcie selénu od pH sa študovala v 100 ml plastových nádobách. Na
analytických váhach sme navážili 25 mg goethitu a presypali do plastových nádobiek.
Následne sme pripravili roztoky s objemom 50 ml s upraveným pH v rozmedzí 1,5 – 12
použitím 1 ml.l-1 HNO3 a 1 mol.l-1 KOH. Vstupná koncentrácia Se(IV) a Se(VI) bola 10-4 mol.l1

. Roztoky boli premiešavané po dobu 24 hodín na laboratórnej trepačke a následne

centrifugované po dobu 15 minút pri 3000 otáčkach za minútu.
V ďalšom experimente sme zostrojili sorpčné izotermy. Do plastových nádob sme
navážili 25 mg goethitu a pridali rôzne koncentrácie selénu. Vzorky boli doplnené do objemu
50 ml destilovanou vodou a pozaďovým elektrolytom 1 mol.l-1 KNO3. Vstupná koncentrácia
Se(IV) a Se(VI) bola 10-3 mol.l-1. Roztoky boli premiešavané po dobu 24 hodín na laboratórnej
trepačke a následne centrifugované po dobu 15 minút pri 3000 otáčkach za minútu.
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Pre stanovenie kinetiky sorpcie sme použili počiatočnú koncentráciu Se(IV) a Se(VI)
10-2 mol.l-1. Do sklenenej kadičky s objemom 1 l sme navážili 250 mg goethitu a pridali 50 ml
1 mol.l-1 KNO3 a destilovanú vodu doplnenú do objemu 495 ml. Sústava bola homogenizovaná
na ultrazvuku a následne miešaná pri laboratórnej teplote. Pridali sme 5 ml roztok so selénom.
Vo vybraných časoch sme odoberali vzorky, ktoré boli následne podtlakovo filtrované.
Všetky vzorky boli merané metódou AAS s plameňovou atomizáciou (F AAS, Perkin
Elmer 1100).
Výsledky a diskusia
V prvom experimente sme skúmali vplyv pH na sorpciu Se(IV) a Se(VI) na goethit.
Závislosť sme sledovali v rozmedzí pH 1,5 – 12. Zo získaných experimentálnych výsledkov
(Obr. 1) je zrejmé, že oba oxoanióny majú najväčšiu afinitu ku goethitu v kyslých roztokoch.
Je to spôsobené tým, že selén má anionický charakter a jeho viazanie je uľahčené
elektrostatickou interakciou s goethitom, ktorý má v kyslom pH kladne nabitý povrch. So
stúpajúcim pH sa hustota kladného náboja na povrchu goethitu znižuje, a tak nastáva pokles
v množstve sorbovaného selénu. Ďalej na Obr. 1 môžeme vidieť, že optimálne pH pre sorpciu
Se(IV) na goethit je v rozmedzí pH 1,5 – 5, zatiaľ čo sorpcia Se(VI) na goethit prudko klesá už
pri pH 2. Je to spôsobené rozdielnymi formami a nábojmi zlúčenín selénu v roztokoch. Zatiaľ
čo dominantná forma zlúčenín v kyslom pH pre Se(IV) je HSeO31-, pre Se(VI) je dominantná
forma zlúčeniny SeO42-. Väčší záporný náboj zrejme spôsobuje väčšiu odpudivosť oxoaniónu
Se(VI) od povrchu goethitu, kde s rastúcim pH významne stúpa zastúpenie záporných nábojov.
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Obr. 1. Závislosť sorpcie oxoaniónov selénu od pH na syntetickom goethite

Aby sme získali prehľad o mechanizme sorpcie selénu, ako aj o potenciálnych stupňoch
riadenia rýchlosti, boli v sorpčných experimentoch použité dva kinetické modely: model
pseudo - prvého poriadku a model pseudo - druhého poriadku. Kinetiku sorpcie pre Se(IV) a
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Se(VI) znázorňuje Obr. 2. Krivka naznačuje rýchly priebeh sorpcie pre obe špécie selénu.
Znamená to, že goethit má vysokú afinitu voči iónom selénu a zároveň je rovnováha dosiahnutá
veľmi rýchlo. Priebeh sorpcie Se(IV) je rýchlejší ako pre Se(VI). Rovnováha pre Se(IV) je
dosiahnutá po 10. minúte, zatiaľ čo pre Se(VI) môžeme vidieť dosiahnutie rovnováhy už po 2.
minúte experimentu. Ako môžeme ďalej vidieť na Obr. 2, približne po 10. minúte
zaznamenávame desorpciu Se(VI) z goethitu. Vzhľadom na to, že experiment sa uskutočnil pri
pH 3, môže byť tento jav spôsobený lúhovaním goethitu do vodnej fázy.
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Obr. 2. Kinetika sorpcie Se (IV) a (VI) na syntetický goethit

Na základe porovnania hodnôt R2, ktoré sú uvedené v Tab. 1, môžeme povedať, že
kinetiku sorpcie Se(IV) najlepšie opisuje rovnica pseudo - druhého poriadku (0,98).
Experimentálne stanovená rovnovážna koncentrácia pre Se(IV) na goethit je 63,3 µmol.g-1, čo
sa približne zhoduje s rovnovážnou koncentráciou vypočítanou modelom pseudo-druhého
poriadku. Pre modelovanie sorpcie Se(VI) je tiež vhodnejšia rovnica pseudo - druhého
poriadku. Avšak vzhľadom na malé hodnoty R2 (0,4) nie je tento model relevantný.
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Experimentálne stanovená rovnovážna koncentrácia pre Se(VI) na goethite je 35,5 µmol.g-1.
Tab. 1. Parametre kinetiky sorpcie Se (IV) a (VI) na syntetický goethit

Špécia selénu

Model

Rovnovážna
koncentrácia
sorbetu [µmol.g-1]

Rýchlostná
konštanta k

R2

59,3

0,46 min-1

0,92

62,95

0,01 g.µmol-1.min-1

0,98

35,6

2,05 min-1

0,4

35,8

0,27 g.µmol-1.min-1

0,25

Pseudo 1.
poriadok
Psuedo 2.
poriadok
Pseudo 1.
poriadok
Psuedo 2.
poriadok

Se(IV)

Se(VI)

Langmuirova izoterma predpokladá prítomnosť energeticky rovnocenných sorpčných
pozícií a vznik monovrstvy pri sorpcii prvku na sorbent. Freundlichova izoterma je založená
na predpoklade sorpcie látok na heterogénnych povrchoch, možnosti vzniku nových sorpčných
pozícií, ktoré sa zároveň odlišujú svojou energiou [11].
Sorpčné izotermy pre Se(IV) a Se(VI) znázorňuje Obr. 2. Experimentálne stanovená
maximálna sorpčná kapacita pre Se(IV) je 88,4 µmol.g-1 a pre Se(VI) je 45,7 µmol.g-1. Tieto
hodnoty sa nám približne zhodujú s maximálnymi sorpčnými kapacitami vyjadrených
z Langmuirovej izotermy, resp. sú rádovo zhodné s Freundlichovou konštantou (Tab. 2).
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Obr. 3. Sorpčné izotermy pre Se (IV) a (VI) na syntetickom goethite

Na základe výsledkov R2 (Tab. 2.) môžeme povedať, že pre modelovanie sorpcie
Se(IV) nám najlepšie vyhovuje model Freundlichovej izotermy a pre sorpciu Se(VI) model
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Langmuirovej izotermy. Predpokladáme, že Se(IV) vytvára na goethite viac vrstiev s rôznymi
typmi interakcii. Rozdiely v koeficientoch determinácie sú však len marginálne a preto nie je
možné vyvodiť z porovnania týchto modelov jednoznačné závery.
Tab. 2. Parametre sorpčných izoteriem pre Se (IV) a (VI) na syntetickom goethite

Langmuirova izoterma

Maximálna sorpčná
kapacita
. -1

Smax [µmol g ]
Se(IV)
89,1
Se(VI)
47,7
Freundlichova
Freundlichova izoterma
konštanta Kf [µmol.g-1.l]
Se(IV)
79,7
Se(VI)
31,1

Langmuirova konštanta
Kl [l.µmol-1]

R2

1,7
0,6

0,97
0,99

Faktor heterogenity N

R2

0,02
0,1

0,99
0,99

Záver
Výsledky našej práce potvrdzujú veľkú afinitu goethitu voči iónom selénu v kyslých
roztokoch. Zatiaľ čo sorpcia Se(IV) má optimálne hodnoty v rozmedzí pH 1,5 – 5,0, pri Se(VI)
nastáva pokles už pri pH 2. Je to spôsobené vznikom rozdielných dominantných foriem
zlúčenín, zatiaľ čo v kyslom pH pre Se(IV) je HSeO31-, pre Se(VI) je dominantná forma
zlúčeniny SeO42-. Pravdepodobne dochádza ku väčšej odpudivosť Se(VI) od povrchu goethitu,
kde stúpa zastúpenie záporných nábojov so zvyšujúcim pH.
Pri skúmaní kinetiky sorpcie, sme zistili že, že goethit má vysokú afinitu voči iónom
selénu a zároveň, je rovnováha dosiahnutá veľmi rýchlo. Rovnováha pre Se(VI) bola
dosiahnutá po dosiahnutí 10. minúty, zatiaľ čo pre Se(VI) môžeme vidieť dosiahnutie
rovnováhy už po 2. minúte experimentu. Zistili sme, že kinetiku sorpcie pre Se(IV) najlepšie
opisuje rovnica pseudo - druhého poriadku a pre Se(VI) model pseudo - prvého poriadku.
Pri vypracovaní sorpčných izoterm sme zistili, že pre modelovanie sorpcie Se(IV)
najlepšie vyhovuje model Freundlichovej izotermy a pre sorpciu Se(VI) model Langmuirovej
izotermy. Predpokladáme, že Se(IV) vytvára na goethite viac vrstiev s rôznymi typmi
interakcii, keďže rozdiely v koeficientoch determinácie sú však len marginálne a preto nie je
možné vyvodiť z porovnania týchto modelov jednoznačné závery.
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Elektrochemická degradácia vybraných liečiv s využitím bórom
dopovaných diamantových elektród a identifikácia degradačných
produktov pomocou vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie
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Abstract
Electrochemical degradation of selected pharmaceuticals on boron doped diamond electrodes and
identification of their degradation products by high resolution mass spectrometry.
Presence of pharmaceuticals in wastewater and their low removal efficiency in wastewater treatment
plants (WWTP´s) is an increasing problem all over the world. The aim of this study was to investigate
electrochemical degradation of seven selected pharmaceuticals on boron doped diamond electrodes in wastewater.
We studied influence B/C ratio in gas phase to effectivity of degradation. The obtained results showed that electrooxidation was the most effective by electrodes with 10 kppm B/C ratio, when e. g. the effectivity of diclofenac
degradation was over 97%. The second point of this work was identification of degradation products of selected
pharmaceuticals. The study was carried out by liquid chromatography coupled with high resolution mass
spectrometry (LCMS-IT-TOF). Using this combination was possible to identify some of diclofenac degradation
products.

Keywords: pharmaceuticals; boron doped diamond electrode; wastewater; degradation products
Úvod a formulácia cieľa
Činnosťou farmaceutického priemyslu sú ročne vyprodukované tisícky ton
farmaceutických produktov, ktoré sú stále intenzívnejšie využívané v domácnostiach,
nemocniciach, na veterinárne a priemyselné účely [1]. Farmakologicky účinné látky – liečivá
sú po ich užití vylučované prostredníctvom moču a výkalov do vôd mestských kanalizačných
sietí a prichádzajú do čistiarní odpadových vôd. Bolo preukázané, že práve čistiarne
odpadových vôd sú kvôli nedostatočnej účinnosti odstraňovania liečiv primárnym zdrojom ich
vstupu do životného prostredia [2], kde môžu ovplyvniť aj necieľové organizmy a pôsobiť
nepriaznivo na ekosystémy [3]. Z tohto dôvodu sú stále intenzívnejšie študované možnosti na
zvýšenie účinnosti eliminácie liečiv prítomných v odpadových vodách. Na tento účel bolo
vyvinutých niekoľko pokročilých elektrochemických oxidačných procesov založených na
generovaní veľmi reaktívnych hydroxylových radikálov (•OH) [4], medzi ktoré patrí aj
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anodická oxidácia s využitím bórom dopovaných diamantových elektród (BDDE) [1, 5].
Koncentrácia liečiv v odpadovej vode sa v závislosti od konzumovaného množstva
a miery ich vylučovania pohybuje v rozmedzí 10-3 – 10-6 mg/L [6, 7]. Liečivá valsartan
(hyportenzívum), venlafaxín (antidepresívum), kofeín (psychostimulant), karbamazepín
(antiepileptikum), diklofenak (antiflogistikum), trimetoprim a sulfometoxazol (antibiotiká) [8]
sú zástupcami terapeutických skupín, ktoré sa v odpadových vodách nachádzajú na relatívne
vysokých koncentráciách [7, 9, 10] a vo svojej kategórii patria medzi najviac zastúpené
v odpadovej vode Slovenska [1, 6, 11] ale aj v zahraničí [7, 12].
Hlavnými cieľmi práce bolo uskutočnenie elektrochemickej degradácie vyššie
spomenutých liečiv v odpadovej vode s využitím bórom dopovaných diamantových elektród
a následná

identifikácia

produktov

degradácie

prostredníctvom

vysokorozlišovacej

hmotnostnej spektrometrie.
Materiál a metódy
Na degradáciu liečiv bola použitá odpadová voda z výstupu modelu domovej čistiarne
odpadovej vody zriadenej na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Do odpadovej vody
boli pridané štandardy liečiv – valsartan, venlafaxín, kofeín, trimetoprim, sulfametoxazol,
karbamazepín a diklofenak (SigmaAldrich, Mníchov, Nemecko) s výslednou koncentráciou 1
mg/L. Elektrochemická degradácia liečiv bola uskutočnená s troma pármi elektród s rovnakým
pomerom CH4/H2 (2%) a rôznymi pomermi B/C v plynnej fáze (10 kppm/12 kppm/15 kppm).
Napätie aplikované na elektródy malo hodnotu 36 V. Vzorky boli odoberané do 50 mL PP
plastových vzorkovacích nádob v časových intervaloch 0, 30, 120 a 240 minút od začiatku
degradácie. Pred analýzou boli vzorky odpadovej vody filtrované cez 0,45 µm filtre
z regenerovanej celulózy.
Na stanovenie vybraných liečiv bol použitý hmotnostný spektrometer TSQ Quantum
Ultra LC/MS/MS (Thermo Fisher Scientific, San Jose, CA, USA). Identifikácia
transformačných produktov po elektrochemickej degradácii bola uskutočňovaná pomocou
LCMS-IT-TOF™ od firmy Schimadzu (Kyoto, Japonsko), ktorý na ionizáciu analytov využíva
elektrosprejový ionizačný zdroj pracujúci v pozitívnom aj negatívnom ionizačnom móde.
Chromatografická separácia bola uskutočnená na kolóne Hypersil GOLD (100 x 2,1 mm;
3 µm, Thermo Scientific) s využitím gradientovej elúcie mobilnej fázy (A:15 mM FA v H2O;
B: 15 mM FA v ACN).
Výsledky a diskusia
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Existuje mnoho prístupov k možnostiam odstraňovania liečiv z odpadových vôd.
V posledných desaťročiach bolo na degradáciu liečiv použité množstvo fyzikálnych,
chemických a biologických technológií. Konvenčné čistiarne odpadových vôd sú schopné
degradovať mnoho liečiv len s limitovanou účinnosťou, preto je pri čistení odpadových vôd
potreba zaradenia ďalšieho procesu úpravy [1]. Naša experimentálna práca je zameraná na
jednu z možností úpravy odpadovej vody – elektrochemickú degradáciu s využitím bórom
dopovaných diamantových elektród.
Hodnoty koncentrácií jednotlivých liečiv v rôznych časových intervaloch degradácie
sú zosumarizované v Tab. 1.
Tab. 1. Elektrochemická degradácia liečiv – hodnoty účinnosti degradácie koncentrácií liečiv (%) pre tri
rôzne typy bórom dopovaných diamantových elektród v jednotlivých časových intervaloch degradácie
čas
10 kppm, 2%
degradáci
e
Kofeí Trimetopri Venlafaxí Sulfametoxazo Karbamazepí Valsarta Diklofena
(min.)
n
m
n
l
n
n
k
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
6
40
4
5
12
30
13
32
25
95
19
14
74
120
25
53
61
97
35
32
98
240
12 kppm, 2%
Kofeí Trimetopri Venlafaxí Sulfametoxazo Karbamazepí Valsarta Diklofena
n
m
n
l
n
n
k
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
4
0
5
1
9
30
13
30
10
19
18
5
47
120
13
43
35
78
29
170
83
240
15 kppm, 2%
Kofeí Trimetopri Venlafaxí Sulfametoxazo Karbamazepí Valsarta Diklofena
n
m
n
l
n
n
k
0
0
0
0
0
0
0
0
6
7
5
31
6
1
11
30
24
36
31
69
29
25
54
120
18
49
40
89
31
14
77
240

Na základe poklesu koncentrácii, resp. účinnosti degradácie jednotlivých liečiv je
možné povedať, že pomer B/C – 10 kppm je spomedzi testovaných elektród najvhodnejším
a čas 240 minút degradácie dosahuje najvyššie účinnosti pre všetky zvolené liečivá (Obr. 1.).
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Obr. 1. Účinnosť degradácie liečiv – grafické zobrazenie porovnania účinnosti [%] troch typov bórom
dopovaných diamantových elektród líšiacich sa v pomere B/C na degradáciu vybraných liečiv

Vzhľadom na vysokú účinnosť degradácie diklofenaku vybranej elektródy
s parametrami 10 kppm (B/C), 2% (CH4/H2) sme v druhej časti experimentu uskutočnili
identifikáciu degradačných produktov práve pre toto liečivo.

Obr. 2 Degradačné produkty diklofenaku – grafické zobrazenie DP diklofenaku identifikovaných
v odpadovej vode po 120 minútach elektrochemickej degradácie
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S využitím vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie sme identifikovali niekoľko
degradačných produktov (DP) diklofenaku. Na Obr. 2 sú MS spektrá dvoch identifikovaných
degradačných produktov, ktoré sa zhodujú s v literatúre publikovanými degradačnými
produktmi [13].
Záver
Experimentálna práca bola zameraná na možnosť degradácie liečiv z rôznych
terapeutických skupín. Z testovaných 2 % (CH4/H2) bórom dopovaných diamantových
elektród za najvhodnejšiu považujeme elektródu s 10 kppm (B/C), pri ktorej bola dosiahnutá
degradácia diklofenaku až 97,6 %. Prostredníctvom vyvinutej HPLC-HRMS metódy bolo
možné identifikovať produkty vybraných liečiv, preto považujeme vysokorozlišovaciu
hmotnostnú spektrometriu za vhodnú metódu na identifikáciu degradačných produktov
v odpadovej vode.
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Enantioselektívna skvaramidmi katalyzovaná Michaelova adícia
4-hydroxykumarínov na β-nitrostyrény
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Abstract
Enantioselective squaramide catalyzed Michael addition/cyclization of 4-hydroxycoumarins with βnitrostyrenes
This work describes the enantioselective synthesis of chiral 2,3-dihydrofurocoumarins by squaramidecatalyzed Michael addition of 4-hydroxycoumarins to β-nitrostyrenes, followed by a cyclization reaction. A
coumarin moiety is present in many chiral bioactive compounds, but the organocatalysis has still not reached its
full potential in the synthesis of chiral coumarins. Here, we used squaramide catalysts comprising two chiral units,
(S)-phenylethylamine and cyclohexane-1,2-diamine. These catalysts showed high reactivity and
enantioselectivity in this transformation. Following this procedure, we prepared a series of 2,3dihydrofurocoumarin derivatives in 47-93% yields and enantiomeric purities in the range of 78-94% ee.
Polystyrene-immobilized squaramide catalyst performed well for the initial two reaction cycles but then slowly
degraded.

Keywords: coumarin; Michael addition; nitroalkene; organocatalysis; squaramide
Úvod a formulácia cieľa
Asymetrická Michaelova adícia 1,3-dikarbonylových zlúčenín na nitroalkény
predstavuje významnú metódu prípravy chirálnych γ-nitrokarbonylových zlúčenín [1], ktoré sa
dajú ľahko pretransformovať na nitriloxidy, amíny, či karboxylové kyseliny [2].
Wang a kol. uskutočnili Michaelovu adíciu 4-hydroxykumarínu na nitrostyrény,
katalyzovanú chirálnymi bifunkčnými tiomočovinami. Produkty, 2,3-dihydrofurokumaríny, sa
získali

po

spontánnej

cyklizácii

Michaelových

aduktov

v 53-75

%

výťažkoch

a enantiomérnych nadbytkoch od 64 do 90 % [3]. Goldfussova skupina sa venovala rovnakej
reakcii, avšak nedošlo k spontánnej cyklizácii a izolovali sa iba Michaelove adukty
v maximálnom výťažku 93 % a ee 81 % [4].
Našim cieľom bolo zlepšiť enantioselektivitu Michaelovej adície 4-hydroxykumarínu
na nitrostyrény a pre tento účel sme si pripravili dva nové skvaramidové katalyzátory
a otestovali efektivitu ďalších známych skvaramidov. Vzhľadom k tomu, že príprava
skvaramidových katalyzátorov je časovo aj cenovo náročná, rozhodli sme sa pripraviť
imobilizovaný skvaramidový katalyzátor, ktorý by sa dal opakovane použiť v študovanej
reakcii.
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Materiál a metódy
Všetky reaktanty, reakčné činidlá a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (Acros, Sigma
Aldrich, Merck, Mikrochem). Produkty boli čistené na stĺpci silikagélu (Merck 65/40).
Priebehy reakcií a stĺpcovej chromatografie sa sledovali tenkovrstvovou chromatografiou
(TLC) na SiO2 platničkách. Na vizualizáciu škvŕn sa použilo UV žiarenie. NMR spektrá
produktov sa merali na prístroji Varian Gemini 2000 (300 MHz, resp. 600 MHz pre 1H a 75,
resp. 151 MHz pre 13C). Na meranie boli použité deuterované rozpúšťadlá ako CDCl3, DMSOd6, D2O a CD3OD s TMS ako vnútorným štandardom. Enantiomérne nadbytky produktov sa
stanovili pomocou HPLC na kolóne Daicel Chiralpac IA s UV detektorom (254 nm). Ako
mobilná fáza sa použila zmes propán-2-ol/hexán.
Výsledky a diskusia
Na začiatku našej práce sme reakciou 4-hydroxykumarínu (1a) s trans-β-nitrostyrénom
(2a), ktorú sme katalyzovali achirálnou bázou Et3N, pripravili racemický štandard potrebný
pre sledovanie priebehu organokatalytických reakcií ako aj HPLC meraní (Obr.1).

Obr. 1. Skvaramidmi katalyzovaná Michaelova adícia 4-hydroxykumarínu na trans-β-nitrostyrén

Ako produkt sme získali v súlade s literatúrou [3] furokumarín 3a v nízkom 42 %
výťažku (Tab. 1, riadok 1).V nasledujúcich pokusoch sme sa rozhodli porovnať účinok
955

skvaramidov s primárnou (kat. I), sekundárnou (kat. II) a terciárnou aminoskupinou (kat. III)
na priebeh študovanej reakcie. S katalyzátorom I sme získali po troch dňoch produkt 3a v 69 %
výťažku (Tab. 1, riadok 2). Katalyzátor II poskytol produkt až po pridaní bázického aditíva
(NaOAc), kedy bol cyklický produkt 3a izolovaný vo výťažku 75 % (Tab. 1, riadok 2 vs. 3).
Zvýšenie množstva katalyzátora II na 20 mol % nemalo výraznejší vplyv na výťažok (Tab. 1,
riadok 4), preto sme sa rozhodli pracovať ďalej s 10 mol % katalyzátora. Najlepší výsledok
sme dosiahli s katalyzátorom III a to nielen z hľadiska výťažku (90 %) ale aj
enantioselektivity. Kým v prípade katalyzátorov I a II sme získali iba racemické produkty,
reakcia katalyzovaná skvaramidom III poskytla produkt 3a v miernom 47 % enantiomérnom
nadbytku (Tab. 1, riadky 2 - 5 vs. 6). Z tohto výsledku sme usúdili, že pre úspešný
enantioselektívny priebeh študovanej reakcie je nevyhnutné, aby skvaramidový katalyzátor
obsahoval terciárnu aminoskupinu, čo sme následne potvrdili použitím katalyzátora IV, ktorý
obsahuje terciárnu piperidinocyklohexylovú skupinu. Produkt 3a sme opäť získali v dobrom
76 % výťažku a došlo aj k zvýšeniu enantiomérneho nadbytku na 60 % (Tab. 1, riadok 7).
Tab. 1. Skvaramidmi katalyzovaná Michaelova adícia 4-hydroxykumarínu na trans-β-nitrostyrén

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kat. (mol %)

Adit.

Rozpúšť.

Et3N (20)
I (10)
II (10)
II (10)
II (20)
III (10)
IV (10)
IV (10)
V (10)
VI (10)
VII (10)
VIIIa (10)
VIIIb (10)
IX (10)

NaOAc
NaOAc
-

dioxán
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
dioxán
dioxán
dioxán
dioxán
dioxán
dioxán
dioxán

Reakč. čas

Výťažok 3a

ee

(d)

(%)

(%)

1
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

42
69
75
67
90
76
72
69
43
74
70
44
75

rac
rac
rac
rac
47
60
84
76
78
78
86
-94
92

Je známe, že výsledok reakcií, v ktorých zohrávajú dôležitú úlohu vodíkové väzby,
často závisí od použitého rozpúšťadla. Keďže doposiaľ sme pracovali výlučne v DCM,
uskutočnili sme porovnávaciu reakciu s terciárnym skvaramidom IV v dioxáne, pričom sme
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dosiahli výrazné zvýšenie enantiomérneho nadbytku na 84 % (Tab. 1, riadky 7 vs. 8). Z tohto
dôvodu sme ďalej pracovali s týmto rozpúšťadlom.
Ďalej sme rozšírili škálu skvaramidových katalyzátorov o nové deriváty, pričom sme
zachovali piperidinocyklohexylový motív. U katalyzátora V, ktorý sa líši od katalyzátora IV
absenciou jednej metylénovej skupiny sme zaznamenali pokles v hodnote enantiomérneho
nadbytku (Tab. 1, riadok 9). Katalyzátor VI poskytol takisto produkt s nižšou
enantioselektivitou (Tab. 1, riadok 9 vs. 10). Následne sme sa pokúsili zlepšiť
enantioselektivitu reakcie použitím katalyzátora, ktorý má na oboch stranách skvaramidového
skeletu chirálne substituenty. Skvaramidový katalyzátor VII s pridanou axiálnou chiralitou,
zabezpečenou prítomnosťou (S)-BINOLovej jednotky, poskytol furokumarín 3a v dobrom
výťažku (74 %) a 78 % ee (Tab. 2, riadok 11).
Použitie katalyzátora VIIIa v študovanej reakcii potvrdilo výhodu pridanej chirality,
enantiomérny nadbytok produktu 3a sa zvýšil na 86 % (Tab. 1, riadok 12). Keďže katalyzátor
VIIIa mal konfiguráciu (S,R,R)-, na porovnanie sme pripravili katalyzátor VIIIb s
konfiguráciou (S,S,S)-. Ako vidíme z tabuľky 1 (riadok 13), produkt sme získali v nízkom
výťažku, ale na druhej strane v doteraz najvyššom enantiomérnom nadbytku (94 %). Najlepší
výsledok sme dosiahli na záver s chinínovým katalyzátorom IX, ktorý poskytol produkt 3a vo
výťažku 75 % s vynikajúcim 92 % ee. Literatúra34 uvádza vznik tohto produktu v 67 % výťažku
a 88 % ee.
Vzhľadom k tomu, že príprava skvaramidových katalyzátorov je časovo aj cenovo
náročná, rozhodli sme sa pripraviť imobilizovaný katalyzátor IM1, ktorý možno v študovanej
reakcii opakovane použiť. Imobilizovaný katalyzátor IM1 sme aplikovali v reakčných
podmienkach porovnateľných s podmienkami použitými v homogénnych reakciách (dioxán,
5 d,rt) (Obr. 2).

Obr.2. Michaelova adícia 4-hydroxykumarínu na trans-β-nitrostyrén katalyzovaná imobilizovaným
skvaramidovým katalyzátorom IM1

Ako vidno z tabuľky 2, v prvom cykle sme získali produkt 3a v malom výťažku, čo si
vysvetľujeme tým, že produkt mohol zostať naviazaný na povrchu katalyzátora. V druhom
cykle, keď sa už produkt na nasýtený povrch katalyzátora neviaže, výťažok vzrástol na 76 %.
V prvom aj druhom cykle sa účinnosť aktívnych miest katalyzátora odrazila vo vynikajúcej
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enantioselektivite (92 % a 94 % ee). V treťom cykle zostal výťažok naďalej veľmi dobrý, ale
došlo k poklesu enantiomérneho nadbytku na 58 % ee. V ďalších cykloch sme zaznamenali
postupný pokles vo výťažku aj v enantiomérnom nadbytku.
Tab. 2. Michaelova adícia 4-hydroxykumarínu na trans-β-nitrostyrén katalyzovaná imobilizovaným
skvaramidovým katalyzátorom IM1

Cyklus

Výťažok 3a (%)

ee (%)

1.
2.
3.
4.
5.

34
76
80
67
49

92
94
58
60
40

Aby sme mohli posúdiť vplyv substituentov na priebeh študovanej reakcie, rozšírili sme
substrátovú škálu na dva komerčne dostupné deriváty 4-hydroxykumarínu (Br- a Me-) a dva
deriváty β-nitrostyrénu (Cl- a MeO-) (Obr.3).

Obr.3. Michaelova adícia derivátov 4-hydroxykumarínu na rôzne trans-β-nitrostyrény katalyzovaná
skvaramidovým katalyzátorom VIIIa

Reakcie sme uskutočnili s katalyzátorom VIIIa v dioxáne pri rt a po 5 dňoch sme
izolovali produkty 3b-e (Tab. 3). Ako vidno z výsledkov uvedených v tabuľke 3,
elektrónakceptorný substituent na kumarínovom skelete pôsobí deaktivačne, čo sa prejavuje
nízkym výťažkom produktu 3b (riadok 1). Naproti tomu donorný účinok metylovej skupiny
bol

pozitívny, produkt

3c sa izoloval v mierne vyššom

výťažku

ako v prípade

nesubstituovaného 4-hydroxykumarínu (Tab. 3, riadok 2). Enantioselektivitu pozitívne
ovplyvnila predovšetkým substitúcia na kumarínovom skelete.

Tab. 3. Michaelova adícia derivátov 4-hydroxykumarínu na rôzne trans-β-nitrostyrény katalyzovaná
skvaramidovým katalyzátorom VIIIa
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Kat.
R1
R2
3
Výťažok (%)
ee (%)
VIIIa
Br
H
3b
47
90
VIIIa
CH3
H
3c
78
94
VIIIa
H
Cl
3d
93
92
VIIIa
H
OMe
3e
56
78
Nové zlúčeniny 3b aj 3c, sa získali vo vysokom enantiomérnom nadbytku 90 a 94 %

1
2
3
4

(Tab. 3, riadky 1 a 2). Substitúcia na benzénovom jadre nitrostyrénu má na priebeh reakcie
opačný účinok. Kým elektrónakceptorný chlór v para polohe umožňuje získať produkt 3d vo
vysokom výťažku (93 %) a excelentnom 92 % enantiomérnom nadbytku, pri metoxyderiváte
3e došlo k výraznému poklesu nielen výťažku (56 %) ale aj enantiomérneho nadbytku (78 %)
(Tab. 3, riadky 3 a 4).
Záver
Táto práca bola zameraná na Michaelovu adícia 4-hydroxykumarínu na trans-βnitrostyrén, katalyzovanú skvaramidovými katalyzátormi I až IX a imobilizovaným
katalyzátorom IM1. Najúčinnejší katalyzátor IX poskytol produkt 3a v izolovanom výťažku
75 % a 92 % ee. V najlepších nájdených podmienkach bol katalyzátor VIIIa použitý
v reakciách s rôzne substituovanými 4-hydroxykumarínmi ako aj nitrostyrénmi, pričom
produkty 3b-e sa získali vo výťažkoch 47-93 % a enantiomérnych nadbytkoch 78-94 %.
Absolútna konfigurácia produktov 3 bola určená pomocou porovnania nameraných a DFT
vypočítaných CD spektier. Zlúčeniny 3b, 3c a 3e sú nové látky.
Poďakovanie
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Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres
Andrea Moravčíková, Dominika Kubalová, Mária Balážová
Centrum biovied slovenskej akadémie vied, Ústav biochémie a genetiky živočíchov,
Oddelenie biomembrán, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská republika;
amoravcikova7@gmail.com

Abstract
The role of lipid droplets to heat stress
Yeast Saccharomyces cerevisiae are similar to higher eukaryotes. This is why yeast has become a suitable
organism to study cell biology of lipids. Lipids are necessary for the formation of membranes, serve as a source
of energy and also cooperate on cell signaling. In yeast, the fatty acids are stored in the form of triacylglycerols
(TAG) and steryl esters (SE) which form lipid droplets. The deletion of gene encoded an acyltransferases
responsible for the synthesis of triacylglycerols (dga1∆, lro1∆) and a steryl esters (are1∆, are2∆) leads to the
accumulation of lipids. Quadruple mutant (QM) strain lack detectable neutral lipids and lipid droplets. Our results
showed that QM, that lack all four acyltransferase genes, is viable at 30 ° C but doesn´t grow at 37 ° C on synthetic
minimal medium.

Keywords: lipid droplets; heat stress; yeast; lipids
Úvod a formulácia cieľa
Za posledných niekoľko desiatok rokov sa veľká pozornosť sústredila na lipidy
v súvislosti s ochoreniami a zdravím človeka. V prípade ochorení je dôležité zachovať
homeostázu lipidov, ktorá zahŕňa biosyntézu lipidov, ich degradáciu a skladovanie. Mastné
kyseliny slúžia ako základné stavebné jednotky na syntézu membránových lipidov
(fosfolipidov, sfingolipidov) a tiež sú skladované vo forme triacylglyceroly a sterol esterov
[1].
Veľké množstvo voľných mastných kyselín v kvasinkách môže byť škodlivé a môže
viesť k lipotoxicite. Lipotoxicita je úzko spojená s programovanou bunkovou smrťou v
dôsledku lipidovej nerovnováhy [2]. Eliminovanie tohto účinku sa deje vďaka uskladneniu
lipidov vo forme lipidových kvapôčok (LDs). Tieto intracelulárne organely sú špecializované
na zhromažďovanie, skladovanie a následne dodávanie lipidov nielen v eukaryotických ale aj
niektorých prokaryotických bunkách. Ich základnou úlohou je dodávanie lipidov pre
energetický metabolizmus, syntézu membrán a tiež na syntézu molekúl ako sú lipoproteíny,
žlčové soli alebo hormóny. Najviac zastúpené neutrálne lipidy v LDs sú triacylglyceroly
(TAG) a sterol estery [3]. Na syntéze triacylglycerolov sa zúčastňujú acyltransferázové enzýmy
kódovanými génmi DGA1 a LRO1. Enzýmy acyltransferáz kódované génmi ARE1 a ARE2, sú
primárne zodpovedné za syntézu esterov ergosterolu, ale tiež môžu acylovať diacylglycerol za
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vzniku TAG [4]. Delécia všetkých 4 acyltransferázových génov (DGA1, LRO1, ARE1, ARE2),
ktoré sú zodpovedné za syntézu triacylglycerolov a sterol esterov v Saccharomyces cerevisiae
má vplyv na hromadenie lipidov v dôsledku absencie neutrálnych lipidov a teda lipidových
kvapôčok. Takéto kvasinkové mutanty sú životaschopné pri 30 ˚C napriek chýbaniu LDs [2].
Cieľom našej práce je sledovanie vplyvu teploty na viabilitu kvasinkových kmeňov,
ktoré majú mutácie v génoch kódujúce proteíny zúčastňujúce sa biosyntézy TAG a sterol
esterov. Následne tiež stanoviť lipidový profil príslušných mutantov v celkovom bunkovom
homogenáte a v organelovej frakcii endoplazmatického retikula a mitochondrií. Na základe
dosiahnutých výsledkov chceme zistiť, či a ako sa mení lipidové zloženie bunkových organel
v závislosti od teploty a akú úlohu zohráva dynamika lipidovej membrány a LDs v adaptácii
kvasiniek na teplotný stres.
Materiál a metódy
Kvasinkové kmene S. cerevisiae
WT- v genetickom pozadí BY4741;
dga1∆- WT kmeň s deléciou génu DGA1;
lro1∆- WT kmeň s deléciou génu LRO1;
are1∆- WT kmeň s deléciou génu ARE1;
are2∆- WT kmeň s deléciou génu ARE2;
QM- WT kmeň ktorý má delécie génov DGA1, LRO1, ARE1 a ARE2 dôsledkom čoho mu
chýbajú LDs;
Kultivačné média
YPD
I-C- kompletné médium s aminokyselinami
I+C- kompletné s aminokyselinami
Stanovenie koncentrácie buniek v Bürkerovej komôrke
Kvasinkové kmene sme zaočkovali do tekutého YPD média. Jednotlivé kultúry sme
nechali rásť 24 h pri 30 °C za súčasného trepania na laboratórnej trepačke. Kultúry sme po
narastení zriedili a určili koncentráciu buniek pomocou Bürkerovej komôrky. Pôvodnú kultúru
sme nariedili tak aby obsahovala 10 000, 1 000, 100 a 10 buniek. Takto pripravené kultúry sme
vysiali na rozličné kultivačné média a sledovali rast pri rozličných teplotách.
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Izolácia chromozomálnej DNA z kvasiniek S. cerevisiae
DNA bola izolovaná z bunkovej kultúry získanej 24-hodinovou kultiváciou v YPD
médiu pri teplote 30 °C za stáleho miešania. Kultúra bola scentrifugovaná a kvasinky boli
rozsuspendované v 6% roztoku SET (20% dodecylsulfát sodný; 0,5 M EDTA pH 8,0 ; 1 M
Tris pH 8,0) a inkubované 15 min pri 65 °C. Kvasinky boli ďalej inkubované 5 min v 3 M
roztoku acetátu sodného na ľade. Po centrifugácii bol k supernatantu pridaný izopropanol.
K peletu, ktorý sme získali ďalšou centrifugáciou, sme pridali 70% etanol a následne sme pelet
nechali vysušiť. Získaný pelet s DNA sme rozsuspendovali v sterilnej vode.
Polymerázová reťazová reakcia
Vyizolovanú chromozomálnu DNA z kvasinky S. cerevisiae sme amplifikovali
pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Na PCR reakciu s celkovým objemom 10
µl sme použili 0,5 µl vyizolovanej DNA.
Elektroforéza amplifikovaných úsekov DNA v agarózovom géli
Amplifikovanú chromozomálnu DNA sme separovali v 1% agarózovom géli v 0,5x
TAE. Na vizualizáciu DNA sme do agarózového gélu pridali farbičku peqGREEN DNA/RNA
Dye. Vzorky boli pripravené zmiešaním nanášacej farbičky 1x loading Dye. Elektroforéza
prebiehala 25 minút pri potenciálovom spáde 4 V/cm.
Výsledky a diskusia
QM mutant bol pripravený deléciou štyroch génov kódujúcich proteíny zúčastňujúce
sa biosyntézy TAG a sterol esterov. Na overenie, či individuálna strata niektorého z týchto
štyroch enzýmov je zodpovedná za zhoršený rast kmeňa pri 37 °C, sme testovali rast mutantov
v jednotlivých génoch. Mutantné kvasinkové kmene (dga1∆, lro1∆, are1∆ a are2∆) boli
získané z kvasinkovej zbierky Euroscarf a delécia príslušného génu bola overená pomocou
PCR. Z jednotlivých kvasinkových mutantov sme vyizolovali chromozomálnu DNA a na
základe špecifických primerov sme overili, že každý mutant má prerušený príslušný gén
pomocou KanMX4 dizrupčnej kazety (obr. 1.). V prípade dráh 2-5 pozorujeme signál, ktorý
vznikol v dôsledku amplifikácie úseku nefunkčného génu a kanamycínu. V prípade
štandardného kmeňa WT (dráhy 6-9) nepozorujeme žiadny signál, pretože štandardný kmeň
nemá dizrupciu génov s KanMX4.
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Obr. 1. Overenie KanMX4 dizrupcie
Dráha 1: marker molekulových hmotností GeneRuler TM 1kb DNA Ladder Plus.
Dráha 2: DNA dga1∆ s primermi (DGA1 +KanMx-B)
Dráha 3: DNA lro1∆ s primermi (LRO1+ KanMx-B)
Dráha 4: DNA are1∆ s primermi (ARE1+ KanMx-B)
Dráha 5: DNA are2∆ s primermi (ARE2+KanMx-C)
Dráha 6: DNA WT s primermi (DGA1+ KanMx-B)
Dráha7: DNA WT s primermi (LRO1+KanMx-B)
Dráha 8: DNA WT s primermi ( ARE1+KanMx-B)
Dráha 9: DNA WT s primermi (ARE2+ KanMx-C)

Kvasinkové kmene, ktoré majú mutácie v génoch pre biosyntézu TAG a sterol esterov
boli vysiate na média YPD, I-C- a I+C- a pestované pri 30 a 37 °C (obr.2). Pri 30 °C rastú
všetky kvasinkové kmene rovnako na všetkých troch médiách.
Pri 37 °C pozorujeme na médiu s inozitolom a bez cholínu (I+C-) a I-C- zhoršený rast
nielen QM mutanta ale aj dga1∆ mutanta. Tento výsledok sa nám potvrdil aj pri ďalších 2
testovaniach. QM mutant je štvoritý mutant, ktorému chýbajú všetky 4 acyltransferázové gény
(DGA1, LRO1, ARE1, ARE2). V dôsledku toho mu chýbajú lipidové kvapôčky, ktoré zohrávajú
úlohu v homeostáze lipidov. Pri 30 °C tento mutant rastie, avšak so zvyšujúcou sa teplotou
pozorujeme zhoršený rast oproti ostaným mutantom, ktorý obsahujú LDs. Pri dga1∆ mutantovi
sme neočakávali zhoršený rast, nakoľko obsahuje LDs. Tento fenotyp pri dga1∆ a QM
mutantovi nebol doteraz popísaný a je pre nás zaujímavý pre ďalšie skúmanie.
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Obr. 2. Testovanie kvasinkových mutantov s dizrupciou génov kódujúce enzýmy biosyntézy
triacylglycerolov a sterol esterov
Kvasinkové kmene rástli 24 hod v YPD inokule pri 30 ˚C na laboratórnej trepačke. Následne boli vysiate
ne rozličné média, ktoré boli inkubované pri 30 a 37 °C. Narastené kultúry sú skenované po 4 dňoch od vysiatia
na média. Jednotlivé kvasinkové kmene sú testované v genetickom pozadí BY4741.

QM

Záver
QM mutant nemá LDs, v dôsledku chýbania génov, ktoré zabezpečujú ich syntézu. So
zvyšujúcou teplotou dochádza pravdepodobne k hromadeniu lipidov, ktoré pôsobia
cytotoxicky, dôsledkom čoho má QM mutant zníženú viabilitu. Mutanty dga1∆ a lro1∆
obsahujú lipidové partikuly a teda by mali lepšie prežívať pri zvýšenej teplote. Avšak kmeň
dga1∆ je fenotypovo skoro podobný ako QM mutant bez LDs. Fenotyp QM mutanta pri
zvýšenej teplote je pravdepodobne spôsobený najmä stratou LDs spojenou so zmenou lipidov,
za ktorú je zodpovedná delécia génu DGA1.
Poďakovanie
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Abstract
TiO2 nanotube (TiNT) arrays were grown on silicon substrate via electrochemical anodization of titanium
films sputtered by magnetron. To improve their photocatalytic activity reduction in H2/Ar was used. Investigation
of composition and morphology by X-ray diffraction (XRD), electron microscopy (SEM) and X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS) showed the presence of well-ordered arrays of anatase nanotubes with average diameter and
length of 100 nm and 1.3 µm, respectively. Reduced TiNT exhibited higher rates in the photodegradation of
organic dyes (compared to oxidized TiNT) and this is caused by limitation of electron-hole recombination rates
by a shift of the energy gap into visible region. The photocatalytic activity was measured under UV, sunlight and
visible irradiation.

Keywords: TiO2 nanotubes; sputtering; doping; hydrogenation; photocatalysis
Introduction and Objectives
In the past 20 years, much attention has been devoted to the application of
semiconductor photocatalysis in environmental remediation because it is a clean and
sustainable photochemical process [1]. Although many semiconductors show photocatalytic
activity, TiO2 remains one of the most promising materials used for environmental purposes
[2]. However, two main factors are limiting its application: 1) the fast recombination of
photogenerated electron-hole pairs in TiO2 that decreases its efficiency and 2) the wide band
gap of TiO2 located in UV region that causes absorption of only a small segment of sunlight
[3].
Recently, much attention has been devoted to studies of TiO2 in form of nanotube arrays
(TiNT) [Motola2018, Motola2017]. It has been shown that highly self-ordered 1D arrays of
TiNT by electrochemical anodization of Ti metal layers and which were oriented
perpendicularly to the substrate show better performance in the photocatalytic degradation of
aqueous solution of pollutants comparing with sol-gel based films [1]. This enhancement of
the reaction rate was explained by greater adsorption of aqueous reactants on the photoactive
material while higher pore volume can accelerate the diffusion of the reactants during the
photocatalytic reaction [1, 4].
The discovery of visible light-driven photocatalysis on TiO2 prepared by hydrogenation
(reduction) is a recent breakthrough, which opens a new field in application of titania in solar
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light photocatalysis [5]. Hydrogenation of anatase TiO2 creates surface disorder with oxygen
vacancies and Ti(III) centres [1]. Oxygen vacancies suppress the recombination of charge
carriers, which consequently improves the photocatalytic activity [1]. Hydrogenation of TiO2
does not create additional impurity levels between the valence and conduction bands but leads
to formation of a defect state by oxygen subtraction during the reduction process [1]. Thus, the
Fermi level is shifted towards the conduction band leading to significant improvement of
optical absorption and photocatalytic activity under visible light [1].
Materials and Methods
Ti metal layers used as a starting substrate for growing of TiNT were deposited by DCmagnetron sputtering under low pressure on cleaned silicon using a titanium target (99.99 %).
The anodization in organic-based electrolyte containing ammonium fluoride was performed at
40 V for 2 h using a power source and a conventional two-electrode configuration with
platinum rod as the counter electrode. The as-prepared TiNTwere annealed in a tube furnace
either in oxidizing (air) or reducing (5% H2/Ar) atmosphere. On such way, oxidized (o-TiNT)
and reduced (r-TiNT) nanotubes were prepared. The intrinsic properties of prepared TiNT were
characterized by XRD, XPS, SEM.
The photocatalytic activity was measured under irradiation on three wavelength ranges
i.e. UV-A, solar-like and visible-like [1] with a pyrex glass cut-off filter (λ<300 nm; in the case
of the visible light a >400 nm cut-off filter was used). The photocatalytic activity was
investigated by monitoring the decolorization of Rhodamine B solution. The decrease in
concentration was estimated from absorbance of the solution measured on Jasco V-530 UVVis spectrophotometer.
Results and Discussion
Fig. 1 shows XRD patterns of prepared TiNT in oxidized (o-TiNT) and reduced (rTiNT) atmospheres. The XRD pattern of the as-prepared nanotubes (TiNT) shows weak, broad
and asymmetric diffraction lines because of the tubular structure and low crystallinity. The
diffraction peaks of anatase TiO2 (JCPDS No. 21-1272) can be attributed to the nanotubes. The
observed Ti (100) and (101) diffractions correspond to non-anodized metallic titania layer.
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Fig. 1 XRD patterns of as-prepared titania nanotube arrays (TiNT), titania nanotube arrays
annealed in oxidizing (o-TiNT) and reducing (r-TiNT) atmosphere

In the XPS spectrum of titania nanotube arrays treated in oxidizing atmosphere (oTiNT), typical 2p3/2 peak for 2p dupletTi(IV) centred at 458.4 eV can be observed (Fig 2a). For
the sample annealed in reducing atmosphere (r-TiNT), asymmetrical Ti 2p3/2 peak after a
Shirley background subtraction was deconvoluted using mixed Gauss-Lorentz function (GL30)
into two peaks centred at 458.4 eV and 457.2 eV which can be attributed to Ti(IV) and Ti(III),
respectively (Fig. 2b) [1].

Fig. 2 XPS spectra of TiNT: a) Ti 2p region of TiNT annealed in oxidative atmosphere (o-TiNT);
b) Ti 2p region of TiNT annealed in reducing atmosphere (r-TiNT)

Figures 3a-3d show the SEM images of upper- and cross-views of the nanotube arrays
annealed in air (o-TiNT). On Fig. 3c, three different layers – α for Si substrate, β for the rest of
non-anodized metallic titania ground film and γ for titania nanotubes – can be observed. The
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nanotubes have an average diameter of 120nm and a length of approximately 1.5 µm. The SEM
pictures for r-TiNTdo not exhibit significant changes compared to o-TiNT.

Fig. 3Selected SEM images of TiNT on Ti/Si substrate annealed in oxidizing atmosphere (oTiNT): a) detailed upper-view; b) upper-view; c) cross-view (α – Si substrate β – the rest of non-anodized
metallic titania ground film and γ – titania nanotubes); d) detailed cross-view

The photocatalytic performance of investigated nanotube arrays was evaluated from the
decrease of the relative concentrations of Rhodamine B c/c0over time t. The photocatalytic
activities were studied under three irradiation sources such as UV irradiation, simulated solar
light and visible light. This may help to gain an insight into the photooxidative properties of
the reduced TiO2 nanotubes arrays.
The photocatalytic degradation of Rhodamine B follows first-order reaction [1]:
H

lnHR= - kt

[I.]
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Based on this pseudo-first order kinetic model, the degradation rate constant k (with
standard deviation) and the correlation coefficient of the curve r2 were obtained using
regression analysis (Table 1). The value of r2is higher than 0.96, thus it can be assumed that
the regression line fits well the data. The reproducibility in photocatalytic activity was stable
after three repeated runs and the deviation of the rate constant in repeated measurement was
below standard deviation given in Table 1.
Table 1 Photocatalytic activity of as-prepared, oxidized and reduced TiO2 nanotube arrays
Photocatalytic activity
rate constant k (s-1) and correlation coefficient r2
UV
Sample

k

solar

solar+filter

r2

k

r2

k

r2

TiNT

0.0046±0.0001

0.994

0.0012±0.0001

0.972

0.0006±0.00003

0.991

o-TiNT

0.0151±0.0008

0.985

0.0036±0.0002

0.991

0.0008±0.00004

0.978

r-TiNT

0.0251±0.0005

0.998

0.0075±0.0006

0.973

0.0023±0.0001

0.99

The photocatalytic results obtained from TiNTsampels exhibit that the employed
treatmet i.e. hydrogenation increase the photocatalytic degradation rate of Rhodamine B under
all investigated irradiation sources. The sample of nanotube arrays composed of pure anatase
annealed in air (o-TiNT) does not show any photocatalytic activity udner visible irradiation.
Reduction/hydrogenation in H2/Ar lead to a shift of the photoactivity of TiO2 nanotube arrays
toward visible region and thus a photocatalytic activity appears under visible light, This can be
explained by the red shift in the spectra of hydrogenated photocatalysts as reported in literature
[1].
Conclusion
Self-ordered anataseTiNT were prepared on silicon substrate via electrochemical
anodization of metallic titanium films sputtered by magnetron. The advantage of the sputtering
preparation is that any shape of substrates (rough, bent, etc.) of any composition can be covered
first by Ti metal layer and subsequently by TiNT. For improving their photocatalytic activity,
TiNTwere treated in reducing atmosphere of 5% H2/Ar at low pressure. Treatment in reducing
atmosphere led to partial reduction of Ti(IV) to Ti(III). The Ti(III) formed intra-band gap states
in anatase which led to limitation of the electron-hole pair recombination. In contrast toTiNT
annealed in oxidized atmosphere, reduced TiNT showed increased photocatalytic activity
under all types of irradiation.
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Abstract
Enzyme characterization of yeast hydroxyaromatic compounds catabolism
Yeast Candida parapsilosis is able to metabolize various hydroxybenzoates or hydroxybenzenes, such
as 3-hydroxybenzoate, via gentisate pathway yielding fumarate and pyruvate or as 4-hydroxybenzoate which is
metabolized to succinate and acetyl CoA via 3-oxoadipate pathway. In this work, we identified several enzymes
of these pathways on protein level in C. parapsilosis.

Keywords: gentisate pathway; 3-oxoadipate pathway; C. parapsilosis; 2-D electrophoresis
Úvod a formulácia cieľa

Existuje viacero kvasiniek, ktoré sú schopné využiť rôzne hydroxyaromatické
zlúčeniny ako jediný zdroj uhlíka. Napríklad Debaromyces hansenii dokáže rásť na fenole
a katechole, Candida tropicalis dokáže rásť na fenole, katechole, ale aj na rezorcinole a
hydrochinóne. Candida parapsilosis nevyužíva fenol, katechol ani 2,3-dihydroxybenzoát, ale
rastie na 3-hydroxybenzoáte, 4-hydroxybenzoáte, gentisáte, hydrochinóne, protokatechuáte,
rezorcináte a rezorcinole [1, 2].
C. parapsilosis bola izolovaná z rôznych prírodných zdrojov a dokonca je súčasťou
bežnej ľudskej mikroflóry kože [3]. Je to oportúnny ľudský patogén, ktorý je zodpovedný za
mnohé zápalové ochorenia najmä u ľudí s oslabenou imunitou alebo u novorodencov [4],
pričom v pôde a na rastlinách sa zúčastňuje rozkladných procesov, najmä pri spracovaní
produktov rozkladu lignínu, pochádzajúceho z dreva [5].
Kvasinka Candida parapsilosis, metabolizuje hydroxybenzény a hydroxybenzoáty
prostredníctvom gentisátovej (GP) a 3-oxoadipátovej dráhy (3-OAP). Konečným produktom
3-OAP je sukcinát a acetyl-koenzým A, zatiaľ čo GP poskytuje fumarát a pyruvát [6]. Enzýmy
katalyzujúce jednotlivé kroky týchto dráh boli identifikované na úrovni sekvencií génov. Časť
z nich bola charakterizovaná na úrovni enzýmových aktivít, väčšina komponentov však bola
charakterizovaná len na úrovni hladín transkriptov [6,7]. Naším cieľom bolo identifikovať
enzýmy týchto dráh na proteínovej úrovni.
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Materiál a metódy
Kultivácia kvasiniek na hydroxybenzoátoch
Kvasinky C. parapsilosis CBS 604 rástli v syntetickom S-médiu (0,5 % síran amónny,
0,17% YNB bez aminokyselín), 28°C, za trepania 200 ot/min. Ako zdroj uhlíka médium
obsahovalo 2% glukózu, 10 mM 3-hydroxybenzoát (3OH) alebo 4-hydroxybenzoát (4OH).
Izolácia proteínov
Bunky kultivované do exponenciálnej fázy rastu, centrifugované 10 min pri 1100 g
a pelet rozsuspendovaný v tlmivom roztoku Tris-EDTA (50 mM Tris, 1 mM EDTA)
s inhibítormi proteáz. Pomocou sklenených guličiek boli rozbíjané na Fast Prep 24 (MP
Biomedicals), centrifugované pri 16000 g, 15 min a následne bola stanovená koncentrácia
proteínov v supernatane Bradfordovou metódou [8]. K 400 mg proteínov bolo pridaných 100
U DNázy a MgSO4 do výslednej 2mM koncentrácie a inkubovali sa na ľade 30 min. Proteíny
boli z roztoku vyzrážané ľadovým acetónom a stočené 20 min pri 16000 g, pelet bol premytý
70% etanolom a vysušený.
2-rozmerná gélová elektroforéza
400 mg vysušených proteínov sa rozpustilo v rehydratačnom roztoku (ReadyPrep 2-D
Rehydration/Sample Buffer, Bio Rad), a nanieslo na pásiky s imobilizovaným pH gradientom,
určeným na izoelektrickú fokusáciu (IEF) podľa manuálu výrobca. V prístroji Bio Rad
PROTEAN IEF Cell sa proteíny pasívne rehydratovali. Rehydratované proteíny sa delili
izoelektrickou fokusáciou podľa programu:
250 V – 30 min – rapid slope
500 V – 1 hod – linear slope
1000 V – 1 hod – linear slope
2000 V – 1 hod – linear slope
4000 V – 4 hod – linear slope
IEF/IPG pásiky s rozdelenými proteínmi sa premývali ekvilibračnými roztokmi podľa
návodu výrobcu a následne sa separovali 12% SDS-PAGE 45 min pri 40 mA. Rozdelené
proteíny boli zafarbené pomocou Page Blue Protein Staining Solution (Thermo Scientific).
Príprava vzoriek na MS
Z 2D gélov boli vyrezané oblasti gélu s proteínom a vložené do čistej skúmavky.
Proteíny v géli boli odfarbované 10 min s roztokom hydrogénuhličitanu amónneho
a acetonitrilom za stáleho trepania a následne bol roztok odsatý. Proteíny v géli boli štiepené
trypsínovým roztokom (20ng/µl). Po inkubácii s acetonitrilom sa gél zmrštil a supernatant bol
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po prenesení do čistej skúmavky vysušený a následne analyzovaný pomocou hmotnostného
spektrometra.
Výsledky a diskusia
Rast kvasiniek na hydroxybenzoátoch
Na identifikáciu proteínov umožňujúcich kvasinkám katabolizovať hydroxyaromáty
prostredníctvom 3-OAP a GP bola zvolená separácia bunkových lyzátov pomocou
izoelektrickej fokusácie a denaturačnej SDS-PAGE s následnou analýzou vybraných proteínov
pomocou hmotnostnej spektrometrie (MS). Kvasinky boli kultivované na týchto substrátoch
ako na jedinom zdroji uhlíka, pretože ako bolo zistené, glukóza výrazne inhibuje expresiu
génov kódujúcich enzýmy týchto dráh [7].
Pre zistenie priebehu rastu kvasinky C. parapsilosis na 3-hydroxybenzoáte a 4hydroxybenzoáte sme zostrojili rastové krivky. Touto cestou sme chceli overiť, akým
spôsobom je potrebné bunky pestovať pre dosiahnutie exponenciálnej fázy rastu, kedy rastú
najrýchlejšie, aby sme mohli následne identifikovať proteíny z buniek rastúcich na daných
médiách. Na obr. 1 je uvedený graf zostrojený ako závislosť hustoty buniek vo vzorke od doby
kultivácie.
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Obr. 20. Rastová krivka C. parapsilosis na S-médiu s obsahom 3OH.
Jednotlivé farby rozlišujú kultúry, ktoré boli očkované s 12h odstupom. Vzorky R (oranžová) boli
odobrané z média očkovaného ráno a vzorky V (modrá) z média očkovaného večer.

Lag fáza rastu prebiehala 15 h od inokulácie a potom nasledovala fáza, kedy sa
koncentrácia buniek zvyšovala veľmi intenzívne. Zároveň sme spektrofotometricky sledovali
úbytok 3OH ako zmenu absorpčného spektra s maximom pri vlnovej dĺžke 290 nm (obr. 2).
Do 13 h kultivácie sa koncentrácia 3OH v supernatante takmer nezmenšila a predpokladáme,
že v tomto čase si kvasinky syntetizovali enzýmy, potrebné na katabolizmus 3OH. V ďalších
hodinách koncentrácia 3OH klesala a po 28 h médium supernatant už 3OH neobsahovalo.
Ako optimálnu dĺžku kultivácie na 3OH sme stanovili 24 h, kedy je kultúra v exponenciálnej
fáze rastu, ale v médiu má ešte dostatok zdrojov uhlíka.
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Obr. 2. Absorpčné spektrum média s 3OH .
Vzorky V (viď obr.1) po kultivácii 13 h (V13), 15 h (V15), 17 h (V17) a 19 h (V19) a kontroly: voda a čisté
médium (S+ADE).

Rastovú krivku sme zostrojili aj pre kvasinky kultivované na 4OH ako na jedinom
zdroji uhlíka, ktorý je induktorom 3-OAP. Na tomto substráte kvasinky rástli pomalšie ako na
3OH a exponenciálnu fázu rastu dosiahli po 48 h. Taktiež sme spektrofotometricky sledovali
úbytok 4OH ako zmenu absorpčného maxima pri vlnovej dĺžke 251 nm, pričom absorbancia
začala klesať po 24 h, ale v čase 48 h bol tento substrát v médiu stále prítomný (výsledky
neuvedené).
Ako kontrolu sme uskutočnili experiment, v ktorom sme otestovali, či sa 4OH alebo
3OH nedegraduje za kultivačných podmienok aj bez prítomnosti kvasiniek. Zistili sme, že k
degradácii nedochádza ani po takmer 120 h kultivácii (výsledky neuvedené).
2-D elektroforéza
Rozpustné proteíny z buniek, ktoré rástli na substrátoch GP (3OH) alebo 3-OAP (4OH),
sme analyzovali dvojrozmernou gélovou elektroforézou (obr. 3). Proteíny sa v jednom smere
rozdelili IEF a v druhom denaturačnou SDS-PAGE. Gély sme následne analyzovali a hľadali
sme proteíny, ktoré sa nachádzajú len na jednej z podmienok rastu a mohli by reprezentovať
jednotlivé enzýmy 3-OAP alebo GP.

Obr 3: 2D elektroforéza proteínov z C. parapsilosis.
Bunky boli kultivované na A-S3OH, B-S4OH, rozdelené v prvom rozmere na pH gradiente 5-8
a v druhom rozmere 12% SDS-PAGE.
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Tieto rozdielne proteíny boli z gélu vyrezané a identifikované pomocou hmotnostnej
spektrometrie. Pomocou tejto analýzy sa zistilo, že na 3OH boli exprimované proteíny,
označené ako škvrny 1 a 4 (obr. 4A), fumarylpyruváthydroxyláza 1 (Fph1p, 32 kDa)
a gentisátdioxygenázu 1 (Gdx1p, 36 kDa) z GP, čomu približne zodpovedajú aj vypočítané
molekulové hmotnosti proteínov. Izoelektrický bod týchto proteínov však je pre Fph1p 5,25
a pre Gdx1p 4,91 čo sa líši od nami získaných údajov z gélu, kde proteíny majú pI okolo 6.
Tieto hodnoty pI boli však získané len výpočtom, ktorý nezahŕňa informácie o možnej
posttranslačnej modifikácii. Škvrny 1 a 5 (obr. 4A) obsahovali 3-hydroxybenzoát-6monooxygenázu (Mnx2p) z GP.
Pre identifikovanie enzýmu maleylpyruvátizomeráza (Gfa1p), ktorý má nízku
vypočítanú molekulovú hmotnosť (15,13 kDa) a bázické pI (7,97), sme izolované proteíny
rozdelili pomocou pH gradientu zasahujúceho do bázickej oblasti (pH 3-10) a v druhom
rozmere sme proteíny delili v hustejšom 15% géli (obr. 4). Taktiež sme do jednej dráhy naniesli
purifikovaný proteín Gfa1p pre jeho ľahšiu identifikáciu.

Obr. 4. 2D elektroforéza proteínov z C. parapsilosis.
Bunky boli kultivované na A-S4OH, B-S3OH, rozdelené v prvom rozmere na pH gradient 3-10
a v druhom rozmere 15% SDS-PAGE.

Na obr. 4 B vidieť dve škvrny, o ktorých predpokladáme, že by mohli predstavovať Gfa1p,
pretože majú veľmi podobnú molekulovú hmotnosť ako purifikovaný Gfa1p nanesený na 15%
denaturačný gél vpravo a tieto škvrny sa nachádzajú len na géli s proteínmi získanými z buniek
kultivovaných na 3OH, ktorý by mal obsahovať enzýmy GP, čo sa nám následne pomocou
hmotnostnej spektrometrie potvrdilo. Vidíme, že Gfa1p nanesený na gél má o niečo vyššiu
molekulovú hmotnosť ako nami zaznamenané škvrny, z dôvodu prítomnosti histidínovej
značky na tomto proteíne.
Po kultivácii buniek na 4OH (obr. 4B) sme zistili prítomnosť enzýmov 3-oxoadipátovej
dráhy. 4-hydroxybenzoát-1-hydroxyláza (Mnx1p, 52,5 kDa) sa nachádzala v škvrne 1 a 4
a hydrochinónhydroxyláza (Mnx3p, 80,3 kDa) v škvrnách 2, 3 a 5. Veľkosť proteínov síce
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nekorešponduje s vypočítanými molekulovými hmotnosťami proteínov, ale opäť nevieme
vylúčiť možnosť posttranslačných modifikácií týchto proteínov.
V žiadnej zo škvŕn sa nám však nepodarilo identifikovať proteíny Frd1p a Oct1p z 3OAP. Podarilo sa nám ich identifikovať až po hmotnostnej spektrometrii bunkových lyzátov
s vynechaním separácie na 2D géloch.
Záver
V bunkách C. parapsilosis kultivovaných na 3-hydroxybenzoáte ako na jedinom zdroji
uhlíka sa nám podarilo na úrovni proteínov identifikovať enzýmy gentisátovej dráhy Fph1p,
Gdx1p, Mnx2p a Gfa1p. V bunkách kultivovaných na 4-hydroxybenzoáte sme identifikovali
enzýmy 3-oxoadipátovej dráhy Mnx1p a Mnx3p.
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Abstract
BODIHY complexes- new VIS-VIS photo switches
In recent years azobenzenes has been focus of intense research because of its unique photophysical
properties. Azobenzenes has been used in various industrial applications. Coordination of appropriate hydrazones
by boron difluoride can also lead to new photophysical properties. The goal of this work is syntheses of new azocoordinated structures and study how such substituents shifts absorption bands. Azo-BF2 complex 13 was
prepared in 32% yield.

Keywords: hydrazones; acylhydrazones; azo-complex; photo switches, BF2-hydrazones; BODIHY
Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch sa výskum v oblasti fotochémie zameral na štúdium
fotoprepínačov, ktoré dokážu reverzibilne meniť svoju štruktúru vplyvom nízkoenergetického
viditeľného svetla.[1,2] Medzi Vis–Vis fotoprepínače s dobrou separáciou absorpčných maxím
vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia patria napríklad azo-zlúčeniny ako aj ich
BF2-koordinované formy (obr. 1.).[3,4]

Obr. 21. Príklad Vis-Vis fotoprepínaču na báze hydrazónového komplexu s BF2

Jednoduchou modifikáciou existujúceho skeletu je možný výrazný batochrómny posun
absorpcie daných zlúženín (obr. 2.). [5]

Obr. 22. Efekt substituentov na absorbpčné maxima
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Cieľom tejto práce bola syntéza izatínových hydrazónov s možnosťou azo-koordinácie
a následné štúdium ich fotofyzikálnych vlastností (obr. 3.).

Obr. 23. Navrhnuté prepínače

Materiál a metódy
Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (fy.
Aldrich, Merck, Acros, Fluka, Sigma, Fluorochem). Rozpúšťadlá boli čistené a sušené
bežnými metódami (DCM destiláciou z CaH2, toluén 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. NMR spektrá vzoriek boli namerané na
prístroji Varian NMR SystemTM 300 (300 MHz alebo 600 MHz pre 1H, 75 MHz alebo 151
MHz pre 13C). Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo CDCl3
alebo DMSO-d6. UV-Vis absorpčné spektrá boli merané na diode-array spektrofotometri
Agilent 8453, na ožarovanie boli použité LED diódy firmy Thorlabs.
Výsledky a diskusia
Príprava acylhydrazidov
V prvom kroku sme adično-eliminačnou reakciou pripravili acylhydrazidy potrebné
k ďalším kondenzáciám. (obr. 4.). Syntéza chinolínového acylhydrazidu 5 vychádzala z esteru
kyseliny 4, ktorý bol pripravený z in-situ syntetizovaného acyl-chloridu.

Obr. 4. Syntéza acly-hydrazidov z esterov kyselín
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Syntéza hydrazónov s izatínovým skeletom
Izatínové acylhydrazóny boli pripravené jednoduchou kondenzáciou v etanole (obr. 5.).
Produkty boli izolované ako zmes dvoch izomérov (E, Z). Pomer jednotlivých izomérov sme
sa snažili obohatiť o jeden z nich, znížením reakčnej teploty a predĺžením reakčného času. Táto
zmena však nemala výrazný vplyv na pomer vznikajúcich konfiguračných izomérov (tab. 1.).

Obr. 5. Príprava acylhydrazónu 7

Malé obohatenie o E izomér sa pozorovalo pri reakcii izatínu 6a s acylhydrazidom 2
pri laboratórnej teplote s reakčným časom 76 h (tab. 1, pokus č. 2).
Tab. 9. Príprava acylhydrazónov za rôznej reakčnej teploty

Výťažok
7 (E:Z)
7 [%]
1
6a
80
3
80
2:1
2
6a
l. t.
72
76
3:1
3
6b
80
24
77
1:1
4
6b
l. t.
72
78
1:1
Na základe týchto údajov sme ďalší typ hydrazónov pripravovali už len jednoduchou
Pokus č.

Izatín

T [°C]

t [h]

kondenzáciou za refluxu (obr. 6., tab. 2.). Acylhydrazóny 8 sme izolovali v dobrých výťažkoch
83 a 85 %.

Obr. 6. Syntéza izatínových acylhydrazónov 8a, 8b

Tab. 10. Výsledky syntézy izatínových acylhydrazónov
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Pokus č.

Izatín

1
2

6a
6b

Výťažok 8
[%]
83
85

8 (E:Z)
1:1,2
1:1

Syntéza hydrazónov pyridylového typu
Aj sýntéza zlúčenín 12 a 13 zahŕňala jednoduchú kondenzáciu. Vďaka priamej
konjugácii karbonylovej skupiny s aromaticými substituentmi je reaktivita takýchto
diarylkarbonylov značne nízka. Bola preto nutná optimalizácia podmienok danej kondenzácie
(obr. 7., tab. 3.). Reakciu bolo nutné katalyzovať, pričom každá z východiskových látok
vyžadovala iný typ katalýzy.

Obr. 7. Využitie fenylhydrazínu pri syntéze

Tab. 11. Optimalizácia podmienok kondenzačnej reakcie ketónov s fenylhydrazínom.

a

Pokus č.

Ketón

Katalyzátor

T [°C]

t [h]

rozpúšťadlo

1.a
2.a

9
10

—
—

24
24

EtOH
EtOH

3.a

10

AcOH

48

EtOH

11

3:2

4.a
5.a
6.a

10
9
10

AcOH
BF3.Et2O
BF3.Et2O

80 °C
80 °C
80 °C, l.
t.
l.t.
110°C
110°C

Výťažok
[%]
—
—

0,5
24
24

EtOH
toluén
toluén

57
99
—

1:0
1:0
—

E:Z
—
—

reakcia prebiehala za vystavenia reakčnej zmesi účinku ultrazvukových vĺn

Dáta v tabuľke ukazujú že reakčné podmienky, a typ katalýzy sú úzko späté so
štruktúrou substrátov.
Syntéza azo-komplexu BF2
Syntéza komplexu bola vykonaná za viacerých reakčných podmienok pričom ako
najlepšia báza sa osvedčila DBU (diazabicykloundecén), v dichlórmetáne ako rozpúšťadle
(obr. 8). Za takýchto reakčných podmienok sa nám podarilo izolovať komplex 14 v 32 %
výťažku (tab. 4.).
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Obr. 8. Syntéza azo-BF2 komplexu
Tab. 4. Syntéza azo–BF2 komplexu

Pokus č.

Báza

T [°C]

1.
2.
3.
4.

DIPEA
DIPEA
DBU
DBU

l. t.
l. t.
l. t.
l. t.

t
[h]
24
24
24
24

rozpúšťadlo
CH2Cl2
toluén
toluén
CH2Cl2

Výťažok
[%]
—
—
21
32

UV-Vis spektrá pripravených hydrazónov
Ako môžeme vidieť z absorpčného spektra, separácia jednotlivých absorpčných maxím
hydrazónu 13 je dostačujúca (obr. 9.). Zlúčenina teda vykazuje vhodné vlastnosti
fotoprepínača.

Obr. 9. Absorpčné spectrum hydrazónu 13

Záver:
Nasyntetizovali sme štyri látky na báze hydrazónov a acylhydrazonónov vo výťažkoch
57-99 %. Optimalizáciou reakčných podmienok komplexácie sa nám podarilo pripraviť azoBF2 komplex v 32 % výťažku, pričom sa ďalšou optimalizáciou budeme ešte zaoberať.
Najlepšie fotofyzikálne vlastnosti vykazuje hydrazón 13 čo vyplýva aj z priloženého UV-Vis
spektra.

982

Poďakovanie:
Experimentálne výsledky boli uskutočnené vďaka projektu APVV (APVV-15-0087).
Zoznam použitej literatúry:
[1]

Siewertsen R., Neumann H., Buchheim-Stehn B. et al. (2009) J. Am. Chem. Soc.
131(43), p. 15594

[2]

Banerjee G., Gupta N., Raman G. et al. (2005) Cancer. Lett. 223, p. 275

[3]

Luke A., Xin S., Aprahamian I. (2014) Acc. Chem. Ress. 47, p. 2141

[4]

Yin Y., Russel P., Aprahamian I. (2012) J. Am. Chem. Soc. 134, p. 15221

[5]

Yin Y., Russel P., Aprahamian I. (2014) J. Am. Chem. Soc. 136, p. 13190

983
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Abstract
Hydrolysis of aluminium carbide in liquid media
In the present work the hydrolysis of Al4C3 in liquid H2O was studied by means of thermal analysis and
powder X-ray diffraction. Al4C3 undergoes hydrolysis by liquid H2O at room temperature to produce amorphous
Al(OH)3 at first stage, which is later transformed to the mixture of poorly crystalline hydrated boehmite,
AlOOH · nH2O, and bayerite, Al(OH)3. After ca 20 days of hydrolysis, no significant changes according to
thermal analysis and powder X-ray diffraction occurs. After 34 days of hydrolysis, when the equilibrium of
constituents had started, the bayerite content counts 50.3% and consists of ~ 30 nm large crystallites. Moreover,
gibbsite Al(OH)3 polymorph is present as a minor product as well.

Keywords: Al4C3; hydrolysis; aluminium hydroxide; thermal analysis
Úvod a formulácia cieľa
Al4C3 patrí medzi iónové karbidy a je jedinou známou binárnou zlúčeninou hliníka
a uhlíka. Využíva sa na zlepšenie mechanických vlastností niektorých zliatin [1–2]. Poväčšine
však jeho prítomnosť spôsobuje v materiáloch zhoršenie ich vlastností v dôsledku nežiaducich
reakcií s látkami z prostredia [3 - 7].
Je známe, že Al4C3 podlieha v prítomnosti H2O hydrolýze za vzniku CH4 [8]. Vedecké
práce v mnohých prípadoch uvádzajú, že druhým produktom reakcie je Al(OH)3 [9, 10], podľa
rovnice (I.).

Al4C3 + 12 H 2O ® 4 Al (OH ) 3 + 3CH 4

[I.]

V literatúre však nie je doposiaľ opísaný mechanizmus hydrolýzy, ani podrobnejšia
analýza produktu obsahujúceho Al. Neuvádza sa, aká modifikácia hydroxidu hlinitého
hydrolýzou Al4C3 vzniká, ani či je produktom iba trihydroxid hlinitý, alebo vniká aj hydroxidoxid hlinitý, ktorý je častým produktom neutralizácie roztokov obsahujúcich Al3+.
Táto práca je preto venovaná štúdiu priebehu hydrolýzy Al4C3 v kvapalnej H2O
a produktu, ktorý pri nej vzniká. Cieľom práce je objasnenie základných, doposiaľ málo
charakterizovaných javov, a prispieť tak k všeobecnému poznaniu v základnom výskume
s využitím vo výskume materiálov obsahujúcich Al4C3. Produkty hydrolýzy Al4C3 boli
charakterizované termickou analýzou a práškovou röntgenovou difrakčnou analýzou.
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Materiál a metódy
Al4C3 (Carl Roth, Nemecko; 96 %) bol podrobený hydrolýze v kvapalnej H2O pri
laboratórnej teplote. Hydrolýza Al4C3 prebiehala v kadičke s deionizovanou H2O. Hmotnostný
pomer reaktantov Al4C3/H2O bol 1 : 100. Zmes bola miešaná magnetickým miešadlom (400
ot./min). Práškový produkt hydrolýzy bol odfiltrovaný a vysušený pri 90 °C.
Vzorky odoberané v priebehu hydrolýzy sú označené číslom, ktoré zodpovedá počtu
dní prebiehajúcej hydrolýzy.
Prášková röntgenová difrakčná analýza (XRD) bola uskutočnená difraktometrom
Philips PW 1050 s CuKα röntgenovým žiarením. Na termickú analýzu (TA) bol použitý prístroj
TA Instruments SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA. Rýchlosť ohrevu bola 10 °C/min
a meralo sa v intervale 25 – 1250 °C v atmosfére vzduchu.
Výsledky a diskusia
Priebeh

hydrolýzy

Al4C3

v kvapalnej

H2O

ukazujú

XRD

záznamy

so semikvantitatívnym obsahom látok získaným z integrálnych intenzít difrakcií s hkl: 015,
020, 020 pre Al4C3, AlO(OH), resp. Al(OH)3 (Obr. 1) a termické analýzy (Obr. 2). Po 1 dni
hydrolýzy nastáva zníženie intenzít difrakcií Al4C3, avšak nevidno žiadnu inú kryštalickú fázu
(Obr. 1b). Produktom hydrolýzy v prvej fáze je teda amorfná látka, amorfný hydroxid hlinitý.
TA ukazuje pri vzorke Al4C3-001 postupný úbytok hmotnosti (16 %) do 500 °C. Úbytku
prislúchajú 2 široké prekrývajúce sa endotermické píky. Prvý má minimum pri teplote nižšej
ako 100 °C a prislúcha dehydratácii fyzikálne viazanej H2O, druhý má minimum pri 164 °C
a prislúcha dehydratácii chemicky viazanej H2O. Prítomnosť nezreagovaného Al4C3
potvrdzuje nárast hmotnosti od cca. 600 °C v dôsledku jeho oxidácie na Al2O3, čomu
prislúchajú viaceré tepelné efekty viditeľné na DTA krivke pri vyšších teplotách prekrývajúce
sa s rekryštalizáciou tranzitných fáz Al2O3 a dehydroxyláciou zvyškových –OH skupín.
V ďalšej fáze vzorka Al4C3-007 obsahuje podľa XRD slabo kryštalický hydratovaný
boehmit (AlOOH · nH2O) s malým množstvom bayeritu (Obr. 1c). Je známe, že hydratovaný
böhmit je v systéme Al2O3 – H2O metastabilný a

v prostredí kvapalnej H2O postupne

rekryštalizuje na bayerit [11], avšak pri nízkych teplotách (do ~ 70 °C) je z kinetického
hľadiska tvorba AlOOH · nH2O uprednostnená kvôli nižšej hustote [12]. Na DTA krivke
Al4C3-007 sa zväčšuje plocha endopíku prislúchajúcemu chemicky sorbovanej H2O. Taktiež
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Obr. 11. XRD záznamy vzoriek Al4C3 hydrolyzovaného kvapalnou H2O rôzne dlhú dobu (vľavo)
a) Al4C nehydrolyzovaný, b) Al4C3-001, c) Al4C3-007, d) Al4C3-016, e) Al4C3-034; semikvantitatívny obsah
Al4C3 (čierna), AlO(OH) (modrá), Al(OH)3 (červená) vo vzorke Al4C3 hydrolyzovanej rôzne dlhú dobu
z XRD analýzy (vpravo)

narastá plocha endopíku prislúchajúcemu fyzikálne sorbovanej H2O v porovnaní so vzorkou
Al4C3-001, čo možno priradiť prítomnosti fyzikálne, resp. slabšie, viazanej H2O na
hydratovaný böhmit. Tento endotermický pík na DTA naznačuje zvýšenie obsahu
AlOOH · nH2O. Vidieť však, že úbytok hmotnosti Al4C3-007 je spojitý a nemožno jasne
rozlíšiť, či sa jedná o AlOOH · nH2O alebo amorfný Al(OH)3, nakoľko štruktúra
AlOOH · nH2O sa blíži neusporiadanej štruktúre amorfného Al(OH)3 s H2O a –OH skupinami
viazanými rôznou silou a efekty sa preto prekrývajú. Hmotnostný úbytok vzorky Al4C3-007 je
pri teplote do 250 °C oproti ostatným vzorkám najväčší (21 %) v porovnaní s ostatnými
vzorkami. Na DTA krivke vidno tiež malý endotermický pík prislúchajúci dehydroxylácii
malého množstva bayeritu s maximom pri 265 °C. Celkový úbytok hmotnosti do 850 °C je
plynulý a tvorí 27 %.
V kontakte s kvapalnou H2O v priebehu času sa u vzoriek Al4C3-016 a Al4C3-034 na
XRD záznamoch zvyšuje intenzita difrakcií prislúchajúcich bayeritu a na DTA krivkách
narastá intenzita endotemického píku pri 270 – 280 °C prislúchajúcemu dehydroxylácii
kryštalického Al(OH)3. Rozšírenie difrakcie pri cca. 19° 2θ naznačuje prítomnosť ďalšej
kryštalickej fázy trihydroxidu hlinitého – gibbsitu. Plocha prekrývajúcich sa píkov
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prislúchajúcich fyzikálne

Obr. 12. Termická analýza vzoriek hydrolyzovaných kvapalnou H2O;
TG krivky = plné čiary, DTA krivky = prerušované čiary

a chemicky sorbovanej H2O z TA sa zmenšuje, čo naznačuje, že bayerit vzniká
z metastabilných produktov vznikajúcich v prvých fázach hydrolýzy, z amorfného Al(OH)3 a z
AlOOH · nH2O, zjednodušene podľa rovníc [II. III.]. Minimum endotermického píku
prislúchajúceho fyzikálne viazanej H2O sa posúva smerom k nižšej teplote a pík je výraznejšie
odlíšený od endopíku pre chemicky sorbovanú H2O.
XtQ [K (™) + (8 + @) TF ê (t ) → 4 Xtê(êT) ∙ @TF ê(™) + 3 [TQ (v) [II.]
≠Æ ó

Xtê(êT) ∙ @TF ê(™) Ø⎯± Xt (êT)K (™) + (@ − 1)TF ê(™)

[III.]

U všetkých vzoriek prebieha od cca. 550 °C dehydroxylácia zvyškových –OH skupín
z tranzitných fáz Al2O3 a ich rekryštalizácia sprevádzané tepelnými efektmi. Množstvo
kryštalického Al(OH)3 vypočítané z príslušných hmotnostných úbytkov na TG krivkách,
prítomnosť fáz z XRD a veľkosť kryštalitov bayeritu vypočítaná pomocou Scherrerovej
rovnice z 110 difrakcie sú uvedené v Tab. 1.
Tab. 2. Prítomnosť fáz vo vzorkách hydrolyzovaných kvapalnou H2O a obsah kryštalického Al(OH)3
Vzorka

Prítomnosť kryštalických fáz

Obsah kryštalického
Al(OH)3

Veľkosť kryštalitov
bayeritu
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Al4C3-001

Al4C3

-

-

Al4C3-007

AlOOH · nH2O, bayerit

17,3 %

23 nm

Al4C3-016

AlOOH · nH2O, bayerit

40,8 %

30 nm

Al4C3-034

AlOOH · nH2O, bayerit

50,3 %

28 nm

Záver
Hydrolýzou Al4C3 s kvapalnou H2O vzniká v prvej fáze amorfný Al(OH)3, ktorý sa
následne v kontakte s kvapalnou H2O mení na slabo kryštalický AlOOH · nH2O.
AlOOH · nH2O rekryštalizuje na bayerit (kryštalický Al(OH)3). Po 34 dňoch hydrolýzy Al4C3
s kvapalnou H2O nastáva ustaľovanie rovnováhy medzi AlOOH · nH2O a Al(OH)3, vo vzorke
je prítomný bayerit s obsahom 50,3 %, malá časť gibbsitu a AlOOH · nH2O. Nie je vylúčené,
že vzorka obsahuje tiež časť amorfného Al(OH)3.
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Štúdium možnosti kombinácie infračervenej spektrometrie s kvapalinovou
chromatografiou
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Abastract
Study of the possibility of combining infrared spectrometry with liquid chromatography.
By combining analytical methods of infrared spectrometry (IR) and high performance liquid
chromatography (HPLC), an effective tool for qualitative analysis can be obtained. In this connection, the
separation capabilities of the HPLC device and IR identification are applied. The purpose of this work was to
observe the effects of various factors, such as the reflection material, the volume of fractions, and the impact of
the buffer solutions on the quality of the resulting spectrum. The most suitable material for reflection is the shiny
aluminium or gold surface. The smallest volume of the fraction in which we were able to obtain a well repeatable
spectrum was 10 µl at a concentration of 0.1 mmol/l-1. The use of ammonium formate has proved to be best in
choosing the buffer.

Keywords: infrared spectrometry; reflection techniques; high performance liquid chromatography
Úvod a formulácia cieľa
Infračervená (IČ) spektrometria je optická analytická metóda určená predovšetkým na
charakterizáciu funkčných skupín a identifikáciu chemických látok[1]. Vysokoúčinná
kvapalinová chromatografia (HPLC) je jednou z najpoužívanejších analytických separačných
metód s cieľom odseparovať zmesi látok na jednotlivé komponenty. Kombináciou
analytických metód HPLC a IČ spektrometrie možno získať účinný nástroj nie len na separáciu
látok zo zmesi ale aj ich následnú identifikáciu[2]. Problémy kombinovania týchto dvoch
techník sa týkajú hlavne kvantitatívneho prenosu eluovaných píkov z HPLC systému do IČ
systému a nekompatibilitou spájaných systémov. Tento problém sa dá riešiť napríklad ak sa
silne absorbujúce látky, ktoré sú hlavnými komponentami mobilnej fázy pri reverznofázovej
HPLC účinne odstránia technikou eliminácie rozpúšťadla t. j. prúdom dusíka pri zvýšenej
teplote. Takto získané frakcie možno detegovať odrazovou technikou IČ mikroskopie, čím
možno identifikovať látky až na úrovni jednotiek nanogramov. Primárnym cieľom tejto práce
je optimalizovať jednotlivé kroky, ktoré treba vykonať ak chceme kombinovať dané dve
analytické techniky. V IČ spektrometrii sa najčastejšie používajú transmisné techniky, ktoré
však vyžadujú transparentné materiály pre IČ žiarenie. Mnohé materiály (KBr, NaCl, ZnSe,
atď.) majú nevýhodné fyzikálne vlastnosti, čo sa týka použitia vodných roztokov, prípadne
látok s nízkymi hodnotami pH, alebo sú ekonomicky nedostupné (diamant). Preto bola použitá
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odrazová technika - transflexia, pri ktorej žiarenie zo zdroja prechádza vzorkou, odráža sa od
lesklého materiálu (kovu), opäť prechádza vzorkou a následne dopadá na detektor. Významnú
úlohu v HPLC zohrávajú tlmivé roztoky, s cieľom udržiavať konštantné pH. Použitie týchto
látok je však obmedzujúce z hľadiska IČ spektrometrie, pretože mnohé silne absorbujú v IČ
oblasti a po odparení rozpúšťadla zostávajú vo veľkom nadbytku v porovnaní so množstvom
vzorky.
Materiál a metódy
Chemikálie
Deionizovaná voda pripravená systémom Water Pro PS (Labconco, USA). Kyselina
mravčia 98-100%, mravčan amónny, kyselina octová 96%, octan amónny, kyselina citrónová
a kyselina orto-fosforečná od firmy Merck (Darmstadt, Nemecko). Citran amónny od firmy
Lachema (Praha, Česká republika). Dihydrogénfosforečnan sodný od firmy Slavus (Bratislava,
Slovenská republika).
Inštrumentácia
Infračervený spektrometer s Fourierovou transformáciou od firmy BOMEM Hartmann
& Braun. Analytický mikroskop (IR-Plan) od firmy SPECTRA-TECH. Vyhrievaci modul
Block-Therm od firmy MTA Kutesz. Stlačený dusík 5.0. Analytické váhy Adventurer Pro od
firmy OHAUS. pH meter 3200P od firmy Agilent Technologies. Elite laChrom Hitachi od
firmy Merck od (Darmstadt, Nemecko).
Vzorky
Kofeín od firmy Merck (Darmstadt, Nemecko).
Výsledky a diskusia
Výber vhodného odrazového materiálu
Na začiatku našej práce sme sa venovali výberu vhodného odrazového materiálu
použitého v odrazovej technike v IČ spektrometrii. Na obrázku 1 sú znázornené spektrá
kofeínu získané odparením 100 µl frakcií. Získané spektrá sú si veľmi podobné a nachádzame
medzi nimi len veľmi malé rozdiely. Pri porovnaní plechu z nerezovej oceli a lesklej vrstve
z hliníka možno pozorovať, že veľmi málo intenzívne píky v oblasti vlnočtov 3100 a 2900 cm1

pri nerezovej oceli takmer nepozorujeme. V tabuľke 1 sú uvedené intenzity žiarenia, ktoré

dopadá na detektor. Pri germániu pozorujeme najnižšiu hodnotu, pretože časť žiarenia je týmto
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materiálom pohltené v porovnaní s ostatnými materiálmi. Pri voľbe odrazového materiálu
treba brať do úvahy aj jeho štruktúru, v prípade drsného a nepravidelného povrchu môže
dochádzať ku difrakcii žiarenia a zanášaniu povrchu nečistotami, čo sa môže negatívne
podpísať pod kvalitou získaného spektra. V prípade použitia látok, prípadne tlmivých roztokov
s veľmi nízkymi hodnotami pH je nutné zvoliť materiály z ušľachtilých kovov, ako je napríklad
zlato.

Obr. 1. Spektrá kofeínu, nanesených na jednotlivé typy odrazových materiálov
Tab. 1. Intenzita odrazeného žiarenia od povrchu materiálu dopadajúceho na detektor
Typ odrazového materiálu
Intenzita odrazeného žiarenia [%]
Plech z nerezovej oceli
19
Germánium
9
Vrstva zo zlata
23
Hliníkový plech
19
Lesklá vrstva z hliníka
23

Objemy frakcií
V tejto časti práce sme sa zaoberali štúdiom vplyvu objemu odobratej frakcie na
najnižšie možné detegované množstvo analytu. Objemy frakcií kofeínu s koncentráciou 0,1
mmol l-1 uvedené v tabuľke 2 boli odparené prostredníctvom prúdom dusíka pri teplote 55 °C.
Na obrázku 2 sú znázornené jednotlivé spektrá pri rôznych objemoch frakcií. Ako môžeme
vidieť pri objemoch frakcií 0,5 a 1,0 µl pozorujeme len dva najintenzívnejšie píky kofeínu
v oblasti 1703 a 1657 cm-1, zvyšné píky sú vidieť len minimálne a prevažnú časť spektra tvorí
šum. Pri objeme 10 µl už pozorujeme aj menej intenzívne píky v oblasti 3100 a 2900 cm-1
a dané spektrum je možné použiť pre identifikáciu danej látky.
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Tab. 2. Teoretické hmotnosti kofeínu s c = 0,1 mmol l-1 získané odparením frakcií rôznych objemov
Objem frakcie [µl]
Čas odparovania [min]
Hmotnosť kofeínu [µg]
0,5
1,2
0,01
1
1,7
0,02
5
2,3
0,10
10
2,8
0,19
20
3,3
0,39
30
4,2
0,58
40
4,9
0,77
50
5,4
0,97
60
6,1
1,17
70
6,6
1,36
80
7,2
1,55
90
8,3
1,75
100
9,1
1,94

Obr. 2. Spektrá kofeínu získaných odparením rozpúšťadla pri rôznych objemoch

Vplyv tlmivých roztokov:
Na záver našej štúdie sme sledovali vplyv vybraných tlmivých roztokov na IČ spektrá
kofeínu. Z nameraných IČ spektier, najviac sa osvedčilo použitie tlmivých roztokov
v kombinácii kyselina mravčia-mravčan amónny a kyselina octová-octan amónny. Citrany sú
pre kombináciu týchto metód nie veľmi vhodné, pretože IČ spektrá týchto látok obsahujú veľké
množstvo absorpčných pásov. U fosforečnanov je problém s nadbytkom kyseliny fosforečnej,
ktorá odparuje až pri teplote 158 °C, pri takto vysokej teplote by mohlo dôjsť k rozkladu
analytov. Kofeín s koncentráciou 0,1 mmol l-1 bol pridaný do roztoku mravčanu amónneho
s koncentráciou 0,01 mol l-1 a pridaním kvapky kyseliny mravčej bolo pH upravené na hodnotu
3,3. Na obrázku 3 je modrou farbou spektrum čistého mravčanu amónneho, ktorého spektrum
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sa odčítalo od spektra mravčanu amónneho spolu so vzorkou (červená farba), výsledkom je
spektrum analytu, v tomto prípade kofeínu (čierna farba). Na výslednom spektre (obrázok 4)
bola vykonaná úprava základnej línie, vyhľadením sa odstránil šum a korekciou sa odstránil
pík v oblasti 2350 cm-1, ktorý patrí oxidu uhličitému z atmosféry. Na danom spektre
pozorujeme dva málo intenzívne píky v oblasti vlnočtov 3100 a 2900 cm-1, ktoré prislúchajú
N–H a C–H valenčným vibráciám, dva najintenzívnejšie píky pri 1703 a 1657 cm-1 súvisia
s prítomnosťou C=O väzieb a pík pri 1547 cm-1 odhaľuje prítomnosť C=N väzby. Na obrázku
5 je porovnanie nášho nameraného spektra s databázou (IR-Canadian Forensics)
prostredníctvom softvéru KnowItAll Informatics System 2017 so skóre HQI 87. V prípade
spektier možno pozorovať malé rozdiely prevažne v intenzitách absorpčných pásov, čo je
dôsledok použitia rôznych techník IČ spektrometrie.

Obr. 3. Odčítanie spektra mravčanu amónneho

Obr. 4. Výsledné spektrum kofeínu po úprave
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Obr. 5. Identifikácia látky prostredníctvom databázy spektier

Záver
Záverom môžeme konštatovať, že najlepším riešením pri voľbe vhodného odrazového
materiálu je lesklý povrch z hliníka alebo zo zlata, je však dôležité poznať s akými látkami
príde daný povrch do styku, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu vplyvom účinku silných
kyselín. Najmenší objem frakcie, pri ktorom sme boli schopní získať dobre opakovateľné
spektrum bolo 10 µl pri koncentrácii látky 0,1 mmol l-1. Pri výbere tlmivého roztoku sa
najlepšie osvedčilo použitie mravčanu amónneho, ktorý má najmenej absorpčných pásov
v spektre a prítomnosť pásov sa dá jednoducho odstrániť odčítaním spektier. Porovnávanie
spektier s databázou je nutné brať s určitou opatrnosťou, mnohé látky v databázach sú
namerané rôznymi technikami IČ spektrometrie. Databáza spektier môžu byť užitočným
pomocníkom pri určovaní štruktúry a identifikácii látok. Dôležité bude sledovanie aj ďalších
faktorov ako je napríklad výber vhodnej mobilnej fázy, prípadne kombinácia mobilných fáz
v rôznych pomeroch. V budúcnosti sa chceme zamerať aj na zdokonaľovanie techniky
odparovania, čím by bolo možné limity posunúť ešte o krok ďalej.
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Abstract
Organocatalytic Michael addition of aldehydes to nitroalkenes
Asymmetric Michael addition of aldehydes to nitroalkenes is a key step in the synthesis of chiral
3,4-disubstitued pyrolidines, which are precursors for novel antibiotics. Chiral organocatalysts, especially
bifunctional squaramides and thioureas, induce stereoselective reaction course.

Keywords: Michael addition; organocatalysis; bifunctional catalysts
Úvod a formulácia cieľa
Michaelova adícia aldehydov na rôzne nitroalkény je prvým krokom v syntéze
chirálnych 3,4-disubstituovaných pyrolidínov, ktoré sú vhodnými kandidátmi pre nové typy
antibiotík. Z hľadiska biologickej aktivity je dôležité priestorové usporiadanie substituentov na
stereogénnom centre, preto sú tieto reakcie často katalyzované chirálnymi organokatalyzátormi
(obr. 1) [1].

Obr. 1. Michaelova adícia katalyzovaná Jørgensen-Hayashiho katalyzátorom

Pre tento typ reakcie sa ukázali ako veľmi účinné bifunkčné katalyzátory s primárnou,
alebo sekundárnou aminoskupinou, ktorá aktivuje karbonylovú skupinu tvorbou enamínu.
Tieto katalyzátory zároveň obsahujú fragment schopný tvoriť vodíkové väzby s nitroskupinou
alkénu, čím ho jednak aktivujú a zároveň aj ovplyňujú stereoselektívny priebeh reakcie (obr. 2)
[2–4].
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Obr. 2. Michaelova adícia katalyzovaná bifunkčným katalyzátorom

Našim cieľom bolo pripraviť rôzne Michaelove adukty, ktoré sa budú ďalej redukovať
a cyklizovať za vzniku chirálnych pyrolidínov (obr. 3).

Obr. 3. Michaelova adícia s následnou redukciou a cyklizáciou

Materiál a metódy
Použité chemikálie a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (fy. Sigma-Aldrich, Fluka,
Mikrochem, Acros, Merck, Lambda Life). Rozpúšťadlá boli čistené a sušené bežnými
metódami (THF destiláciou z Na/benzofenón a dichlórmetán destiláciou z CaH2). Reakcie
citlivé na vzdušnú vlhkosť, prípadne kyslík sa vykonali v atmosfére N2 alebo Ar. Reakcie boli
sledované metódou TLC (Silufol, Merck). Na vizualizáciu bezfarebných látok sa používalo
UV svetlo s vlnovou dĺžkou 254 nm. Na stĺpcovú chromatografiu sa používal silikagél 65/40
(Merck). NMR spektrá vzoriek boli merané na prístroji Varian NMR SystemTM 300 (300 MHz
pre 1H, 75 MHz pre 13C) a Varian NMR SystemTM 600 (600 MHz pre 1H, 150,8 MHz pre 13C).
Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo CDCl3, resp. DMSO.
Pomer enantiomérov pripravených látok bol určený metódou HPLC s kolónou
s chirálnou stacionárnou fázou s UV detektorom. Mobilnou fázou bola zmes n-hexán/propán2-ol. Na flash chromatografiu sa používal prístroj Biotage Isolera One.
Výsledky a diskusia
Príprava východiskových látok
V Michaelových adíciách sme používali komerčne dostupné východiskové látky, ale aj
látky pripravené v našom laboratóriu. Nitroalkén 1a s trichlórmetylovou skupinou sme
pripravili viackrokovou syntézou v celkovom výťažku 46 %. Nitroalkény 1b a 1c boli
pripravené Henryho nitroaldolovou kondenzáciou vo výťažkoch 78 a 36 % (obr. 4). [5, 6, 7].
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Obr. 4. Príprava východiskových látok

Michaelove adície
V Michaelových adíciách boli použité katalyzátory C1–C7, ktoré boli pripravené
v našom laboratóriu (obr. 5).

Obr. 5. Katalyzátory použité v Michaelových adíciách

Michaelova adícia hexanálu (2a), fenylpropanálu (2b), resp. fenylacetaldehydu (2c) na
3,3,3-trichlór-1-propén (1a) neprebiehala so žiadnym z testovaných katalyzátorov a po
reakciách sme v reakčných zmesiach detegovali len nezreagované východiskové látky.
V štúdiu sme pokračovali adíciami hexanálu (2a) na 2-(2-nitrovinyl)furán (1d)
a nitrostyrén (1e). Reakcie boli katalyzované katalyzátormi C1–C7. Pomery diastereomérov aj
enantiomérov pripravených aduktov sú v tabuľke 1. Podľa literatúry bol v podobných reakciách
najlepší Hayashiho-Jörgensenov katalyzátor C1, ktorý aktivuje hexanál (2a) tvorbou enamínu.
S týmto katalyzátorom sme produkt 3ad adície získali vo výťažku 61 % s pomerom
diastereomérov 1:1 a pomery enantiomérov boli 14:86 (majoritný diasteromér) a 88:11
(minoritný diasteromér). Produkt 3ae bol izolovaný vo výťažku 96 % s pomerom
diastereomérov 6:4 a pomery enantiomérov boli 2:98 (majoritný diasteromér) a 30:70
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(minoritný diasteromér). Ak sme použili kombináciu Hayashiho-Jörgensenovho katalyzátora
C1 so Schreinerovou tiomočovinou C2, kde okrem enamínovej aktivácie aldehydu bol
nitroalkén aktivovaný vodíkovými väzbami s tiomočovinou, bol výťažok v prípade nitroalkénu
1d približne rovnaký, pomer diastereomérov sa zvýšil na 2:1, pomery enantiomérov sa zlepšili
na 1:99 a 99:1. Kombináciu katalyzátora C1 a C2 sme použili aj v guľovom mlyne, kde
dochádza aj k mechanickej aktivácii a zvýši sa kontakt reaktantov. V tomto prípade sa výťažok
zvýšil na 88 % už po 1 h, pomery enantiomérov boli rovnaké ako pri použití samostatného
Hayashiho-Jörgensenovho katalyzátora C1 a to 1:1 a enantiomérne pomery boli 3:97
(majoritný diasteromér) a 94:6 (majoritný diasteromér). Rovnakú kombináciu katalyzátorov
C1 a C2 sme použili aj v reakcii hexanálu (2a) s nitrostyrénom (1e), kedy bol výťažok 82 %,
pomer diastereomérov bol 75:25 a pomery enantiomérov boli 2:98 (majoritný produkt) a 34:66
(minoritný produkt). Racemát (pre potreby stanovenia e.r. metódou HPLC) sme pripravili za
katalýzy pyrolidínom C3, prípadne s kombináciou C3 a C2. Adukty sme získali sme vo
výťažkoch 54 % (3ad) a 68 % (3ae) s pomermi diastereomérov 1:1 (3ad) a 6:4 (3ae). Pri
použití katalyzátora C4, kde boli substráty aktivované vodíkovými väzbami aj enamínovou
aktiváciou, sme produkt Michaelovej adície získali vo výťažkoch 98 % (3ad) a 93 % (3ae),
pomery diastereomérov boli 3:1 (3ad) a 81:19 (3ae) a pomery enantiomérov boli 15:85 a 82:18
(3ad) a 15:85 a 29:71(3ae). Ak sme použili katalyzátor C5, ktorý sa od C4 líši len jednou
metylénovou skupinou, produkt sme v prípade furánového nitroalkénu (1d) v reakčnej zmesi
vôbec nepozorovali, avšak v prípade nitrostyrénu (1e) sme s ním dosiahli najlepšie výsledky,
a to výťažok 93 % pomer diastereomérov 85:15 a pomery enantiomérov boli 16:86 a 27:73. Pri
použití chirálneho amínu C6 v prípade furánového nitroalkénu 1d sme po jednej hodine
izolovali produkt vo výťažku 39 % s pomerom diastereomérov 5:1 a s pomermi enantiomérov
96:4 a 6:94. Predĺžením reakčného času na 24 h sa výťažok zvýšil na 76 %, avšak pomer
diastereomérov sa znížil na 2:1 a pomery enantiomérov boli 99:1 a 7:93.
V ďalšom kroku sme pozorovali účinky katalyzátora C5 alebo C4 na Michaelovu adíciu
hexanálu (2a) na rôzne aromatické nitroalkény. Pri reakcii nitroalkénu 1f s hexanálom (2a) sme
po 72 hodinách izolovali produkt 3af vo výťažku 82 % s pomerom diastereomérov 77:23. Pri
použití alkénu 1g reakcia prebehla za 3 hodiny s výťažkom 99 % a pomerom 83:17. Produkt
3ah, ktorý vznikol adíciou hexanálu (2a) na nitroalkén 1h, sme získali s 99 % výťažkom
a pomerom diastereomérov 77:23. Naftalénový nitroalkén 1b sme použili v reakcii
katalyzovanej katalyzátorom C4, produkt 3ab sme získali v 80 % výťažku s pomerom
diastereomérov 10:1. Reakciou nitrostyrénu s trifluórmetylovou skupinou 1c s hexanálom 2a
sme získali produk 3ac vo výťažku 50 % a pomer diastereomérov bol 5:2. Reakciou
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pyridínového nitroalkénu 1i s aldehydom 2a sme nezískali žiadny produkt.

Obr. 6. Michaelova adícia hexanálu na nitroalkény
Tab. 1. Vplyv katalyzátorov na priebeh Michaelove adície
Produkt

3ad

3ae

produkt
3af
3ag
3ah
3ab
3ac
3ai

nitroalké
n
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

katalyzátor

čas

výťažok

d.r.

e.r. (major/minor)

C3+C2
C1
C1+C2
C1+C2
C1+C2
C4
C5
C6
C6
C1
C3
C1+C2
C5
C4
C4
C7

24 h
24 h
24 h
1 h BM
72 h
24 h
24 h
1h
24 h
20 h
20 h
24 h
3h
24 h
3h
2,5 h

54 %
61 %
60 %
88 %
57 %
98 %
0%
39 %
76 %
96 %
68 %
82 %
81 %
60 %
93 %
99 %

1:1
1:1
2:1
1:1
1:1
3:1
--5:1
2:1
6:4
6:4
75:25
82:18
7:3
81:19
78:22

rac
14:86/88:11
1:99/99:1
3:97/94:6
4:96/99:1
15:85/82:18
--96:4/6:94
99:1/7:93
2:98/30:70
50:50/53:47
2:98/34:66
15:85/21:79
2:98/28/72
15:85/29:71
15:85/22:78

Obr. 7. Michaelova adícia hexanálu na aromatické nitroalkény
Tab. 2. Michaelova adícia hexanálu na rôzne nitroalkény
nitroalkén
katalyzátor
čas
výťažok
1f
C5
72 h
82 %
1g
C5
3h
99 %
1h
C5
72 h
99 %
1b
C4
24 h
80 %
1c
C4
24 h
50 %
1i
C4
24 h
---

d.r.
77:23
83:17
77:23
10:1
5:2
---

Michaelovu adíciu sme študovali aj s fenylacetaldehydom (2b) a s 3-fenylpropanálom
(2c). Produkt Michaelovej adície aldehydu 2c s nitrostyrénom 1e sme získali vo výťažku 82 %
a s pomerom diastereomérov 77:23. Michaelov adukt 3cf, ktorý vznikol adíciou aldehydu 2c
na nitroalkén 1f, sme získali vo výťažku 36 % s pomerom diastereomérov 2:1. Produkt adície
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aldehydu 2c na alkén 1h sme získali vo výťažku 33 % a pomer diastereomérov bol 2:1. Pri
reakcii aldehydu 2c s nitroalkénom 1c sme produkt 3cc získali vo výťažku 41 % s pomerom
diastereomérov 67:33. Pri reakcii fenylacetaldehydu (2b) s nitroalkénom 1b alebo 1c sme
nezískali žiadny produkt. Michaelova adícia aldehydu 2b na furánový nitroalkén 1d
neprebiehala a produkt sa nepodarilo získať.

produkt
3ce
3cf
3cg
3ch
3cc
3bb
3bc
3bd

Obr. 8. Michaelova adícia aromatických aldehydov na nitroalkény
Tab. 3. Michaelova adícia aromatických aldehydov na rôzne nitroalkény
aldehyd
nitroalkén
katalyzátor
čas
výťažok
2c
1e
C5
72 h
82 %
2c
1f
C5
72 h
36 %
2c
1g
C5
72 h
--2c
1h
C5
72 h
33 %
2c
1c
C5
72 h
41 %
2b
1b
C4
24 h
--2b
1c
C4
24 h
--2b
1d
C4
24 h
---

d.r.
77:23
2:1
--2:1
67:33
-------

Záver
Michaelove adukty sme získali v 33–99 % výťažkoch, s pomerom diastereovmérov
v rozmedzí 1:1–10:1, pomery enantiomérov dosahovali maximálne 99:1. Ďalej sa chceme
zaoberať redukciou a následnou cyklizáciou michaelovských aduktov a pripraviť tak nové
enantiomérne obohatené deriváty pyrolidínu.
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Abstract
Influence of mechanical and chemical treatment on microstructure of surface of Fe-Cr-Ni steel
Mössbauer spectrometry (MS) is particularly suited method for characterization of surface of steel
materials. This technique can determine iron oxidation state as well as arrangement of iron lattice (bcc – bodycentred cubic, fcc – face-centred cubic). In the current work, we focus on microstructure of surface of Fe-Cr-Ni
steel by CEMS – Conversion Electron Mössbauer Spectrometry. CEMS can investigate samples in depth a few
100 nm. First we have investigated surface of steel foil with thickness 100µm, after grinding and after etching.
We also determined influence of Cr and Ni impurities in crystal lattice by different MS parameters of sextets in
spectra.

Keywords: Mössbauer spectrometry; steel materials; iron; surface
Úvod a formulácia cieľa
Ocele určené pre jadrový priemysel sú nekonvenčné materiály so špecifickými
vlastnosťami ako napríklad vysoká odolnosť voči korózií, mechanická pevnosť a radiačná
odolnosť. Tieto zliatiny môžu byť použité na konštrukciu jadrových reaktorov. Vysoký tok
neutrónov a vysoké teploty môžu poškodiť mikroštruktúru konštrukčných materiálov v okolí
zvarov, ktoré sú najcitlivejšie miesta pre krehnutie vplyvom neutrónového žiarenia
a teploty[1].
Pridaním prvkov ako sú chróm, nikel a ďalšie do ocelí, môžeme zlepšiť ich mechanické
vlastnosti a odolnosť voči korózií. Na vnútornom povrchu teplo-výmenných trubiek sa po
období prevádzky vytvára súvislá vrstva z nestechiometrického oxidu (CrxNiyFe3-x-yO4 kde 0 ≤
x+y ≤ 3), kryštalického magnetitu (Fe3O4) a hematitu (Fe2O3)[2]. Okrem samotného
agresívneho prostredia v reaktoroch, charakteristiku povrchu týchto ocelí ovplyvňuje aj
použitie dekontaminačných procesov. Chemická dekontaminácia reaktorových ocelí môže
spôsobiť nežiaducu transformáciu stabilných zložiek na „hybridnú“ štruktúru amorfných
a kryštalických fáz. Niektoré nepriaznivé vlastnosti ako stredne hrubá alebo hrubá oxidová
vrstva s veľkou mobilitou, môžu byt detegované v dôsledku tejto transformácie[2].
Cieľom

je

pomocou

metódy

CEMS

charakterizovať

vplyv

mechanického

a chemického opracovania na mikroštruktúru povrchu ocelí.
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Materiál a metódy
Mössbauerova spektrometria (MS) je metóda vyvinutá Rudolfom L. Mössbauerom v
roku. 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 [3-5].
Najčastejšie využívaným zdrojom γ-fotónov je žiarič 57Co zabudovaný napr. v ródiovej
matrici, ktorý sa elektrónovým záchytom premieňa na 57Fe. Pri následnej relaxácií jadra atómu
57

Fe sa vyžiaria aj fotóny o energii 14,4 keV, ktoré sa využívajú pri MS. Najčastejšie sa

využívajú dve techniky Mössbauerovej spektrometrie a to sú: CEMS (Conversion Electron
Mössbauer Spectrometry) a transmisná Mössbauerová spektromeria (Obr. 1). Pri CEMS sa
detegujú konverzné elektróny, ktoré boli emitované zo vzorky počas deexcitácie atómov vo
vzorke. Táto technika dokáže identifikovať povrch vzoriek do hĺbky niekoľkých stoviek
nanometrov [6].

Obr. 1. Usporiadanie MS techník: Transmisná (A), CEMS (B) [6].

Výsledky a diskusia
Povrch Fe-Cr-Ni ocele bol skúmaný pomocou techniky CEMS a prvková analýza bola
vykonaná pomocou EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) (Tab. 1.) Najprv sa zmeral
povrch vzorky oceľovej fólie s hrúbkou cca 100 µm (CEMS 1), táto vzorka sa následne upravila
obrúsením povrchu zhruba na polovicu (CEMS 2) a na záver sa povrch fólie upravil leptaním
(CEMS 3). Spektrá našich vzoriek boli vyhodnotené pomocou programu Confit. Vo vzorkách
boli identifikované nemagnetické formy železa s kryštálovou štruktúrou fcc (face-centered
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cubic) a magnetické formy s kryštálovou štruktúrou bcc (body-centered cubic) (Obr. 2.)
V týchto spektrách (Obr. 3.) singlety zobrazujú nemagnetickú zložku danej ocele so železom
v fcc usporiadaní a sextety magnetickú zložku so železom v bcc usporiadaní.

Prvok
hm%

Tab. 1. Prvková charakteristika ocele pomocou EDS
hm% - hmotnostné percentá
Fe
Cr
Ni
Ti
Si
70,9
19,5
8,4
0,65
0,25

Al
0,13

Obr.2. Kryštálové mriežky bcc a fcc železa

Obr. 3 CEMS spektrá pôvodnej fólie (1), po obrúsení (2) a leptaní (3)

Po mechanickom a chemickom opracovaní nám klesla resp. sa odstránila magnetická
zložka na povrchu vzorky a zmenil sa percentuálny podiel magnetickej a nemagnetickej zložky
(Tab. 2.). Na základe týchto výsledkov predpokladáme, že magnetické komponenty sa nachádzali
iba na povrchu. Samotné mechanické obrusovanie zrejme odstránilo tieto zložky, ale zároveň
trenie a lokálne zvýšenie teploty pri tomto procese vytvorilo podmienky na ich opätovný vznik
v menšej miere. Leptaním sa odstránili aj tieto zvyšky magnetických zložiek z povrchu, čo
dokazuje 100%-ná prítomnosť iba nemagnetickej zložky.

Tab. 2. Percentuálny podiel magnetickej a nemagnetickej zložky v jednotlivých CEMS spektrách
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Percent. podiel
Mag. zložka
Nemag. zložka

CEMS 1
74,6%
25,4%

CEMS 2
54,6%
45,4%

CEMS 3
0%
100%

Záver
Pomocou metódy CEMS sa získali informácie o povrchu skúmanej Fe-Cr-Ni ocele
a vplyvu mechanického a chemického opracovania na mikroštruktúru povrchu. Pri
identifikácii mikroštruktúry povrchu je potrebné zvážiť správnu metódu na úpravu povrchu.
Počas mechanického opracovania dochádza k vzniku magnetických zložiek. Chemické
opracovanie leptaním odstráni tieto zložky bez vzniku nových.
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Príčiny a možnosti prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri
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Abstract
Causes and prevention possibilities of black liquor evaporator fouling in kraft recovery at paper mill
Thesis‘ main theme is fouling removal in black liquor evaporator, which is important part of kraft
recovery in paper production process. This work contains brief study of evaporator fouling, description of arised
problems, study of their impact on overall evaporator performance using mind maps and methods which are used
to solve these problems, together with financial analysis of proposed solutions.

Keywords: evaporation; evaporator; evaporator fouling; black liquor; kraft recovery; mind maps
Úvod a formulácia cieľa
Priemyselná výroba papiera a celulózy vyžaduje chemicky, energeticky a ekonomicky
výhodnú regeneráciu použitých chemikálií. Toto sa v priemysle docieľuje zahusťovaním
použitého čierneho lúhu (kvapalný zvyšok z varenia drevných štiepok) odparovaním
prebytočnej vody v odparke a jeho následným spaľovaním v regeneračnom kotli, kde sériou
reakcií vzniknutá tavenina poskytuje základ pre svoju chemickú premenu späť na biely lúh
(roztok NaOH), ktorý je potrebný vo várni. Aby sa mohol čierny lúh efektívne a ekologicky
spáliť, musí sa najskôr zahustiť v odparke. Odparka je stupňovité zariadenie, ktoré slúži na
zvýšenie podielu sušiny v čiernom lúhu tým, že sa vstupujúci lúh privedie k varu ohrevom
parou vo výmenníku, časť vody sa z neho odparí čím sa v ňom zvýši podiel sušiny [1]. Pre
správne fungovanie odparky je nutné aby teplovýmenné plochy neboli pokryté vrstvou
usadenín, ktoré zhoršujú prestup tepla, kvôli svojej nižšej tepelnej vodivosti. Tento jav sa
nazýva zanášanie odparky a komplikuje prevádzkovanie zariadenia. Cieľom práce je poukázať
na problémy, ktoré zanášanie spôsobuje ale aj možnosti ich riešenia.
Materiál a metódy
V skúmanej prevádzke ide o 7 – stupňovú odparku, kde sa 16 % čierny lúh z várne
parou protiprúdne zahustí až na 75 % sušiny. Prvé stupne (pretlakové) v kaskáde odparovacích
telies sú napájané čerstvou parou, pretože zahusťujú lúh s vysokým podielom sušiny. Ďalšie
stupne (podtlakové) využívajú na zahusťovanie lúhu štiavnu paru (odparenú z lúhu v prvých
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telesách). Takto sa dodané teplo opakovane využíva, čo zvyšuje energetickú hospodárnosť
procesu.
Fakt, že odparovacie telesá spracúvajú čierny lúh, ktorého najvýznamnejšou súčasťou
sú práve látky obsiahnuté v sušine, tvorí nezanedbateľný predpoklad ku ich zanášaniu [2].
Zanášanie je väčšinou postupné, rýchlejšie však prebieha v telesách, ktoré zahusťujú lúh
s vysokým podielom sušiny. Jestvujú však isté aspekty prevádzkovania odparky (ale taktiež
celej regenerácie čierneho lúhu), ktoré vytvárajú väčší predpoklad ku zaneseniu odparky. Tieto,
spolu s druhom usadeniny a typom jej prevencie zobrazuje Tab. 1.
Tab. 1. Prehľad druhov usadenín, ktoré sa môžu v odparke vytvárať
Prehľad druhov usadenín, príčiny ich vzniku a možnosti prevencie, prípadne odstránenia [3,4]
Usadenina
Burkeit (2Na2SO4 . Na2CO3),
dikarbonát (2Na2CO3 . Na2SO4)
Lignín

Uhličitan vápenatý

Hliníkové a kremíkové usadeniny

Vlákna

Príčina

Prevencia/odstránenie

Samovoľná kryštalizácia
z čierneho lúhu po dosiahnutí
sušiny 45 – 55 %
Pokles pH čierneho lúhu pod
hodnotu 12
Nedostatočná separácia tálového
mydla, varenie tvrdého dreva,
nedostatočné odkôrnenie dreva,
príliš vysoká teplota lúhu,
nefunkčný zástrek pary
Nedostatočné odkôrnenie dreva,
nedostatočné čistenie vody,
používanie prípravkov proti
penivosti založené na báze Al + Si

Pridávanie primárnych kryštálov,
pričom kryštalizácia bude
prebiehať na ich časticiach
Udržiavanie dostatočne zásaditého
prostredia, pridávanie bieleho lúhu

Nedostatočné filtrovanie lúhu pred
vstupom do odparky

Dôsledná separácia tálového
mydla, dôsledné odkôrnenie
dreva, funkčný zástrek pary,
preplach kyselinou sulfamidovou
Dôsledné odkôrnenie dreva
a čistenie vody, nepoužívať
protipenivé prípravky na báze Al
+ Si, hydroblasting
Dôkladná filtrácia lúhu pred
vstupom do odparky, preplach
kyselinou sulfamidovou

V skúmanom systéme prvé členy napája čerstvá para, ktorá sa pred vstupom do lamiel
odparovacieho telesa zastrekuje (pridáva sa ku nej teplá voda) až na stav nasýtenia. Para
v lamelách skondenzuje a odchádza ako vriaci kondenzát (nazýva sa tiež primárny kondenzát
– kvôli svojmu pôvodu z čerstvej pary) do expandérov, kde sa z neho uvoľnená expanzná para
používa na ohrev telesa v tretej tlakovej úrovni. V prevádzke sa meria teplota kondenzátu,
ktorý vzniká zmiešaním kondenzátov z telies, ktoré ohrieva čerstvá para. Táto teplota sa začala
po odstávke a vyčistení systému postupne narastať nad svoju navrhnutú hodnotu. Tento jav má
za následok zvýšený odvod tepla zo systému, čo sa prejaví na zníženom stupni zahustenia
čierneho lúhu. Privádzaním vyššieho množstva čerstvej pary je možné zamedziť zníženiu
stupňa zahustenia lúhu, čo je však ekonomicky nevýhodné. Nárast teploty je možné vidieť na
Obr. 1.
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Obr. 1. Časový priebeh teploty zmesného primárneho kondenzátu v skúmanom období

Obr. 2. Myšlienková mapa možných príčin zvýšenej teploty primárneho kondenzátu
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Ukazuje prehľad možných komplikácií, príčiny a následky vzájomne logicky prepojené
[5.]
Prvým krokom v zisťovaní možných príčin bolo zostrojenie myšlienkovej mapy
problému. Táto je zobrazená na Obr. 2. Ukazuje možné príčiny a ich logickú následnosť, až ku
vzniku problémového stavu. Uvádzame výpis možných príčin (na mape sú znázornené
v ružovom čiarkovanom rámiku, pričom nepravdepodobné alebo overované a nepotvrdené
príčiny sme ďalej v mape nerozvíjali).
Nasledujúca tabuľka (Tab. 2.) zhŕňa najpravdepodobnejšie príčiny spolu s ich opisom,
ktoré sú výsledkom zostrojenia myšlienkovej mapy.
Tab. 2. Výsledok zostrojenia myšlienkovej mapy
Najpravdepodobnejšie príčiny vzniku problémového stavu zoradené podľa poradia dôležitosti
Poradie dôležitosti
Príčina
Opis
Zanesené lamely neumožňujú tak
intenzívny prestup tepla, para
1.
Zanášanie lamiel telesa 3
neskondenzuje úplne, zvyšovanie
tlaku
v systéme,
zvyšovanie
teploty kondenzátu
Porucha čerpadla spôsobuje rast
Poruchy čerpadla na odťah
tlaku na saní, zvyšovanie tlaku
2.
kondenzátu
v systéme, zvyšovanie teploty
kondenzátu
Upchaté/zanesené
potrubie
Upchaté alebo zanesené potrubie
neumožňuje odtok expanznej pary,
3.
na prívod expanznej pary do telesa
zvyšovanie
tlaku
v systéme,
3
zvyšovanie teploty kondenzátu
Únik
horúceho
materiálu
v blízkosti potrubia na kondenzát
4.
Externý ohrev kondenzátu
môže spôsobiť jeho ohrievanie
zvonku

V prevádzke sme postupne overili príčiny 2 – 4. a žiadna z nich nebola potvrdená. Preto
sme náš ďalší výskum zamerali na riešenie problému vyplývajúceho z možnosti 1. Postupne
sme analyzovali všetky druhy usadenín, ktoré mohli zanesenie odparovacieho telesa tretej
tlakovej úrovne spôsobiť. Ako prvý druh inkrustácie sme vylúčili burkeit (2Na2SO4 . Na2CO3)
a dikarbonát (2Na2CO3 . Na2SO4), pretože podľa sušinového profilu odparky je veľmi nízka
pravdepodobnosť ich výskytu v telese 3. Potom sme na základe prieskumu hodnôt pH
v odparke vylúčili aj možnosť lignínového zanášania. Vláknové usadeniny boli vylúčené
z ďalšej analýzy kvôli nedávnej inštalácií nového filtra na tento druh úsadov. Preskúmali sme
teda možnosť zanášania telesa 3 CaCO3 prostredníctvom príčin uvedených v Tab. 1. Vyšlo
najavo, že :
-

tálové mydlo nie je možné odstrániť úplne
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-

v skúmanom období sa spracúval zvýšený podiel brezového dreva, ktoré má veľmi zlé
odkôrňovacie vlastnosti

-

úhrn zrážok v tomto období zvyšoval vlhkosť dreva, ktoré potom vykazovalo zhoršené
odkôrňovacie vlastnosti
Z tohto môžeme usúdiť, že CaCO3 je najpravdepodobnejší druh usadeniny v skúmanom telese.
Ďalej sme analyzovali Al + Si usadeniny. Tieto sa do systému dostávajú prostredníctvom
protipeničov na báze silikónov, ktoré daná prevádzka používa. Preto usudzujeme, že aj tento
druh usadenín je v telese tretej tlakovej úrovne prítomný.
Na základe týchto zistení navrhujeme tieto opatrenia minimalizácie problémového
stavu

-

pri najbližšej odstávke vyčistiť potrubie na prívod expanznej pary aj teleso 3 (použiť techniku
hydroblasting) [6]

-

zaviesť pravidelný preplach telesa 3 kyselinou sulfamidovou za zníženého výkonu odparky
(cca. raz za mesiac)

-

nahradiť používanie protipeničov na báze silikónov za tie, ktoré nebudú spôsobovať vytváranie
úsadov
Na ekonomickú analýzu použijeme Langovu metódu odhadu celkovej ceny projektu.
Táto metóda spočíva v odhade cien hlavných zariadení, ktorá sa potom koriguje dvomi
faktormi, čím dostaneme odhad celkovej ceny projektu. Cena hlavných zariadení sme odhadli
na 80 000 €. Faktoru f (predstavuje zahrnutie príslušenstva do ceny projektu) sme priradili
hodnotu 1,9. Korekciu na existujúcu prevádzku sme zvolili 0,75.
Výpočet približnej ceny projektu vyzerá nasledovne :
éî = 0,75 . 1,9 . 80 000 € = 114 000 €

[I.]

Následne sme vypočítali jednoduchú návratnosť tohto návrhu. Finančný základ tvorí cenová
položka pary, ktorú dokážeme týmto ušetriť. Jej cena je 18 €/t. Teplo, ktoré sa odvádza
prostredníctvom teplejšieho kondenzátu zodpovedá toku pary približne 1,5 kg/s, čo je 5,4 t/h.
Za hodinu teda ušetríme 97,2 €, čo je denne 2333 € a mesačne približne 70 000 € (toto číslo
násobíme 0,8 kvôli zohľadneniu nákladov na premývaciu kyselinu). Návratnosť vypočítame
takto (FB znamená finančný benefit) :
¥=

Hµ
x∂

=

<<Q RRR €
R,∑ .jR RRR €∫sI∏+πH

= 2,0357 Öª™å¶é =̇ 62 5@í

[II.]

Záver
V tejto práci boli predložené možnosti riešenia problému zanášania odparky na
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zahusťovanie čierneho lúhu v procese regenerácie chemikálií v papierni. Zanášanie
teplovýmenných plôch odparky čierneho lúhu spôsobuje zníženie efektivity odparovania vody,
čo sa prejavuje najmä na zvýšenej spotrebe ohrevnej pary. Toto je pre fungovanie papierne
ekonomicky nevýhodné. Predstavili sme príčiny, prípadové zloženie a možnosti vytvárania
usadenín, ktoré sa pri tomto procese za daných podmienok vytvárajú. Z tejto analýzy
vyplynulo, že ide najmä o uhličitan vápenatý, ktorý sa do systému dostával prostredníctvom
nedostatočného odkôrňovania dreva. Nemožno opomenúť ani fakt, že protipenivé prostriedky,
ktoré sa na prevádzke využívajú sú na silikónovej báze, ktorá má vysokú tendenciu vytvárať
usadeniny.
Pre danú prevádzku sme za použitia myšlienkových máp navrhli riešenie tohto
problému. Spočíva vo vyčistení inkriminovaných častí odparky počas pravidelnej odstávky,
návrhu pravidelného premývania kyselinou sulfamidovou a náhrade protipeničov na
silikónovej báze za prostriedok, ktorý sa nebude usadzovať na teplovýmenných plochách
odparovacích telies. Taktiež sme vyhodnotili tieto návrhy pomocou Langovej faktorovej
metódy odhadu cien projektu a vypočítali sme jednoduchú návratnosť, ktorá je rozhodujúcim
meradlom v prípade rozhodovania o realizovateľnosti projektu. Všeobecne v priemysle platí,
že návratnosť menšia ako jeden rok kvalifikuje projekt za realizovateľný a finančne atraktívny.
Naše návrhy riešenia problému zanášania sú teda aj z tohto hľadiska výhodné. Poznatky
zhrnuté v tejto práci môžu byť použité aj v iných papierňach, ktoré riešia problém zanášania
teplovýmenných plôch odparky čierneho lúhu.
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Štúdium vplyvu organokatalyzátorov na stereoselektívny priebeh [2,3]Wittigovho prešmyku
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Mlynská doliina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika;
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Abstract
Study of Organocatalysts Effect on Stereoselectivity of [2,3]-Wittig Rearrangement.
The [2,3]-Wittig rearrangement is the transformation of an allylic ether into a homoallylic alcohol via a
concerted pericyclic process in which a new molecule with two stereogenic centres and the same molecular weight
is formed. In this work, this type rearrangement was studied with various organocatalysts which can catalyse the
reaction through the formation of an enamine and ideally produce a target molecule in high enantiomer purity and
in good yield. We have tested effects of catalysts, solvents and substituents on the reaction course.

Keywords: [2,3]-Wittig rearrangement; organocatalysis; enamine
Úvod a formulácia cieľa
Sigmatropné prešmyky majú v organickej syntéze významné postavenie a v súčasnosti
sa im venuje veľká pozornosť. V princípe sa jedná o preskupenie atómov v rámci jednej
molekuly, pri ktorom v ideálnom prípade vzniká nová zlúčenina s totožnou molekulovou
hmotnosťou bez vzniku vedľajších produktov, čo značne eliminuje vznik odpadu. Aktuálnym
trendom je študovať stereoselektívne prešmyky s cieľom dosiahnuť maximálnu diastereoa enantioselektivitu a uplatniť ich v syntéze biologicky účinných látok.
[2,3]-Wittigov prešmyk je pericyklická [2,3]-sigmatropná transformácia alylových
éterov na homoalylové alkoholy cez 6-elektrónový 5-článkový cyklický tranzitný stav, ktorý
zabezpečuje vysoký stupeň stereokontroly, vďaka ktorej je využiteľný v asymetrickej
organickej syntéze.[1] Predpokladaný mechanizmus takéhoto typu reakcie s chirálnymi
sekundárnymi amínmi je znázornený na obrázku 1.

Obr. 1. Mechanizmus [2,3]-Wittigovho prešmyku
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Tento prešmyk našiel svoje uplatnenie napr. pri totálnej syntéze zlúčeniny
(+)-eupomatilonizolovanej z austrálskeho kra Eupomatia benneti (obr. 2),[2] pri syntéze
makrocyklických prekurzorov zlúčeniny phomactin, izolovanej z morských húb vykazujúcich
antagonistickú funkciu krvných doštičiek;[3] pri syntéze postranných stereoidových
reťazcov,[4] ale aj pri diastereoselektívnej totálnej syntéze triesterov zlúčenín viridiofungin A,
A2 a A4. Tieto zlúčeniny majú prevažne antifungálne vlastnosti.[5]

Obr. 2. Biologicky aktívne látky pripravené [2,3]-Wittigovým prešmykom

Našim cieľom bolo študovať vplyv organokatalyzátorov na priebeh [2,3]-Wittigovho
prešmyku vybraných alyloxyketónov katalyzovaného cez enamínovú aktiváciu, ale aj vplyvu
rozpúšťadiel a substituentov v molekule. Snahou bolo získať produkty v čo najvyššej
enantiomérnej a diastereomérnej čistote a vo vysokých výťažkoch.
Materiál a metódy
Pri príprave východiskových látok a katalyzátorov boli použité komerčne dostupné
chemikálie (Aldrich, Merck, Acros, Fluka). 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), prípadne roztok manganistanu
draselného.Na stĺpcovú chromatografiu sa používal silikagél 65/40 (Merck).NMR spektrá
vzoriek boli namerané na prístroji Varian NMR SystemTM 300 (300 MHz pre 1H, 75 MHz pre
13

C). Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo CDCl3.

Enantiomérne čistoty boli stanovené metódou HPLC s kolónou Chiralcel OJ-H s UV
detektorom.
Výsledky a diskusia
Pre štúdium organokatalytického [2,3]-Wittigovho prešmyku bola pripravená séria
ketónov 4a-e v dvojstupňovej syntéze (obr. 3). Prvým reakčným krokom bola príprava amidov
3 vo vysokých výťažkoch (82−93%) reakciou alkoholov 1a-e a morfolínového amidu 2.
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Metoxy- a chlór-deriváty škoricového alkoholu 1d-e boli pripravené kvantitatívnou redukciou
korešpondujúcich komerčne dostupných aldehydov s NaBH4. V druhom stupni boli reakciou
amidov 3 s Grignardovými činidlami pripravené požadované ketóny 4a-e vo výťažkoch 68−94
% (tab. 1).

Obr. 3. Príprava východiskových zlúčenín
Tab. 1. Príprava východiskových zlúčenín

produkt
4a
4b
4c
4d
4e

R1
H
H
H
OMe
Cl

R2
Me
Et
iPr
Me
Me

výťažok (%)
86
93
68
94
92

Štúdium vplyvu katalyzátorov bolo uskutočnené s ketónom 4a. V práci bolo
testovaných 14 rôznych organokatalyzátorov (obr. 4). Výsledky sú uvedené v tabuľke 2, kde
sú vyhodnotené sledované parametre – konverzia prešmyku, pomer diastereoizomérov a pomer
enantiomérov. Katalyzátor C1 slúžil na prípravu racemickej vzorky. S katalyzátormi C2, C4,
C5, C6, C8, C9, C13, C14 prešmyk neprebiehal, resp. prebiehal len za vzniku stopových
množstiev produktov. S ostatnými katalyzátormi bola pozorovaná konverzia reakcie v rozsahu
40−66 %. Z hľadiska konverzie (64 %), diastereoselektivity (3:1) a aj pomeru enantiomérov
(80:20) bol za najvhodnejšieho kandidáta zvolený primárny amín C7, s ktorým bol následne
uskutočnený skríning vplyvu rozpúšťadla na študovaný katalytický systém.
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Obr. 4. Skríning katalyzátorov
Tab. 2. Skríning katalyzátorov
katalyzátor
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

konverzia
(%)
100
6
40
8
0
6
64

d.r.(syn:anti)
1:1
5:1
5,1:1
2,9:1
n.d.
2,3:1
3:1

e.r.
(syn)
50:50
n.d.
53:47
n.d.
n.d.
n.d.
80:20

katalyzátor
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

konverzia
(%)
5
12
53
58
66
0
0

d.r.(syn:anti)
2:1
2,6:1
3,8:1
3:1
2,5:1
n.d.
n.d.

e.r.
(syn)
n.d.
n.d.
51:49
65:35
70:30
n.d.
n.d.

Výsledky prešmyku pre jednotlivé rozpúšťadla (obr. 5) sú zhrnuté v tabuľke 3. Reakcia
neprebieha bez rozpúšťadla, ani v prostredí DCM, THF a eutektických zmesí (riadky 2-4, 1112). Naopak najlepšie výsledky boli dosiahnuté v prítomnosti MeOH.

Obr. 5 .Skríning rozpúšťadiel
Tab. 3.Skríning rozpúšťadiel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

rozpúšťadlo

konverzia (%)

MeOH
bez rozpúšťadla
DCM
THF
H2O
L-etyl laktát
1-etyl-3-metylimidazóliumoktylsulfát
etylénglykol
trifluóretanol
iPrOH

64
0
0
0
21
21
58
50
18
26

d.r.
(syn:anti)
2,9 : 1
n.d.
n.d.
n.d.
3:1
2:1
2,4 : 1
2,4 : 1
2,2 : 1
1,5 : 1

e.r. (syn)
82:18
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
82:18
80:20
n.d.
n.d.
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11
12

cholínium chlorid/močovina (2:1)
cholínium chlorid/glycerol(1:2)

0
0

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Po výbere vhodného rozpúšťadla (MeOH) a katalyzátora (C7) sme uskutočnili
substrátový skríning študovaného prešmyku (obr. 6). V tabuľke 4 sú uvedené výsledky
dosiahnuté s katalyzátorom C7 a pyrolidínom (C1), ktorý bol použitý pre prípravu racemickej
vzorky. Reakcia najlepšie prebiehala, keď substituent R1 je metylová skupina. Čím je táto
skupina objemnejšia, tým reakcia prebieha pomalšie.Ak R1 = iPr, reakcia vôbec neprebieha.
Najlepšie dosiahnutá diastereoselektivita (1:3,8) bola v prípade metoxyderivátu (riadok 8).
Enantioselektivita dosahovala vo všetkých prípadoch hodnotu približne 81:19, čo znamená, že
vplyv substituentov na enantioselektivitu reakcie nebol pozorovaný.

Obr. 6. Substrátový skríning
Tab. 4. Substrátový skríning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R1

R2

katal.

konverzia (výťažok) (%)

d.r. (anti:syn)

e.r. (syn)

Me
Me
Et
Et
iPr
iPr
Me
Me
Me
Me

H
H
H
H
H
H
OMe
OMe
Cl
Cl

C1
C7
C1
C7
C1
C7
C1
C7
C1
C7

100 (84)
64 (50)
100 (81 )
31 (25)
0 (0)
13 (10)
100 (81)
75 (60)
100 (87)
75 (65)

1 : 1,4
1 : 3,0
1 : 1,9
1 : 1,4
1 : 1,0
1 : 1,4
1 : 3,8
1 : 1,2
1 : 2,7

50:50
80:20
50:50
72:28
50:50
81:19
50:50
81:19

Záver
Uskutočnili sme štúdium vplyvu organokatalyzátorov s primárnou, resp. sekundárnou
amino skupinou na priebeh [2,3]-Wittigovho prešmyku. Najlepším katalyzátorom z pohľadu
diastereo- a enenatioselektivity bol primárny chirálny amín C7. Na potvrdení predpokladaného
mechanizmu pomocou dôkazov intermediátov analýzami NMR a hmotnostnej spektroskopie
sa aktuálne pracuje.
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Abstract
Photocatalytic layers are gaining strong interest toward the abatement of organic pollutants, especially
TiO2 photocatalyst which is widely used in the decontamination of air and water. Here the photocatalytic
properties of TiO2 nanotubes (TiNTs) arrays prepared by anodic oxidation of metallic Ti film are compared with
those of TiO2 layers deposited by sol-gel method. Both TiO2 materials are deposited on Kapton®, a flexible
organic substrate, thus widening the application spectrum of such layers. Indeed the deposition on flexible
substrate brings additional advantage such as deposition on curved surfaces. TiNTs exhibit high surface area while
thin sol-gel layer are relatively dense. Therefore, the photocatalytic properties of TiNT materials in the
decolorization of organic dye are logically higher than those of thin layers of TiO2.

Keywords: TiO2; nanotubes; sol-gel; flexible substrate; photocatalysis; Kapton®
Introduction and Objectives
Titania (TiO2) is the most popular photocatalyst which is still an active area of reaserch
although many studies have been published [1]. TiO2 has numerous advantages such as high
photocatalytic activity under UVA irradiation, low cost, non-toxicity and stability against
corrosion that make TiO2 an ideal photocatalyst [1,2]. Titania exhibits therefore significant
efficiency in the photocatalytic degradation of organic pollutants. This is due to the ability, in
aerated media, of TiO2 to form reactive oxygen species (ROS) under appropriate irradiation
[2]. Such photooxidative degradation process of pollutants has gained much attention in the
purification of air and water because it provides an attractive alternative to the more
conventional methods such as adsorption, incineration, and conventional catalysis [2].
Moreover the main advantage of photocatalysis over other treatments results from the direct
absorption of light, which allows degradation of the pollutants at ambient temperature and
pressure without the use of external [2]. Thus TiO2 photocatalysis is considered often as green
process.
However, for the engineering of solar energy devices such as photocatalytic reactors,
the morphology of TiO2 is a crucial parameter [3]. Indeed the porosity of the photocatalyst is
important since it governs the surface area i.e. the number of photocatalytic sites in contact
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with the polluted medium. Therefore nanoporous materials and especially self-organized
nanotube arrays are ideal candidates for the design of solar devices aiming to remove
photocatalytically organic polltants but also for other environmental applications such as
reductive conversion of CO2, sunlight-driven water splitting and dye-sensitized solar cells
[3,4].
On the other hand, titania can be supported on various substrates such as silicon, glass,
alumina, metals and polymers [1]. Polymeric supports such as Kapton® are interesting since
they are innoxious materials being mechanically stable with high durability [1]. Their
hydrophobic nature gives them an added advantage to pre-concentrate the organic pollutants
on the surface and this increases the efficiency of adsorption and subsequent photooxidation in
the presence of photocatalyst since the photodegradation mechanism is based on the surfaceadsorbed reactants. In addition such organic flexible substrates are inexpensive and readily
available compared to similar inorganic substrates such as Pt and Ti foils.
So far, TiO2 nanotube arrays deposited on flexible Kapton® were studied for dyesensitized solar cells, sensors and other type of electrodes [3-5]. Therefore, the present work
introduced insights into photocatalytic degradation of organic pollutants using two
morphologically different TiO2 materials deposited on Kapton®: nanoporous TiNTs and dense
sol-gel layers.
Materials and methods
Prior to deposition of TiO2 materials, Kapton® substrates were cleaned using an
ultrasonic bath in acetone, ethanol and deionized water. Titanium dioxide nanotubes are
obtained via anodization of a titanium layer deposited by DC-magnetron sputtering on
Kapton® HN. Self-organized TiNT arrays are subsequently grown in ethylene glycol-based
electrolyte containing NH4F and distilled water at 40 V. On the other hand, TiO2 sol-gel layers
were deposited by spin-coating. The sol-gel was prepared by mixing titanium(IV) isopropoxide
in ethanol. For increasing adherence of the sol-gel onto the flexible organic substrate, the
surface of Kapton® was modified by treatment in KOH or by plasma. The dimension of TiNT
and TiO2 sol-gel layers was approximatively 2 cm². Subsequently, after deposition, TiO2
crystalline layers were formed after an annealing at 450°C for 1h.
The obtained samples were characterized by SEM (Tescan Lyra III) in order to study
the morphology of TiO2 and XRD (PANalytical X-Pert Pro MRD Diffractometer) was
performed to investigate the crystalline composition of the layers. Photocatalytic
measurements were studied by following the decolorization of a Rhodamine B (RhB) solution
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(20 mL of 10-5 M) under UVA irradiation (Philips – HPA 400W; λmax = 365 nm) using a UVVis spectrophotometer (Jasco V-530). The photocatalytic measurements was composed of 2
steps: (1) 30 min in the dark to reach adsorption-desorption equilibrium and (2) 5 hours
irradiation. The photocatalytic properties of each materials was evaluated by plotting the
relative concentration of RhB against time t.
Results and discussion
The morphology of the prepared TiO2 layers investigated by SEM is presented in Fig.1.
For TiNT (Fig. 1a), the layer is composed of self-organized nanotubes array. In addition,
further studies by SEM (not shown here) attested that the average diameter of nanotubes was
42 nm while the average length was about 2.6 µm. The sol-gel layer (Fig. 1b) exhibited a dense
and compact structure. Therefore, by comparing the morphological structure of both TiO2
photocatalyst,it can be assumed that the surface area of TiNTs are much higher than in the case
of sol-gel layer. The XRD measurements were performed to only control the formation of
crystalline TiO2. It was confirmed by XRD that both TiNT and sol-gel TiO2 layers were
composed of TiO2 anatase which is the most photoactive phase of titania.

Fig. 1. SEM image of the surface of (a) TiNT arrays and (b) sol-gel layer.

Concerning the photocatalytic properties of TiO2 photocatalysts, the results in Fig. 2
attests that TiNT layer is the most efficient in the removal of Rhodamine B under UVA
irradiation. Indeed, after 5 hour irradiation, 70% of RhB was degraded while using sol-gel
layer, less than 50% is reached after 5 hours. This is due mainly to the morphology of the
photocatalysts since in the case of TiNT, the surface area is much larger than in the case of solgel layer.
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Fig. 2. Photocatalytic degradation of RhB using different TiO2 photocatalysts (C/C0 vs. t).

In the case of sol-gel layers, particular case is given to the treatment method of the
Kapton® surface prior to sol-gel deposition. Without treatment, no adherence of the sol-gel is
observed at the surface of the organic flexible substrate. In the case of plasma treatment, thin
film of TiO2 can be deposited and showed a degradation efficiency of about 35%. In the case
of etching method (using KOH), the deposited TiO2 layer are delaminated during the
photocatalytic measurements. This lead to a similar system as in powder suspension since the
films was no longer on Kapton® by dispersed in the photocatalytic system which resulted in
better degradation efficiency (around 50%). Therefore, it could be stated for TiO2
photocatalysis that powder suspension are more efficient than deposited film, although layers
are more practical than powder systems.
Conclusion
The preparation of TiO2 nanotube arrays on organic flexible substrate is feasible and
leads to highly photoactive materials, especially in the degradation of organic pollutants. Such
TiNTs are more efficient than thin layer deposited by sol-gel methods. Therefore such materials
are, due to their advantageous flexibility, promising for photocatalytic applications e.g.
construction of photoreactors for environmental remediation.
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Abstract
Determination of critical micelle concentration of Triton X-100 in acidic solution
The critical micelle concentration of Triton X-100 in acidic solution was determined. Tensiometry,
densitometry and spectrofluorimetry were used to determine critical micelle concentration of Triton X-100 in
aqueous solution of sulphuric acid at 25 ± 0.1°C. All used methods gave similar values of critical micelle
concentration.

Keywords: Triton X-100; critical micelle concentration; micelles
Úvod a formulácia cieľa
Triton X-100 patrí medzi neiónové surfaktanty, látky, ktorých molekuly majú amfifilný
charakter. To znamená, že molekula sa skladá z polárnej (hydrofilnej) a nepolárnej
(hydrofóbnej) časti. Polárna časť molekuly Tritonu X-100 sa skladá z reťazca etylénoxidových
skupín, jeho nepolárnou časťou je benzénové jadro, v ktorom je v polohe para voči
etylénoxidovým skupinám naviazaný alkylový reťazec (Obr. 1).

Obr. 1. Štruktúrny vzorec Tritonu X-100

Triton X-100 je bežne používaným detergentom v laboratóriách, pri micelárnej
chromatografii, na extrakciu proteínov, bunkových organel alebo permeabilizáciu membrán
živých buniek[1]. Okrem laboratórneho použitia sa Triton X-100 nachádza v niekoľkých
typoch čistiacich prostriedkov.
S rastúcou koncentráciou Tritonu X-100 sa vo vodnom roztoku po dosiahnutí kritickej
micelárnej koncentrácie začínajú tvoriť micely. Ide o vysokomolekulové agregáty, ktoré sa vo
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vodnom roztoku vytvárajú spontánne. Tento proces sa nazýva micelizácia a dochádza pri ňom
k výraznej zmene fyzikálnych a fyzikálno-chemických vlastností roztoku surfaktantu (Obr. 2).

Obr. 2. Zmena niektorých vlastností roztoku tenzidu po dosiahnutí
kritickej micelárnej koncentrácie

Kritická micelárna koncentrácia patrí medzi základné charakteristiky povrchovoaktívnych látok a možno ju určiť viacerými metódami, ako napríklad konduktometriou,
turbidimetriou, spektrofluorimetriou, UV-VIS spektroskopiou, meraním povrchového napätia,
hustoty, viskozity,....
V práci sme sa zamerali na tri rôzne metódy stanovenia kritickej micelárnej
koncentrácie Tritonu X-100 v kyseline sírovej s koncentráciou 0,1 mol·dm–3. Stanovená
kritická micelárna koncentrácia je potrebnou fyzikálnou veličinou využitou pri ďalšej práci.
Materiál a metódy
Všetky zásobné roztoky boli pripravené z komerčne dostupných chemikálií (kyselina
sírová (Merck), Triton X-100 (Merck), pyrén (Sigma-Aldrich) a etanol (Centralchem)) bez
predchádzajúceho čistenia. Na prípravu roztoku kyseliny sírovej a Tritonu X-100 bola použitá
redestilovaná voda, roztok pyrénu bol pripravený v etanole. Presná koncentrácia zásobného
roztoku kyseliny sírovej bola určená pomocou acido-bázickej titrácie.
Kritická micelárna koncentrácia Tritonu X-100 vo vodnom roztoku kyseliny sírovej
(0,1 mol·dm–3) bola stanovená tromi rôznymi metódami: spektrofluorimetricky použitím
fluorescenčnej sondy (pyrénu), meraním povrchového napätia a meraním hustoty rôzne
koncentrovaných roztokov Tritonu X-100.
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Merania povrchového napätia boli vykonané automaticky pomocou tensiometra (Sigma
700, KSV Instruments Ltd), ku ktorému bol pripojený automatický titrátor. Celý proces
merania bol riadený počítačom, ktorý dávkoval potrebné množstvo zásobného okysleného
roztoku surfaktantu do temperovaného roztoku kyseliny sírovej. Povrchové napätie rôzne
koncentrovaných roztokov Tritonu X-100 bolo merané Du Noüyho krúžkovou metódou [2].
Pri stanovení kritickej micelárnej koncentrácie pomocou merania hustoty sa pripravila
séria dvadsiatich roztokov s rôznou koncentráciou Tritonu X-100 v 0,1 kyseline sírovej.
Následne sa zmerala hustota každého roztoku pomocou densitometra (DMA 4500 M, Anton
Paar) pri konštantnej teplote.
Spektrofluorimetrické stanovenie kritickej micelárnej koncentrácie (Jobin-Yvon SPEX
Fluorolog-3) vyžaduje použitie fluorescenčnej sondy, ktorou bol v našom prípade pyrén.
Zásobný roztok pyrénu s koncentráciou 7,5·10–4 mol·dm–3 bol pripravený v etanole. Podobne
ako v predchádzajúcom prípade, aj tu sa pripravila séria dvadsiatich roztokov s rôznou
koncentráciou Tritonu X-100 v 0,1 mol·dm–3 kyseline sírovej. Do každého z pripravených
roztokov sa ešte pridalo 5 µl etanolového roztoku pyrénu, pričom jeho výsledná koncentrácia
v každom z pripravených roztokov bola 3,75·10–7 mol·dm–3. Všetky merania boli vykonané vo
fluorescenčnej kyvete s hrúbkou 10 mm, vzorka bola excitovaná UV žiarením s vlnovou
dĺžkou 333 nm a emisné spektrum sa zaznamenávalo od 350 nm do 470 nm[3].
Všetky merania boli vykonané pri teplote 25 ± 0,1°C. Kritická micelárna koncentrácia
bola vyhodnotená metódou nelineárnej regresie. Každé meranie bolo vykonané trikrát.
Výsledky a diskusia
Na Obr. 3 je uvedená závislosť povrchového napätia roztoku od koncentrácie Tritonu
X-100. Z tejto závislosti môžeme vidieť, že s rastúcou koncentráciou Tritonu X-100 prudko
klesá povrchové napätie roztoku, čo je spôsobené adsorpciou molekúl tejto látky na fázové
rozhranie roztok – vzduch. Pri dosiahnutí kritickej micelárnej koncentrácie povrchové napätie
roztoku dosahuje minimálnu hodnotu. S ďalším zvyšovaním koncentrácie surfaktantu sa už
povrchové napätie výraznejšie nemení. Kritická micelárna koncentrácia bola vyhodnotená
metódou nelineárnej regresie a jej hodnota bola stanovená na 1,79·10–4 mol·dm–3.
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Obr. 3 Závislosť povrchového napätia roztoku od koncentrácie Tritonu X-100

Obr. 4 ilustruje závislosť hustoty roztoku od koncentrácie Tritonu X-100. S jeho
rastúcou koncentráciou sa hustota jednotlivých roztokov veľmi nemení až do dosiahnutia
kritickej micelárnej koncentrácie. Keď sú v roztoku prítomné micely, tak hustota roztokov
lineárne rastie s rastúcou koncentráciou Tritonu X-100.

Obr. 4 Závislosť hustoty roztoku od koncentrácie Tritonu X-100

V tomto prípade bolo vyhodnotenie kritickej micelárnej koncentrácie jednoduchšie,
lineárnymi úsekmi zobrazenej závislosti sa preložili regresné priamky, určili sa ich rovnice
a z ich priesečníka sa určila kritická micelárna koncentrácia, ktorej hodnota v tomto prípade
bola stanovená na hodnou 1,81·10–4 mol·dm–3.
Pri stanovení kritickej micelárnej koncentrácie pomocou pyrénu ako fluorescenčnej
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sondy sa vzorka excituje žiarením s vlnovou dĺžkou 333 nm. Zaznamenáva sa emisné spektrum
od 350 nm do 470 nm. Následne sa určí intenzita fluorescenčného žiarenia pri vlnových
dĺžkach 371 nm a 382 nm. Tieto dve intenzity sa dajú do vzájomného pomeru (I371/I382)
a zostrojí sa závislosť tohto pomeru od koncentrácie Tritonu X-100 (Obr. 5).

Obr. 5 Závislosť pomeru intenzít fluorescencie od koncentrácie Tritonu X-100

Kritická micelárna koncentrácia sa vyhodnotila metódou nelineárnej regresie a jej
hodnota bola stanovená na 2,78·10–4 mol·dm–3.
Hodnoty kritickej micelárnej koncentrácie určenej meraním hustoty a povrchového
napätia sú približne rovnaké (1,79·10–4, respektíve 1,81·10–4 mol·dm–3). Pri fluorescenčnom
stanovení nám hodnota kritickej micelárnej koncentrácie vyšla o niečo vyššia
4

(2,78·10–

mol·dm–3). Je to spôsobené tým, že pyrén sa solubilizuje v nepolárnom jadre micely, čo

spôsobí zväčšenie objemu hydrofóbneho jadra micely, čím sa zväčší aj počet molekúl
surfaktantu tvoriaceho micelu a v konečnom dôsledku aj hodnota kritickej micelárnej
koncentrácie.
Kritická micelárna koncentrácia Tritonu X-100 v destilovanej vode je
4

2,24·10–

mol·dm–3[4]. Táto hodnota je väčšia ako jeho kritická micelárna koncentrácia v kyseline

sírovej. To je spôsobené čiastočnou protonizáciou atómov kyslíka etylénoxidových skupín
molekúl Tritonu X-100 v kyslom prostredí. Kladne nabitá molekula surfaktantu spôsobí, že
ďalšie molekuly Tritonu X-100, ktoré sú neutrálne sa do micely zabudujú ľahšie vďaka
príťažlivým interakciám medzi kladne nabitým atómom kyslíka protonizovanej molekuly
surfaktantu a voľným elektrónovým párom druhej, neutrálnej molekuly surfaktantu.
Záver
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V práci sme stanovovali kritickú micelárnu koncentráciu Tritonu X-100 v zriedenom
roztoku kyseliny sírovej (0,1 mol·dm–3) pomocou troch rôznych metód. Výsledky získané
meraním hustoty rôzne koncentrovaných roztokov surfaktantu sú porovnateľné s Du Noüyho
krúžkovou metódou. Spektrofluorimetrické stanovenie kritickej micelárnej koncentrácie
pomocou fluorescenčnej sondy dáva nadhodnotené výsledky oproti predchádzajúcim dvom
metódam, čo je spôsobené zabudovávaním sa fluorescenčnej sondy (pyrénu) do hydrofóbneho
jadra miciel.
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Abstract
Synthesis and structural characterization of (NH4)2[Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·2H2O
Decavanadate with complex cation, (NH4)2[Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·2H2O (I) has been
prepared and characterized by X-ray structure analysis. The X-ray structure determination showed, that I is isostructural with an already prepared and characterized complex (NH4)2[Mn(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2-V10O28·2H2O (II). The structure consists of V10O286– anion, two [Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2+ complex
cations, two NH4+ cations and two water molecules. It revealed the presence of complex cations with
hexacoordinated central atom, monodentate β-alanine ligand and decavanadate V10O286– anion.

Keywords: polyoxometalates; decavanadates; V10O286–anion; β-alanine; X-ray structure
Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti sa vývoj chémie polyoxometalátov (POM) zameriava na prípravu dobre
definovaných hybridných zlúčenín, v ktorých sú organické ligandy naviazané na anorganické
polyanióny. [1] Príprava takýchto systémov umožňuje výskum neobvyklých typov geometrií
týchto zlúčenín [2] a funkčnosti materiálov POM, ako je napríklad špecifické správanie
bunkovej adhézie [3], POM-funkcionalizované 3D makroporézne materiály z oxidu
kremičitého [4], modelové fotovoltaické systémy buniek [5], POM s fotochromatickými
vlastnosťami. [6]
Prvé polyoxometaláty boli syntetizované pred takmer 200 rokmi, ale štruktúrne
charakterizované len nedávno. Dostupnosť monokryštálovej röntgenovej difrakcie viedla
k objavu veľkého množstva nových polyoxoaniónov rôznych tvarov a veľkostí. [7] Do
dnešného dňa mechanizmus formácie polyoxometalátov nie je úplne pochopený. [8]
Predmetom nášho záujmu sú polyoxometaláty, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre
komplexný katión obsahujúci organický ligand
POM s

-alanín. Doposiaľ bolo pripravených iba 13

-alanínkomplexami kovov, ktoré je možné zaradiť do piatich nasledovných skupín:

silikononavolfrámany

SiW9O34,

arzenononawolfrámany

AsW9O34,

hexamolybdénany

Mo6O21, hexavanadičnany V6O12, dekavanadičnany V10O28. Všetky zlúčeniny poslednej
skupiny boli pripravené na Katedre anorganickej chémie PRIF UK, konkrétne
dekavanadičnany s komplexnými katiónmi obsahujúcimi Mn2+, Cu2+; Zn2+, Co2+, Ni2+:
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(NH4)2[Mn(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·2H2O (II),
(NH4)2[Cu2(NH3CH2CH2COO)]4V10O28·10H2O (III),
(NH4)2[Zn(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (IV)
(NH4)2[Co(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (V),
(NH4)2[Ni(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·4H2O (VI).
Cieľom našej práce bolo doplniť sériu pripravených dekavanadičnanov s komplexným
katiónom o ďalšie komplexy dvojmocných kovov z reakčného systému β-alanín – MIIX2 –
NH4VO3 – H2O, kde M = CdII, PbII, BaII, MgII, Sr; X = NO3-, SO42-.
V prípade úspešnej syntézy bolo cieľom pokúsiť sa pripraviť monokryštál vhodný na
charakterizáciu pomocou RTG štruktúrnej analýzy.
Materiál a metódy
Na

syntézy

boli

použité

komerčne

dostupné

chemikálie

čistoty

p.a.

Dáta na RTG štruktúrnu analýzu boli merané na difraktometri Kuma KM–4 CCD (žiarenie
MoKα, λ=0,71073 Å).
Výsledky a diskusia
Komplex I bol izolovaný z reakčného systému β-alanín – Cd(NO3)2.4H2O – NH4VO3
– H2O za podmienok n(β-alanín) : n(NH4VO3) : n(Cd(NO3)2) = 2 : 2 : 1, pH = 4, t = 4 °C.
Zlúčenina I kryštalizovala s rôznymi prímesami. Oranžovožlté kryštáliky (I) v tvare
ihlíc vypadli z reakčnej zmesi po 2 mesiacoch.
Štruktúra látky pozostáva z dekavanadičnanového aniónu V10O286–, ktorého náboj je
kompenzovaný dvomi katiónmi NH4+ a dvomi oktaedrickými komplexnými katiónmi
[Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2+. V komplexnom katióne sa na centrálny atóm Cd koordinuje
cez atóm kyslíka karboxylovej skupiny jedna monodentátne viazaná molekula ß-alanínu
s protonizovanou aminoskupinou a päť molekúl vody. Na jeden dekavanadičnanový anión
pripadajú dve molekuly kryštálovej vody. (Obr. 1) Štruktúra je stabilizovaná rozsiahlou sieťou
vodíkových väzieb. (Obr. 2)
Rovnaký typ koordinácie

-alanínu na centrálny atóm ako v tejto zlúčenine bol

pozorovaný aj v pripravených dekavanadičnanoch II, IV–VI. Tento typ koordinácie -alanínu
je v rámci POM pozorovaná okrem všetkých dekavanadičnanov iba v jedinom POM
K6[Cu(Ala)2(H2O)2]2[Cu4(H2O)2·(AsW9O34)2]·16H2O, a preto sa dá považovať za zriedkavý.
Ďalším spôsobom koordinácie

-alanínu je koordinácia ako mostíkový ligand, ktorá je

pomerne bežná. V štruktúrach POM je to takisto najčastejší spôsob koordinácie

-alanínu.
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V komplexe III sú 4 molekuly

-alanínu viazané na 2 atómy medi v oxidačnom stave II ako

mostíkové ligandy. Spôsob koordinácie

-alanínu na dva centrálne atómy pripomína

„lopatkové

typu

koleso“.

Komplexy

tohto

sú

označované

ako

paddlewheel.

Tvorba paddlewheel komplexov je s výnimkou CuII a RuII vzácna.

Obr. 1.Štruktúra(NH4)2[Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·2H2O(I)

Obr. 2. Sieť vodíkových väzieb v (NH4)2[Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·2H2O (I)
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V štruktúrach zlúčenín typu (NH4)2[M(H2O)5( -Ala)]V10O28.xH2O, kde M = Mn, Cu;
Zn, Co, Ni pozorujeme výskyt dvoch konformácií komplexného katiónu, pričom typ
konformácie závisí od efektívneho iónového polomeru centrálneho atómu. Hodnota iónového
polomeru centrálneho atómu približne 0,8 Å predstavuje inflexný bod, to znamená hranicu
prechodu H-väzby z typu konformácie a) na b).
Štruktúra katiónu v I je stabilizovaná trojcentrovou H-väzbou medzi atómom vodíka
NH3+ skupiny a nekoordinovaným atómom kyslíka karboxylovej skupiny ß-alanínu a medzi
tým istým atómom vodíka a atómom kyslíka koordinovanej molekuly vody (Obr. 3b). Rovnaký
typ H-väzieb je prítomný aj v komplexe II.
Druhý typ konformácie je charakterizovaný H-väzbou medzi atómom vodíka NH3+
skupiny a nekoordinovaným atómom kyslíka karboxylovej skupiny ß-alanínu a medzi atómom
vodíka koordinovanej molekuly vody a opäť nekoordinovaným atómom kyslíka karboxylovej
skupiny (Obr. 3a). Táto konformácia je pozorovaná v komplexoch IV–VI.

Obr. 3. Štruktúra [M(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2+; a) M = Zn, Co, Ni; b) M = Mn, Cd

Zo štruktúrneho hľadiska nás zaujímalo, či efektívny iónový polomer centrálneho
atómu súvisí s typom konformácie vodíkovej väzby v komplexnom katióne. Štruktúru
komplexného katiónu I (Obr. typ b) detailnejšie charakterizujú dĺžky vodíkových väzieb (Tab.
1.) a prítomné torzné uhly. (Tab. 2.) Štruktúrne parametre a experimentálne dáta látky I sú
zobrazené v Tab. 3.
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D–H...A

Tab. 1. Parametre H-väzieb v komplexe I
d(D–H)
d(H...A)
po korekcii
po korekcii na
na
d(D...A)
D–H...A
neutrónovú
neutrónovú
[°]
vzdialenosť
vzdialenosť
[Å]
[Å]

sila
H-väzby

N1–H1C...O91

1,03

1,92

2,725(6)

132,9

stredne
silná

N1–H1C...O53

1,03

2,59

3,479(7)

144,7

slabá

D- donor, A-akceptor
Tab. 2 Veľkosti torzných uhlov v komplexe I
atómy
Cd1 O91 C1 O92
Cd1 O91 C1 C2
O91 C1 C2 C3
C1 C2 C3 N1

hodnota
s odchýlkou [°]
51,9 ± 8
–128,2 ± 4
–36,5 ± 6
59,1 ± 6

Tab. 3.Štruktúrne parametre látky I
Empirický vzorec
Mr
Kryštalografická sústava, priest. grupa
Mriežkové parametre
a [Å]; [°]
b [Å]; [°]
c [Å]; [°]
V [Å3]
Z, Z′
[mm–1], (calcd.) [g cm–3]
F(000)
Korekcia na absorpciu, Tmin; Tmax
Korekcia na extinkciu
Rozmery kryštálu [mm]
Tvar a farba kryštálu
Uhlový rozsah zberu dát [°]
Rozsah indexov reflexií

Počet zmeraných/symetricky nezávislých/
pozorovaných [I>2 (I)] reflexií
Kompletnosť dát do [°]
Počet dát /restraints/ parametrov
Váhová schema
S (goodness-of-fit)
Finálne hodnoty R[I> 2 (I)]
Finálne hodnoty R (alldata)
Najväčšie maximum/minimum
diferenčnej el. hustoty [e Å–3]

(NH4)2 [Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28.2H2O (1)
1612,67
Monoklinická, P21/n
určené zo 7076 reflexií
9,8296(6); 90
22,9239(10); 110,333(7)
10,1201(6); 90
2138,3(2)
2; 0,5
3,177; 2,505
1576
Multi-scan, 0,656;1,000
–
0,53 × 0,13 × 0,05
Ihla, žltá
3,05 – 28,44
h = –12
12
k = –30
l = –13
17284/8418/6809
[Rint = 0,0743]
99,8 % to 28.26°
8418/87/353
w = 1/[ 2(Fo2) + (0,0723P)2]
kde P = (Fo2+ 2Fc2)/3
1,039/1,034 (restrained)
R = 3,75 %, wR = 10,05 %
R =5,03 %, wR = 10,68 %
0.691/–0.518
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Záver
Podarilo sa nám pripraviť zlúčeninu (NH4)2[Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·2H2O
(I) a izolovaný komplex charakterizovať pomocou RTG štruktúrnej analýzy. V zlúčenine
I pozorujeme ojedinelý typ naviazania

-alanínu na centrálny atóm – monodentátny typ

koordinácie cez jeden atóm kyslíka karboxylovej skupiny. Štruktúra je stabilizovaná
trojcentrovou stredne silnou H-väzbou medzi atómom vodíka NH3+ skupiny a atómom kyslíka
karboxylovej skupiny ß-alanínu a slabou H-väzbou medzi atómom kyslíka koordinovanej
molekuly vody a atómom vodíka NH3+ skupiny. Typ konformácie H-väzby závisí od
efektívneho iónového polomeru centrálneho atómu. Hodnota iónového polomeru centrálneho
atómu približne 0,8 Å predstavuje hranicu prechodu H-väzby z typu konformácie a) na b). Silu
vodíkových väzieb sme určili na základe dĺžky väzieb podľa Jeffrey, 1997 [9]. Ďalej nás
zaujímali torzné uhly, ktorých závislosť od efektívneho iónového polomeru centrálneho atómu
v komplexoch I, II, IV-IV budeme v budúcnosti sledovať.
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Recyklovanie aktívnych inklúznych teliesok pomocou magnetických častíc
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Abstract
Recycling magnetically modified active inclusion bodies
Physiological aggregation of a recombinant enzyme into enzymatically active inclusion bodies is an
excellent strategy how to obtain immobilized enzymes for industrial biotransformation processes. However, it is
not convenient to recycle “gelatinous mass” of protein inclusion bodies from one reaction cycle to another one,
high centrifugation forces are needed in large volumes. Magnetization of inclusion bodies could provide a smart
solution for large scale applications enabling more friendly separation process using magnetic field. In this work,
in order to recycle the active inclusion bodies (IBs) by a magnet, IBs of UDP-glucose pyrofosforylase were chosen
as a model enzyme. UDP-glucose pyrofosforylase is an enzyme involve in carbohyrdate metabolism, it
synthesizes UDP-glucose.

Keywords: active inclusion bodies; UDP-glucose pyrofosforylase; magnetic modification
Úvod a formulácia cieľa
Inklúzne telieska predstavujú amorfné proteínové agregáty, ktoré vznikajú pri
produkcii proteínov v baktériách. Tvorba inklúznych teliesok môže byť spôsobená vysokou
lokálnou koncentráciou formovaných polypeptidov vychádzajúcich z ribozómov počas
nadmernej expresie a nedostatkom chaperónov, ktoré by bránili ich zhlukovaniu [1].
V súčasnosti existuje niekoľko dôkazov o tom, že enzýmy/proteíny si môžu za určitých
podmienok zachovať svoju biologickú aktivitu, ak sú produkované ako nerozpustné aktívne
inklúzne telieska [2]. V porovnaní s rozpustnými proteínmi preukazujú aktívne inklúzne
telieska niekoľko výhod, ako je ich jednoduché čistenie, separácia a vysoká stabilita [3].
In vivo imobilizované enzýmy je možné recyklovať pomocou centrifugácie, avšak
centifugácia veľkých objemov je finančne náročná. Uzavretie inklúznych teliesok do
alginátových častíc uľahčuje ich separáciu [4]. Novým prístupom umožňujúcim jednoduchú
separáciu je použitie magneticky modifikovaných inklúznych teliesok, ktoré je možné
jednoducho oddeliť z reakčnej zmesi pomocou magnetu. Magneticky upravené biomateriály
boli úspešne použité v rôznych oblastiach, ako sú napríklad enviromentálne nanotechnológie
a čistenie odpadových vôd [5], pri vizualizácii a liečení nádorových tkanív [6], génovej terapii
a tkanivovom inžinierstve [7].
Ukázalo sa, že nedávno vyvinutý postup magnetickej modifikácie pri nízkej teplote [8]
umožňuje tvorbu magnetických inklúznych teliesok s dostatočnou stabilitou.
Cieľom našej práce je optimalizácia postupu umožňujúceho regeneráciu enzýmu UDP1034

glukóza pyrofosforyláza za použitia magnetických častíc. Jedným z našich hlavných cieľov
bolo skrátiť dobu potrebnú na mrazenie magneticky upravených aktívnych inklúznych teliesok
zo 7 týždňov [8] na 24 hodín.
UDP-glukóza pyrofosforyláza je jedným z kľúčových enzýmov biosyntézy glykogénu
a sacharózy. Katalyzuje reakciu: glukóza-1-fosfát + UTP

UDP-glukóza + PPi . Tento

enzým je pomenovaný podľa reverzibilnej reakcie, avšak priebeh reakcie v bunkách je
poháňaný v smere vzniku UDP-glukózy, pretože pyrofosfát je účinne hydrolyzovaný
enzýmom anorganická pyrofosfatáza [9].
V rastúcich aj dospelých listoch sa UDP-glukóza pyrofosforyláza zúčastňuje
biosyntézy sacharózy, tak že poskytuje UDP-glukózu, ktorá je následne použitá na tvorbu
sacharóza-6-fosfátu. V iných tkanivách, vrátane nezrelých apikálnych listov, sa môže
UDP-glukóza pyrofosforyláza zúčastniť rozpadu sacharózy. V niektorých tkanivách
(endosperm semien) je opačná reakcia (použitie UDP-glukózy) spojená s aktivitou
cytosolického enzýmu ADP-glukóza pyrofosforyláza, čo vedie k produkcii ADP-glukózy,
ktorá je prekurzorom biosyntézy škrobu. Tieto reakcie predstavujú úzke spojenie medzi
metabolizmom škrobu a sacharózy [10]. Pri biosyntéze glykogénu je UDP-glukóza donorom
glukózových rezíduí, ktoré sú následne spájané do reťazcov pomocou enzýmu glykogén
syntetáza [9].
Materiál a metódy
Príprava aktívnych inklúznych teliesok: Chemicky kompetentné bunky boli
transformované s izolovaným plazmidom a kultivované na pevnom LB médiu (1,5% agar, 1%
peptón, 0,5 % kvasinkový extrakt a 0,5% NaCl) s prídavkom kanamycínu (30µg/ml). Vybrané
kolónie boli prenesené do kvapalného LB média s kanamycínom a kultivované po dobu 24
hodín pri 37 °C a následne inokulované na nové médium. Po 4 hodinách kultivácie pri 37 °C
bola začatá indukcia pomocou izopropyl-β-D-l-tiogalaktopyranozidu (400 uM) a bunky boli
kultivované počas 24 hodín pri 20 °C. Následne boli bunky scentrifugované (4,500g, 20 min,
4°C) a lyzované pomocou detergentu (CelLytic™). Po cetrifugácii (20 000 g, 10 min, 4 ° C)
bola nerozpustná frakcia trikrát premytá 50 mM Tris-HCl pufrom, pH 7,8 a testovaná na
prítomnosť proteínov a enzýmovú aktivitu. Výsledná suspenzia bola uskladnená v mrazničke
(-20 ºC).
Príprava magnetických oxidov železa: Roztok FeSO4.7H2O (100 ml, 10 g/l) bol
upravený na pH 12 pomocou 1M KOH. Vytvorila sa hnedá zrazenina hydroxidov železa. Po
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zriedení so 100 ml destilovanej vody v kadičke s objemom 800 až 1000 ml bola suspenzia
počas 10 minút vystavená žiareniu v mikrovlnnej rúre pri maximálnom výkone 960 W. Po
ochladení na laboratórnu teplotu boli vytvorené magnetické častice oxidov železa opakovane
premyté destilovanou vodou až do dosiahnutia neutrálneho pH; na oddelenie častíc počas
premývania bol použitý permanentný NdFeB magnet. Výsledná suspenzia bola uskladnená
v chladničke (-4 ºC).
Magnetická modifikácia aktívnych inklúznych teliesok: Do každej ependorfovej
skúmavky bolo odpipetované 50 µl magnetických častíc, tie boli následne trikrát premyté v 100
mM tris-HCl pufre, pH 8. Po premytí bolo k časticiam pridané 200 µl 100 mM tris-HCl pufru,
pH 8 (každá ependorfová skúmavka obsahovala 250 µl). K takto pripraveným magnetickým
časticiam bolo pridaných 15 µl inklúznych teliesok za jemného miešania pomocou pipety (upand-down). Následne boli magneticky modifikované inklúzne telieska stiahnuté na dno
skúmavky pomocou magnetu a bol odpipetovaný zvyšný pufor. Takto pripravené inklúzne
telieska boli mrazené po dobu 24 hodín. Experiment bol robený paralelne v dvoch 2 ml
skúmavkách, pričom jedna bola ošetrená len mrazom a druhá mrazom a následnou
lyofilizáciou po dobu 30 minút pri -10ºC a tlaku 1 mBar.
Priebeh reakcie: Do každej ependorfovej skúmavky bolo pridaných 250 µl reakčnej
zmesi (15 mM Glukóza-1-fosfát, 10 mM UTP, 100 mM Tris-HCl a 30 mM MgCl2). Prvých 10
cyklov prebiehalo po dobu 24 hodín a zvyšných 40 cyklov bolo opakovaných po 60 minútach
vždy pri 30 ºC. Priebeh prvého cyklu bol meraný po každých 30 minútach. Na odstránenie
reakčnej zmesi a jej nahradenie novou bol používaný magnet. Po uplynutí daného času boli
vzorky analyzované pomocou kapilárnej elektroforézy.
Kapilárna elektroforéza: Na analýzu obsahu jednotlivých cyklov bola použitá
kapilárna elektroforéza PrinCE Next/800 series. Z reakčnej zmesi bolo odpipetované 5 µl do
200 µl pufru obsahujúceho 100 mM tris-HCl a 30 mM MgCl2 s pH 8. Takto pripravené vzorky
boli scentrifugované (5 minút, 14 000g) a analyzované pri 254 nm.
Výsledky a diskusia
Pôvodný postup pre magnetizáciu enzýmových preparátov vyžadoval minimálne 7
týždňové vymrazovanie vzoriek pre funkčnú adsorpciu enzýmov na magnetické častice [8].
Nakoľko inklúzne telieska majú hydrofóbny charakter a hydrofóbnymi interakciami vytvárajú
klastre, bol predpoklad, že dlhodobý proces potrebný na vytvorenie hydrofóbnej interakcie
proteín-magnetická častica nebude potrebný.
V našej práci sme sa zamerali na skrátenie imobilizačného procesu a za modelový
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enzým sme si zvolili UDP-glukózu pyrofosforylázu. Tento enzým syntetizuje UDP-glukózu zo
substrátov glukóza-1-fosfát a UTP. Podľa protokolov uvedených v materiáloch a metódach
sme

pripravili

magnetické častice a modifikovali magnetické inklúzne telieska. Po 24

hodinovom zmrazení sme proces vymrazovania (sublimácia H2O počas 7 týždňov v
mrazničke) nahradili krátkou lyofilizáciou (vzorka nebola kompletne vysušená). Ako
kontrolnú vzorku sme použili vzorku bez lyofilizácie a aj bez vymrazovania.
Konverzia UTP na UDP-glukózu bola monitorovaná pomocou kapilárnej elektroforézy
(obr. 1). Po 24 hodinách sa konverzia ustálila približne na 60% a po prvých 10 cykloch nebol
zaznamenaný úbytok aktivity (obr. 2). Preto nasledujúce cykly boli skrátené a bola meraná
neúplná konverzia po 1 hodine (obr. 3). Sledovanie operačnej stability ukázalo, že obe vzorky
boli po 50 cykloch stále funkčné, nedošlo k strate aktivity. Z výsledku môžeme konštatovať,
že adsorpcia inklúznych teliesok na magnetické častice prebehla aj bez niekoľkotýždňového
procesu vymrazovania a je stabilná.

Obr.1 Záznam z kapilárnej elektroforézy
Modré spektrum predstavuje reakčnú zmes v čase 0, červené spektrum reakčnú zmes po 24 hodinách
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častice upravené len mrazom
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Obr.3. Syntéza UDP-glukózy. Stupeň konverzie UTP na UDP-glukózu v % v 11 až 50 cykle po 60 minútach.
Modré stĺpce predstavujú magnetické častice upravené mrazom a lyofilizáciou, zatiaľ čo oranžové magnetické
častice upravené len mrazom

Záver
Cieľom našej práce bola príprava magneticky modifikovaných aktívnych inklúznych
teliesok nami zvoleného modelového enzýmu (UDP-glukóza pyrofosforyláza), skrátenie doby
potrebnej na ich prípravu a dosiahnutie dostatočného počtu opakovaní pri použití takto
pripravených enzýmov.
Obidva varianty prípravy magnetických teliesok sa preukázali byť dostatočne stabilné
a pri obidvoch sa nám podarilo dosiahnuť dostatok opakovaní. V našej práci sa nám ďalej
podarilo skrátiť čas potrebný na prípravu magneticky modifikovaných inklúznych teliesok zo
1038

7 týždňov na 24 hodín. Na základe doteraz získaných meraní usudzujeme, že by táto nová
stratégia mohla byť vhodná ako základný prístup pri recyklácii aktívnych inklúznych teliesok,
avšak stále je potrebných viac experimentov s rôznymi typmi enzýmov.
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Vplyv štruktúry izatínhydrazónov na interakcie N-H vodíkov s aniónmi
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Abstract
The effect of the structure of isatin hydrazones on the interactions of N-H hydrogens with anions.
Using UV VIS, NMR and FTIR spectroscopy, we studied interactions of the anions (F- (TBAF) and
CH3COO- (TBAA)) with NH-isatin hydrazones depending on their structure. We have found that the hydrogen
NH cleavage does not correlate with their acidity (chemical shift). The NH hydrogen cleavage is conditioned by
the formed N anion stability.

Keywords: isatinhydrazones; intermolecules interaction; UV VIS spectra
Úvod a formulácia cieľa
Zlúčeniny obsahujúce C=N dvojitú väzbu v molekule pri vhodne zvolených
experimentálnych podmienkach (stimul) podliehajú konfiguračným a konštitučným zmenám.
Konfiguračné zmeny týchto zlúčenín majú svoj pôvod vo fotochemicky a termicky
stimulovanej E-Z izomerizácii[1]. Pri týchto dynamických procesoch si molekula zachováva
konštitučnú integritu. Naopak pri konštitučných zmenách dochádza ku zmene chemického
zloženia týchto látok[2]. Hydrazóny patria do skupiny chemických zlúčenín, ktorých fotochrómne
vlastnosti vytvárajú predpoklad na ich praktické využitie ako binárne spínače. Na uskutočnenie

sofistikovaných logických operácii je potrebné vytvoriť zložitejší systém, ktorý pozostáva
z dvoch alebo viacerých jednoduchých molekulových prepínačov vhodným spôsobom
navzájom prepojených, alebo systém, ktorý pozostáva z jedného prepínača s viacerými
vstupmi a výstupmi. Schopnosť fotochrómnych molekúl „fungovať“ ako molekulové
prepínače a komunikovať s inými chromofórmi vytvára podmienky na tvorbu fotonických
hradiel pracujúcich na báze Booleanovej logiky. Na stabilizáciu ON a OFF stavov sa často
využívajú intra, resp. intermolekulové interakcie. Medzi najbežnejšie patria vodíkové väzby.
V závislosti na štruktúre molekuly sa na tento účel využívajú aj katión-π interakcie,[3] aniónπ interakcie [4] alebo π-π interakcie[5]. „Lone-pair“ (lp...π) interakcie sú v súčasnosti neustále
predmetom diskusii predovšetkým v spojitosti s interakciami biomolekúl. Existencia tejto
disperznej interakcie bola potvrdená teoretickými výpočtami[6]. Prítomnosť týchto
disperzných interakcii v malých molekulách v kryštalickom stave s využitím Cambridge
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Structural Database bola opísaná napr. v tejto práci[7]. Podstatne menej dôkazov o existencii
lp...π interakcii je v roztokoch. Už niekoľko rokov sa zaoberáme navrhovaním štruktúr,
syntézou a štúdiom vlastností funkčných materiálov na báze izatínhydrazónov. Prítomnosť
amidických NH vodíkov a C=N dvojitej väzby v molekule hydrazónov spolu s existenciou
tautomérnych rovnováh radí tieto zlúčeniny k látkam s vysokým potenciálom pre aplikácie
v oblasti vývoja nových materiálov pre elektroniku a v oblasti vývoja nových senzorov.
Atraktívnosť týchto zlúčenín ako funkčných molekúl je zvýraznená aj tým, že ako stimul na
vyvolanie odozvy je možné použiť svetlo. Funkcionalitu týchto molekúl výrazne ovplyvňuje
aj prítomnosť aniónov, resp. interakcia aniónov s NH vodíkmi, ktoré sú prítomné v molekule
hydrazónu. U hydrazónov, ktoré majú v molekule aspoň dva NH vodíky, štruktúra hydrazónu
ovplyvňuje ich interakcie s aniónmi a tým aj funkcionalitu hydrazónu. V tejto práci sme sa
preto zamerali na preskúmanie vplyvu štruktúry hydrazónov v prítomnosti aniónov na
funkcionalitu takýchto systémov. Získané výsledky využijeme pri návrhu nových štruktúr
hydrazónov.
Materiál a metódy
Použité reaktanty a reakčné činidlá sú komerčne dostupné (Across, Aldrich, Merck).
Anióny sme použili ako soli s tetrabutylamóniovým katiónom. Produkty sa čistili na stĺpci
silikagélu (Merck 65/40). 1H NMR spektrá produktov boli namerané na prístroji Varian
VNMRS (300 MHz) v DMSO. Absorbčné spektrá boli merané na spektrofotometri Agilent
8453 (Agilent USA). Izatínarylhydrazóny sme pripravili kondenzačnou reakciou izatínov
s arylhydrazínmi v etanole (obr.1).

Obr.1. Príprava hydrazónov

Výsledky a diskusia
Z meraní UV VIS spektier E a Z izomérov látok I a II v prítomnosti CH3COO- a Fiónov obr.2 a obr.4 vidieť, že rozsah zmien je závislý od bázicity iónu. Relatívne slabo bázické
CH3COO- ióny interagujú s E a Z izomérmi týchto zlúčenín prostredníctvom vodíkových
1041

väzieb obr.3. (Rovnaký obrázok platí aj pre E izomér.) Na UV VIS spektrách sa táto interakcia
prejaví (aj pri 100 násobnom koncentračnom nadbytku CH3COO- iónov) malým
hypsochromným posunom maxima Z izoméru I pri 420 nm, resp. malým poklesom intenzity
tohto absorpčného pásu pri obidvoch izoméroch I obr. 2. Rozdielny vplyv CH3COO- iónov na
E a Z izoméry I súvisí so silou intramolekulových vodíkových väzieb pri obidvoch izoméroch.
Intramolekulová vodíková väzba u Z izoméru I je silnejšia ako u E izoméru zlúčeniny I.

Obr.2. UV VIS spektrá I-Z a I-E v DMF (10-5M) v prítomnosti TBAA.

Obr.3. Interakcia aniónov prostredníctvom vodíkových väzieb.

Podstatne väčší vplyv na UV VIS spektrá E a Z izomérov I a II ako CH3COO- ióny
majú fluoridové ióny obr.4. F- ióny sú bázickejšie ako CH3COO- ióny a preto za určitých
podmienok sú schopné odštiepiť z molekúl izatínhydrazónov NH vodík. Zlúčenina I má
v molekule dva aktívne NH vodíky schopné interagovať s F- iónmi. Tento proces má na UV
VIS spektrum obidvoch izomérov látky I podobný vplyv ako CH3COO- ióny. Ďalšie
zvyšovanie koncentrácie F- iónov spôsobí veľkú zmenu UV VIS spektra. Intenzita absorpčného
pásu s maximom pri 405 nm (I-Z), resp. 420 nm (I-E) klesá so súčasným vznikom intenzívneho
hypsochrómne posunutého pásu s maximom pri 380 nm, resp. 390 nm obr.4. Procesy vedúce
k obidvom zmenám UV VIS spektra, závislé od koncentrácie F- iónov sú zobrazené na obr.5.
(Rovnaká schéma platí aj pre E izomér). Pri nižšom koncentračnom nadbytku F- iónov
u obidvoch izomérov dochádza pod vplyvom interakcii F- iónov s NH vodíkmi hydrazónu k
zániku intramolekulových vodíkových väzieb. Pri vysokom nadbytku F- iónov dochádza
k odštiepeniu NH vodíka. Takto vzniknutý N anión je stabilizovaný premenou na oxo anión
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(obr.5). Prítomnosť oxo aniónu bola dokázaná pomocou FTIR spektier a tiež porovnaním UV
VIS spektier N aniónov izatínov.

Obr.4. UV VIS spektrá II-Z, II-E, I-Z a I-E v DMF (10-5M) v prítomnosti TBAF.

Obr.5. Vznik oxo aniónu.

Vykonané experimenty nám zatiaľ nedovoľujú jednoznačne určiť cestu vzniku oxo
aniónu. Nepriamym dôkazom existencie oxo aniónu (obr.5), sú výsledky rovnakých
experimentov so zlúčeninou II (obr.4). Zlúčenina II má NH vodík na izatínovom fragmente
nahradený metylovou skupinou. V týchto molekulách sa tak nachádza už len jeden NH vodík,
ktorý interaguje s F- iónmi podobne ako s CH3COO- iónmi až do 600 násobného
koncentračného prebytku F- iónov. Pri 1000 násobnom prebytku F- iónov sa molekula
hydrazónu v DMF nachádza v tautomérnej azo forme (obr.6). (Rovnaká schéma platí aj pre E
izomér II).
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Obr.6. Tautomérna azo forma.

Takéto rozloženie náboja v molekule spôsobí nárast jej dipólového momentu a vznik
batochrómne posunutého absorpčného pásu v UV VIS spektrách (obr.4). Toto maximum sa pri
obidvoch E a Z izoméroch II nachádza pri 470 nm. Na obr.7 sú UV VIS spektrá
izatínhydrazónov s rôznou štruktúrou. Na tomto obrázku sa nachádzajú izatínhydrazóny
u ktorých bola zmena štruktúry uskutočnená buď na izatínovom skelete molekuly alebo
v hydrazónovej časti molekuly. Z týchto experimentov vidieť, že vplyv F- iónov na UV VIS
spektrá je trendovo rovnaký ako u zlúčenín I a II s výnimkou zlúčenín VI-Z a VII-Z.

Obr.7. UV VIS spektrá V-Z, VII-Z, (5x10-5M), III-Z, IV-Z, VI-Z, VIII-Z a IX-E v DMF (10-4M)
v prítomnosti TBAF.

U týchto zlúčenín, ktoré aj napriek tomu, že majú v molekule dva NH vodíky dochádza
pri vysokých koncentráciách F- iónov ku vzniku hypsochrómne posunutému absorpčnému
pásu. Vplyv F- iónov na UV VIS spektrá nekoreluje ani s chemickým posunom NH vodíkov
v 1H NMR spektrách hydrazónov meraných bez prítomnosti F- iónov. Na základe
experimentálnych výsledkov (UV VIS, NMR a FTIR) sme urobili záver, že to či proces
interakcie F- iónov prebehne podľa obr. 5 alebo podľa obr.6 závisí od stability vznikajúceho N
aniónu pri odštepení NH vodíka. Ak je štruktúra izatínového fragmentu schopná v dostatočnej
miere stabilizovať N anión izatínu dochádza k odštiepeniu NH vodíka na izatínovom fragmente
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a súčasne aj k hypsochrómnemu posunu pásu v UV VIS spektre. U tých zlúčenín u ktorých je
NH vodík izatínu substituovaný alkylom, resp. arylom a u zlúčenín, ktoré majú obidva NH
vodíky, ale aryl hydrazónového fragmentu má vplyvom substitúcie alebo samotnej štruktúry
arylu elektrón-deficitný charakter, je viac stabilizovaný N anión hydrazónovej časti molekuly.
V týchto prípadoch pozorujeme na UV VIS spektrách batochrómne posunutý absorpčný pás.
Veľkosť batochrómneho posunu je závislá od stupňa delokalizácie voľných elektrónových
párov N aniónu v rámci arylu hydrazónu.
Záver
V prítomnosti báz (OH-) sme v roztoku pripravili anióny izatínov. Štruktúra
pripravených izatínhydrazónov, resp. aromatický charakter izatínového, alebo hydrazónového
fragmentu, ktorý je modifikovaný elektrón-donornými a akceptornými vlastnosťami
substituentov významne ovplyvňuje interakciu a odštepenie NH vodíkov pomocou F-,
CH3COO- aniónov. Od aromatického charakteru týchto fragmentov závisí stabilizácia
vzniknutého N aniónu. Na základe nábojovej hustoty aromatických častí obidvoch fragmentov
je možné predpovedať, ktorý N anión vznikne po interakcii s aniónom v molekule
izatínhydrazónu.
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Abstract
Manganese(III) salen complexes with linear pseudohalogen ligands.
Manganese(III) salen complexes are the objects of research mainly for their interesting magnetochemical
properties, biological activity and their use as epoxidation reactions catalysts.The submitted paper deals with the
synthesis of eight new manganese(III) salen complexes with pseudohalogen ligands. The structures of all
complexes were determined by X-ray single-crystal structure analysis. The prepared complexes can be divided
into two groups, the first group consists of five polymer complexes and the second consists of three dimeric
complexes. The most important result of the work is synthesis of the first manganese(III) salen complexes with
selenocyanate bridging ligand.

Keywords: Manganese(III) complexes; salen; crystal structure.
Úvod a formulácia cieľa
Súčasný rozvoj koordinačnej chémie mangánu je podmienený najmä výsledkami v
oblastiach biologických systémov obsahujúcich atóm mangánu (fotosystém II, mangánová
kataláza, superoxiddismutáza, ribonukleotid reduktáza a i.), vývoja katalyzátorov oxidačných
reakcií a

štúdia magnetických vlastností týchto komplexov s potenciálnym využitím v

materiálovej vede. Manganité komplexy so salenovými ligandami môžeme považovať za
stavebné bloky vzhľadom na substitučne labilné axiálne polohy v koordinačnej sfére [1].
Cieľom práce bolo pripraviť manganité komplexy s derivátmi salenu a s lineárnymi
pseudohalogenidovými ligandami. Taktiež pomocou výsledkov z RTG štruktúrnej analýzy
preskúmať štruktúrne parametre a spôsoby koordinácie v jednotlivých koordinačných
zlúčeninách.
Materiál a metódy
Príprava ligandov:
Ligandy

sa

pripravili

kondenzačnou

reakciou

etán-1,2-diamínu

s derivátmi

salicylaldehydu (2-hydroxybenzaldehydu) v 50 cm3 metanolu podľa schémy 1. Reakcia
prebiehala pri teplote približne 50 °C po dobu šiestich hodín pod spätným chladičom.
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Obr. 1. Príprava ligandov použitých pri syntéze komplexov.
(5-Br-SalenH2 – X = H, X´ = Br; 5-Cl-SalenH2 – X = H, X´ = Cl;
3,5-Br2-SalenH2 – X = Br, X´ = Br; 3,5-Cl2-SalenH2 – X = Cl, X´ = Cl)

Pri syntéze ligandu 5-Br-SalenH2 (N,N´-bis(5-brómsalicylidén)etán-1,2-diamín) sa
vychádzalo z 5-brómsalicylaldehydu (6,02 g, 29,9 mmol) a etán-1,2-diamínu (0,90 g, 1cm3,
15,0 mmol). Po pridaní diamínu sa reakčná zmes sfarbila na žlto po vyzrážanom produkte. Ten
sa odfiltroval cez lievik s fritou, premyl malým množstvom metanolu a nechal vysušiť.
Výťažok produktu bol 85 % . Teplota topenia 192-194 °C.
1

H NMR (300MHz, CDCl3) δ (ppm): 13,13 (s, 1H); 8,28 (s, 1H); 7,39 (d, J=2,5Hz, 1H); 7,35

(dd, J1=6,3Hz J2= 2,4Hz ,1H); 6,84 (d, J=6,84Hz, 1H); 3,95 (s, 2H)
13

C NMR (75MHz, CDCl3) δ (ppm): 165,3; 160,0; 135,2; 133,6; 119,9; 119,0; 110,2; 59,6
Syntéza ligandu 5-Cl-SalenH2 (N,N´-bis(5chlórsalicylidén)etán-1,2-diamín) bola

analogická. Vychádzalo sa z 5-chlórsalicylaldehydu (4,68 g, 29,9 mmol) a etán-1,2-diamínu (1
cm3, 15,0 mmol). Výťažok produktu bol 95 %. Teplota topenia 178-180°C.
1

H NMR (300MHz, CDCl3) δ (ppm): 13,10 (s, 1H); 8,29 (s, 1H); 7,23 (m, 2H); 6,89 (d,

J=8,7Hz, 1H); 3,95 (s, 2H)
13

C NMR (75MHz, CDCl3) δ (ppm): 165,4; 159,6; 132,3; 130,6; 123,3; 119,3; 118,6; 59,6
Pri syntéze ligandu 3,5-Br2-SalenH2 (N,N´-bis(3,5-dibrómsalicylidén)etán-1,2-diamín)

sa vychádzalo

z 3,5-dibrómsalicylaldehydu

(8,37g,

29,9

mmol)

a etán-1,2-diamínu

(1 cm3, 15,0 mmol). Výťažok produktu bol 96 %. Teplota topenia 232 °C (rozklad).
1

H NMR (300MHz, CDCl3) δ (ppm): 14,11 (s, 1H); 8,25 (s, 1H); 7,69 (d, J=2,3Hz, 1H); 7,33

(d, J=2,3Hz ,1H); 4,00 (s, 2H)
13

C NMR (75MHz, CDCl3) δ (ppm): 165,1; 157,5; 137,9; 132,9; 119,8; 112,1; 110,0; 58,9
Pri syntéze ligandu 3,5-Cl2-SalenH2 (N,N´-bis(3,5-dichlórsalicylidén)etán-1,2-diamín)

sa vychádzalo z 3,5-dichlórsalicylaldehydu (5,69 g, 29,9 mmol) a etán-1,2-diamínu (1 cm3,
15,0 mmol). Výťažok produktu bol 91 %. Teplota topenia 208-211 °C.
1

H NMR (300MHz, d6-DMSO) δ (ppm): 14,41 (s, 1H); 8,60 (s, 1H); 7,61 (d, J=2,6Hz, 1H);

7,48 (d, J=2,7Hz ,1H); 3,99 (s, 2H)
13

C NMR (75MHz, d6-DMSO) δ (ppm): 166,4; 160,1; 132,5; 130,2; 123,2; 119,1; 118,1; 55,5
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Príprava komplexov:
Príprava manganitých komplexov bola založená na reakcii príslušného salenového
ligandu

s ekvimolárnym

množstvom

hexahydrátu

chloristanu

manganatého

resp.

tetrahydrátom chloridu manganatého a ekvimolárnym množstvom tiokyanatanu draselného
resp. selenokyanatanu draselného. Ako rozpúšťadlo sa použil metanol a reakcia prebiehala pri
teplote 50°C po dobu približne 24 hodín. Následne sa reakčná zmes prefiltrovala cez filtračný
papier a filtrát sa nechal kryštalizovať prikrytý parafilmom s malými otvormi. Po niekoľkých
týždňoch sa začali tvoriť kryštály vhodné na RTG štruktúrnu analýzu, ktoré sa vytiahli
pomocou filtračného papiera z kryštalizujúceho roztoku.
Takýmto spôsobom sa podarilo pripraviť osem komplexov, ktorých štruktúra bola
vyriešená. Vzorce pripravených komplexov sú uvedené v tabuľke č.1.
Tab.1 Zoznam pripravených komplexov s výťažkami a číselným označením
Komplex
Výťažok
[Mn(3,5-Br2-Salen)(µ-NCS)]n (1)
3,8%
[Mn(3,5-Br2-Salen)(µ-NCSe)]n (2)
2,6%
[Mn(3,5-Cl2-Salen)(µ-NCS)]n (3)
[Mn(3,5-Cl2-Salen)(µ-NCSe)]n (4)
46,8%
[Mn(5-Br-Salen)(NCS)]2 (5)
10,6%
[Mn(5-Cl-Salen)(NCS)]2 (6)
17,2%
[Mn(5-Br-Salen)(NCSe)]2 (7)
9,9%
[Mn(5-Cl-Salen)(µ-NCSe)]n.nMeOH (8)
44,6%

Použité metódy analýzy:
Monokryštálová RTG štruktúrna analýza
Na zber dát bol použitý monokryštálový difraktometer Stoe StadiVari s plošným
detektorom PILATUS3 R 300K a s mikrofokusovaným zdrojom RTG žiarenia Xenocs GeniX
3D Cu HF (CuKα, λ = 1.54186 Å). Na výber základnej bunky, škálovanie, zber dát a ich
redukciu bol použitý software X-Area od firmy Stoe. Štruktúry boli riešené pomocou programu
SHELXT [2] alebo Superflip [3] a vypresnené programom SHELXL (ver. 2016/6) [4].
Geometrická analýza bola uskutočnená programom SHELXL [4] a programom MERCURY.
Obrázky boli nakreslené pomocou programu OLEX2 [5].
Nukleárna magnetická rezonancia
13

C a 1H NMR spektrá boli merané na spektrometri Unity Inova 300 MHz so

supravodivým magnetom Oxford o magnetickej indukcii 7 Tesla a dutinou 51 mm.
Meranie teploty topenia
Teploty topenia pripravených ligandov boli merané na prístroji Stuart Melting Point Apparatus
SMP30.
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Výsledky a diskusia
Z pripravených komplexov je päť polymérnych: [Mn(3,5-Br2-Salen)(µ-NCS)]n (1),
[Mn(3,5-Br2-Salen)(µ-NCSe)]n (2), [Mn(3,5-Cl2-Salen)(µ-NCS)]n (3), [Mn(3,5-Cl2-Salen)(µNCSe)]n (4), [Mn(5-Cl-Salen)(µ-NCSe)]n.nMeOH (8) a tri dimérne: [Mn(5-Br-Salen)(NCS)]2
(5), [Mn(5-Cl-Salen)(NCS)]2 (6), [Mn(5-Br-Salen)(NCSe)]2 (7).
Štruktúra dimérnych komplexov pozostáva z dvoch atómov mangánu, ktoré sú spojené
mostíkujúcim

deprotonizovaným

fenolickým

atómom

kyslíka

salenového

ligandu

chelátujúceho druhý atóm mangánu. Atómy mangánu sú koordinované v tvare tetragonálnej
bipyramídy, v ekvatoriálnych polohách sa koordinujú dva imínové atómy dusíka a dva
fenolické atómy kyslíka salenového ligandu. Vplyvom štruktúru ligandu sa donorové atómy
salenového ligandu koordinujú cis-spôsobom a vytvárajú dva šesťčlánkové a jeden
päťčlánkový chelátový kruh. V axiálnych polohách sa koordinuje izotiokyanatanový resp.
izoselenokyanatanový ligand cez atóm dusíka a v druhej axiálnej polohe sa koordinuje
mostíkujúci fenolický atóm kyslíka. Všetky tri komplexy (5), (6), (7) sú izoštruktúrne
a kryštalizujú v monoklinickej sústave a v centrosymetrickej priestorovej grupe P21/n.
Štruktúra komplexu (5) je zobrazená na obrázku 1.

Obr. 1. Kryštálová štruktúra komplexu [Mn(5-Br-Salen)(NCS)]2 (5)
(Atóm brómu – tmavo červená)

Štruktúra polymérnych komplexov pozostáva z reťazcov, v ktorých sú jednotlivé
atómy

mangánu

navzájom

pospájané

mostíkujúcimi

tiokyanatanovými

respektíve

selenokyanatanovými ligandami. Atóm mangánu je v týchto komplexoch koordinovaný
v tvare tetragonálnej bipyramídy, v ekvatoriálnych polohách sa koordinujú dva atómy kyslíka
deprotonizovanej fenolickej skupiny a dva imínové atómy dusíka salenového ligandu.
V axiálnych polohách koordinačného polyédra sa koordinuje jeden atóm dusíka a jeden atóm
síry resp. selénu mostíkujúceho tiokyanatanového resp. selenokyanatanového ligandu.
Komplexy (1), (2) a (3) sú izoštruktúrne a kryštalizujú v monoklinickej kryštálovej sústave
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a v necentrosymetrickej priestorovej grupe P21. Komplex (4) kryštalizuje v monoklinickej
sústave, v necentrosymetrickej priestorovej grupe P21, avšak nie je izoštruktúrny s prvými
troma. Komplex (8) kryštalizuje v ortorombickej sústave a v necentrosymetrickej priestorovej
grupe P212121. Štruktúra komplexov (1), (4) a (8) je zobrazená na obrázku 2.

Obr. 2. Kryštálová štruktúra komplexov [Mn(3,5-Br2-Salen)(µ-NCS)]n (1), [Mn(3,5-Cl2-Salen)(µ-NCSe)]n
(4), [Mn(5-Cl-Salen)(µ-NCSe)]n.nMeOH (8)
(Vľavo hore štruktúra komplexu (1), vpravo hore štruktúra komplexu (4) a dole v strede štruktúra komplexu (8),
atóm brómu – tmavo červená, atóm chlóru – zelená)

Záver
Podarilo sa pripraviť osem komplexov, ktorých štruktúra bola vyriešená
monokryštálovou RTG štruktúrnou analýzou. Komplexy (2), (4) a (8) predstavujú vôbec prvé
manganité salenové komplexy s mostíkujúcim selenokyanatanovým ligandom, ktorých
štruktúra bola vyriešená. Taktiež sa podarilo rozšíriť počet salenových komplexov
s mostíkujúcim tiokyanatanovým ligandom (dosial publikovaný len [Mn(tfacacen)(µ-NCS)]n
[2] – ligand ftacacen možno považovať za ligand salenového typu).
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Zakoncentrovanie 137Cs pomocou úletového popolčeka
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Abstract
Concentration of 137Cs with fly ash.
The paper describes a testing of new method for concentrating cesium on fly ash. Fly ash is a waste
material. It is a source of ash which is still not fully exploited; producers of thermal electricity are still looking for
new ways to use fly ash. Sorption properties of caesium were tested on not modificated fly ash. After testing the
influence of weight of carrier it was found out, that the sorbent has low capacity for caesium adsorption. As the
next step the sorbent was impregnated, and different influences were tested, like the influence of weight of carrier,
concentration of acid for caesium elution, ionic force, competing cations and sorption kinetics. Fly ash seems to
be a cheap way to concentrate cesium from different types of water and radioactive waste. The biggest advantage
of fly ash is availability, low cost and short time to concentrate.

Keywords: cesium; impregnation; sorption properties; fly ash; preconcentration
Úvod a formulácia cieľa
Nedávna nehoda v JE vo Fukushime upriamila pozornosť na kontamináciu životného
prostredia. Po havárií bola hlásená vysoká kontaminácia atmosféry a vody rádionuklidmi cézia
[1]. Ďalšie kontaminácie boli hlásené z výrobného komplexu v Hanforde, kvôli korózií
podzemných skladovacích nádrží [2, 3]. V dvadsiatych rokoch 20. storočia začalo rozsiahle
spaľovanie uhlia na výrobu elektrickej energie výsledkom čoho vznikli milióny ton popola a
vedľajšie produkty spaľovania. Súčasná ročná produkcia uhoľného popola na celom svete sa
odhaduje na približne 600 miliónov ton, pričom popolček tvorí asi 500 miliónov ton na
(75 – 80) % celkového produkovaného popola [4].
Chemické zloženie popolčeka ako vysoké percento oxidu kremičitého (60 – 65) %, oxid
hlinitý (25 – 30) % a magnetit, Fe2O3 (6 – 15) % umožňuje jeho použitie pri syntéze zeolitu,
kamenca a vyzrážaného oxidu kremičitého. Ďalšie dôležité fyzikálno – chemické
charakteristiky popolčeka, ako je objemová hustota, veľkosť častíc, pórovitosť, kapacita
zadržania vody a povrchová plocha, ho robia vhodným na použitie ako adsorbent [5].
Z hľadiska výroby elektrickej energie je popolček odpadovým materiálom, zatiaľ čo z
hľadiska využitia uhlia je popolček zdrojom, ktorý sa ešte len začne plne využívať; výrobcovia
tepelnej elektrickej energie stále hľadajú nové spôsoby využitia popolčeka. Cementársky
priemysel by ho mohol použiť ako surovinu na výrobu betónu. Popolček uhoľného odpadu
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vypúšťaný z elektrární môže byť tiež využitý ako vedľajší produkt a skúma sa aj jeho použitie
v recyklačných materiáloch pre poľnohospodárstvo a strojárstvo [6, 7].
Shin a kol. testovali schopnosť zachytávania plynného cézia filtrom popolčeka. Vysoká
prchavosť plynnej formy a jej vysoká chemická reaktivita spôsobujú, že kontrola emisií cézia
je veľmi náročná. V tomto štúdiu boli testované popolčekové filtre na odstránenie plynného
cézia z horúceho spalinového plynu pri podmienkach vzduchu a vodíka pri teplote 700 až 1000
°C. Testy sa uskutočnili s použitím simulovaného plynného cézia, ktorý sa odparoval z Cs2SiO3
v dvojzónovej peci. Zistilo sa, že filter s popolom je najsľubnejší filter na zachytenie plynného
cézia [8].
Li a kol. simulovali imobilizáciu rádionuklidu

133

Cs+ pomocou geopolyméru na báze

popolčeka. Vzhľadom na ich zhoršenú tepelnú stabilitu nemožno použiť lacné materiály ako
cement a asfalt na solidifikáciu rádioaktívnych odpadov. V tejto práci sa skúmalo solidifikačné
správanie 133Cs+ geopolymérom na báze popolčeka. Výsledky ukázali, že geopolymér na báze
popolčeka by mohol byť použitý ako lacný a vysoko účinný materiál na imobilizáciu
rádioaktívnych odpadov [9].
Cieľom práce bolo testovanie popolčeka pochádzajúceho OFZ, a. s. Istebné pre
zakoncentrovanie 137Cs.
Materiál a metódy
Elektrárenský popolček (OFZ, a. s. Istebné). Ostatné chemikálie boli bežne dostupné
kyseliny a chemikálie od firmy Slavus.
Testovani sorpcie cézia na nemodifikovanom sorbente
Do 0,5 g vzorky továrenského popolčeka sa pridalo 20 cm3 deionizovanej vody,
popolček sa dekantoval a následne sa naniesol na chromatografickú kolónu. Popolček sa
kondicioval s destilovanou vodou. Po kondiciovaní sa na kolónu naniesla modelová vzorka (20
cm3 H2O + 50 µl stopovacieho rádionuklidu

137

Cs s aktivitou 30 Bq). Pretečená frakcia sa

merala na HPGe detektore pri energii 661 keV.
Impregnácia sorbentu
K 50 g sorbentu sa pridalo CuSO4 a FeCl3 v pomere 1:1 Po uplynutí doby kontaktu pri
laboratórnej teplote, bol pridaný do zmesi K4[Fe(CN)6]. Zmes bola v kontakte niekoľko dní.
Výsledný produkt bol premytý deionizovanou vodou, prefiltrovaný a sušený pri 60°C po dobu
24 hodín.
Testovanie kinetiky sorpcie cézia
0,5 g impregnovaného sorbentu sa miešalo spolu s 11 cm3 vody s pH 7 a 137Cs
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s aktivitou 170 Bq po dobu 5 minút na elektrickej miešačke. Po ustálení sa odobral 1 cm3
a frakcia sa merala na HPGe detektore. Kinetika sorpcie sa testovala po dobu 120 min.
Testovanie vplyvu pH na sorpciu 137Cs na impregnovanom popolčeku
pH modelových vzoriek sa upravilo na hodnotu v rozmedzí (2,3 – 8,4). Do modelovej
vzorky sa pridal stopovací rádionuklid 137Cs a takto pripravená vzorka sa naniesla na kolónu
so sorbentom. Pretečená frakcia sa zachytila do vialky a frakcia sa následne merala na HPGe
detektore pre stanovenie % sorpcie cézia.
Testovanie vplyvu hmotnosti nosiča Cs+ na sorpciu 137Cs na impregnovanom sorbente
Do 1g impregnovaného sorbentu sa pridalo 20 cm3 deionizovanej vody, zmes sa
dekantovala a naniesla na kolónu. Následne sa naniesli na kolónu modelové vzorky, ktoré
obsahovali deionizovanú H2O + 137Cs + stabilný nosič Cs+ s rôznou hmotnosťou v rozsahu (55
- 200) mg Cs+. pH roztoku sa upravilo na hodnotu približne 7 pomocou NaOH. Modelová
vzorka sa naniesla na kolónu a pretečená frakcia sa merala na HPGe detektore.
Testovanie elučného činidla pre elúciu 137Cs
Na kolónu s 1 g sorbentu sa naniesla modelová vzorka s 137Cs. Testovala sa možnosť
elúcie pomocou HCl a HNO3 s koncentráciou v rozsahu 1 mol × ◌ּdm-3 - 14,35 mol × ◌ּdm-3.
Eluované frakcie sa merali na HPGe detektore.
Testovanie vplyvu iónovej sily
Testovala sa možnosť sorpcie cézia v roztokov s vysokou iónovou silou. Modelové
vzorky obsahovali 100 µl

137

Cs, 1 mg Cs+ a NH4NO3 v deionizovanej vode a HNO3 s rôznou

koncentráciou. Pretečená frakcia sa merala na HPGe detektore.
Testovanie konkurenčných katiónov
Ako modelové vzorky sa pripravili roztoky s rôznymi koncentráciami katiónov Na+,
K+, Ca2+, Mg2+, ku ktorým sa pridal stopovací rádionuklid

137

Cs a stabilný Cs+. Vzorky sa

naniesli na kolónu s popolčekom. Pretečené frakcie sa merali na HPGe gama detektore.
Výsledky a diskusia
Popolček pochádzal z výrobného závodu OFZ, a. s. Istebné. Jeho merný povrch je
14 m2 × g-1, pričom sa merný povrch meral na SAV pomocou metódy BET. V prvej časti práce
sa testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodnom popolčeku (neimpregnavaného). Pri testovaní
vplyvu hmotnosti nosiča Cs+, sa zistilo, že neimpregnovaný popolček má malú kapacitu. Preto
sa testovala možnosť impregnácie popolčeka na zvýšenie sorpčných vlastností popolčeka.
Impregnácia popolčeka sa uskutočnila pomocou roztoku CuSO4, FeCl3 a K4[Fe(CN)6]. Ako
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prvé sa testoval vplyv pH na sorpciu

137

Cs na popolčeku zo spaľovania. Výsledky potvrdili,

že cézium sa sorbuje na impregnovanom popolčeku pH vyššom ako 3,6.
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Obr. 1. Vplyv pH na % sorpcie 137Cs

Z výsledkov merania sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs+, percento sorpcie
kleslo pod 90 % až pri 80 mg Cs+. (obr. 2.)
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Obr. 2. Vplyv hmotnosti stabilného nosiča na sorpciu 137Cs

Ako prvé sa testovala na impregnovanom popolčeku kinetika sorpcie 137Cs.
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Obr. 3. Testovanie kinetiky sorpcie 137Cs

Z výsledkov merania sa zistilo, že cézium sa sorbuje viac ako 99 % už po 15 minútach.
Distribučný koeficient Kd pre separáciu 137Cs na popolček bol 3,05 x 103 cm3 · g-1.
Na elúciu cézia sa testovala HCl a HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako vhodná
sa potvrdila kyselina dusičná s koncentráciou 10 mol × dm-3 a objemom 20 cm-3. Pri použití
HCl došlo k farebnej zmene sorbentu. Pre možnosť použitia sorbentu pre zakoncentrovanie
137

Cs v reálnych vzorkách sa testoval vplyv iónovej sily. % sorpcie klesalo až pri vyššej iónovej

sile, výsledky sú uvedené na obr. 4 a obr. 5.
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Obr. 4. Testovanie iónovej sily pri rôznych koncentráciách HNO3
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Obr. 5. Testovanie iónovej sily vo vode

Pri testovaní konkurenčných katiónov sa testoval vplyv katiónov Na+, K+, Ca2+ a Mg2+
, Na+ a K+ . Zistilo sa, že katióny Na+, K+ nemajú výrazný vplyv na sorpciu cézia na popolček,
Ca2+ a Mg2+ pri hmotnosti vyššej ako 2000 mg znižovali schopnosť cézia sorbovať sa na
impregnovaný popolček na 9 %.
Záver
V práci boli testované vlastnosti sorbentu popolčeka na zakoncentrovanie cézia.
Testoval sa vplyv pH a vplyv hmotnosti nosiča, zistilo sa, že sorbent mal malú kapacitu na
sorpciu cézia. Impregnáciou sorbentu sa zvýšila kapacita sorbentu pre sorpciu cézia. Popolček
sa zdá byť lacnou cestou pre zakoncentrovanie cézia z rôznych typov vôd a rádioaktívnych
odpadov. Jeho výhodou je dostupnosť, nízke náklady a čas potrebný na zakoncentrovanie.
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Abstract
Method for determination of 226Ra and 90Sr in mineral waters using inorganic resin based on manganese
oxides
A resin based on manganese oxides bound to SiO2 was prepared. The silica gel from aqueous alkaline
silicate solutions was prepared. The composite resin for separation of 226Ra and 90Sr from aqueous solutions was
tested. The effect of pH, competing ions and desorption of selected radionuclides were tested. Resin tests were
carried out on model samples and then on real samples of mineral waters. Radiochemical yields using tracer
radionuclides 133Ba for 226Ra, 85Sr for 90Sr were determined and measured on a HPGe detector. 133Ba tracer from
the resin with 4 mol×dm-3 HNO3 was eluted, the radiochemical yields ranging between 62.6 and 89.9 %. 85Sr with
0.05 mol·dm-3 chelate III with pH 11 was eluted, the radiochemical yields ranging from 56.9 to 72.3 %. 226Ra
volume activities were measured on the 576A ORTEC alpha spectrometer and did not exceed the 226Ra volume
limit values in mineral water set by the Ministry of Health of the SR. Volume activities of 90Sr were determined
after an increase in 90Y on a liquid scintillation spectrometer, all of which were below MDA (0.0002 Bq·dm-3).

Keywords: mineral waters; inorganic resin MnO2-SiO2; manganese dioxide; 226Ra; 90Sr
Úvod a formulácia cieľa
Interakciou litosféry a atmosféry dochádza k vytvoreniu prírodnej rádioaktivity
hydrosféry, ktorá je ovplyvňovaná aj prítomnosťou živých organizmov. V pitnej vode sa
monitorujú najmä rádionuklidy ako 222Rn, 238U, 234U, 226Ra, 210Pb, 210Po, 224Ra a 228Ra [1].
226

Ra je prírodný rádionuklid s dobou polpremeny približne 1 600 rokov, ktorý emituje

žiarenie a a g. Vďaka svojej luminiscenčnej schopnosti sa používal ako náter na hodinkové
ručičky, v osvetľovačoch pre lietadlá a vo forme chloridu radnatého našiel uplatnenie v
medicíne pri liečbe rakoviny. 90Sr je umelý rádionuklid s dobou polpremeny 28,82 rokov, ktorý
emituje žiarenie b-. V období skúšok jadrových zbraní spoločne s izotopom 137Cs spôsoboval
dlhodobé zamorenie atmosféry. Podobne ako

226

Ra sa

90

Sr ukladá v kostiach,

narúša

krvotvorbu a spôsobuje rakovinu [2 – 6].
Stanovenie rádia v prírodných vodách je možné pomocou živice Diphonix. Nour zistil,
že na elúciu Ra/Ba z kolóny je potrebných 15 cm3 2 mol×dm-3 HCl.

226

Ra sa pripravilo na

alfaspektrometrické stanovenie spoluzrážaním s BaSO4 [7].
Stanovenie 226Ra na ultrastopovej úrovni v termálnych vodách je možné pomocou ICPMS s rádiovými membránovými diskami. Pri tejto metóde sa využívajú katexové
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chromatografické techniky, ktorými sa zistili rušivé píky Sr a Ca. Na odstránenie negatívneho
vplyvu Sr a Ca sa používa kyselina chloristá [8] .
Dulanská a kol. stanovovali objemovú aktivitu 90Sr v kontaminovanej priesakovej vode
JE Jaslovské Bohunice pomocou komerčne dostupných sorbentov AnaLigÒ Sr-01,
3MTMEmporeTMSr a Sr Spec resin. Z výsledkov rádiochemických výťažkov sa potvrdilo, že
separácia na všetkých troch sorbentoch je približne rovnako účinná [9].
Ometáková porovnávala účinnosť metód pre stanovenie

90

Sr zo vzoriek vôd z JE

Jaslovské Bohunice. Boli použité sorbenty: 3M EmporeTM Sr Rad Disk, AnaLigÒ (60-100
mesh, 230-425 mesh), Sr Resin a metódy stanovenia: kvapalinová extrakcia s TPB a
uhličitanové zrážanie. Najvyšší rádiochemický výťažok (R = 99,2 %) sa dosiahol pomocou
sorbentu AnaLigÒ (60-100 mesh) [10].
Stanovenie 90Sr a 210Pb vo vodných vzorkách je možné pomocou TK 100 Resin a TK
101 Resin extrakčnou chromatografiou na základe crown-éterovej matrice s vysokou
selektivitou voči daným rádionuklidom použitím HDEHP kvapalného katiónmeniča [11].
Cieľom práce bolo vypracovať rýchlu, spoľahlivú a finančne dostupnú metódu
stanovenia 226Ra a 90Sr v minerálnych vodách.
Materiál a metódy
226

Ra a

90

Sr sa stanovili pomocou kompozitného sorbentu MnO2-SiO2. Príprava

sorbentu prebiehala v dvoch krokoch. V prvom kroku sa pripravil roztok A, ktorý pozostával
z 19,7 g KMnO4; 1,2 dm3 HCl (37 %) a 1 250 cm3 vodného skla (Na2SiO3). Roztok B sa
pripravil zmiešaním 31,7 g MnCl2×4H2O v 1 000 cm3 H2O; 200 cm3 HCl (37 %) v 1 250 cm3
H2O. Roztoky A a B sa zmiešali, výsledný roztok sa dekantoval, následne premyl s H2O
a vysušil pri 60 °C. Na SAV sa metódou BET stanovil merný povrch sorbentu a to na hodnotu
40 m2×g-1. Pomocou AAS sa stanovil obsah mangánu v sorbente, a to na 5,75 %.
Stopovacie rádionuklidy :

133

Ba certifikát č. : 9031 – OL – 656/12 LACOMED s.r.o.,

Řež, 85Sr certifikát č. : NEZ082002MC, Český Metrologický Inštitút
Filtračné papiere TuffrynÒ (HT-200 0,2 µm 25 mm 100/PK) od firmy Pall Corporation.
V práci sa ďalej použili chemikálie a pomôcky, ktoré sú bežnou súčasťou laboratória.
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Metóda stanovenia 226Ra a 90Sr v minerálnych vodách
Do minerálnej vody s objemom 1,5 dm3 sa pridali stopovacie rádionuklidy
mm3) s aktivitou 65 Bq a

85

133

Ba (50

Sr (100 mm3) s aktivitou 25 Bq. Chromatografická kolóna sa

naplnila (priemer 2 cm, výška 15,5 cm) s 0,5 g pripraveného sorbentu MnO2-SiO2 so zrnitosťou
0,5 mm. Sorbent sa kondicioval s 20 cm3 deionizovanej vody. Následne sa na kolónu naniesla
vzorka minerálnej vody s prietokovou rýchlosťou 0,5 cm3·min-1. Po pretečení vzorky sa
sorbent premyl 20 cm3 deionizovanej vody. Stroncium sa eluovalo s 20 cm3 0,05 mol·dm-3
chelatónom III (pH = 11) a následne rádium s 2 x 20 cm3 4 mol·dm-3 HNO3. Frakcia stroncia
sa najprv zmerala na HPGe detektore pri Eg = 514 keV na stanovenie výťažku separácie
a následne po náraste ytria na kvapalinovom scintilačnom spektrometri TriCarb 3100 TR.
Frakcia rádia sa odparila dosucha na elektrickej platni pri teplote 200 °C. Odparok sa rozpustil
v 2 cm3 70 % HClO4 a zmes sa odparila opäť dosucha. Získaný odparok sa rozpustil v 10 cm3
0,5 mol·dm-3 H2SO4. K roztoku sa pridal Ba2+ s objemom 50 mm3. Roztok sa následne nechal
koagulovať (vznik Ba(Ra)SO4) po dobu 1 hodiny. Zrazenina Ba(Ra)SO4 sa filtrovala na
membránovom filtri Tuffryn HT-200, Pall Corporation. Filter sa vysušil pod IČ lampou, zmeral
na HPGe detektore a vyhodnotil pri energii Eg = 356 keV (133Ba) pre stanovenie výťažku
separácie. Preparát sa následne zmeral na alfa spektrometri 576A ORTEC. Spektrá sa
spracovali a vyhodnotili v programe GammaVision (32-bit), EG&G ORTEC.
Výsledky a diskusia
Na pripravenom kompozitnom sorbente MnO2-SiO2 sa ako prvé testovalo vhodné pH
prostredie pre maximálnu sorpciu

226

Ra a 90Sr. pH jednotlivých modelových vzoriek sa

upravilo na hodnoty 1 – 10. Hodnoty rádiochemických výťažkov

133

Ba v rozsahu pH (4 – 7)

boli 100 % a v rozsahu pH (3 – 10) neklesli pod 95 %. Až pri pH 1 a 2 klesli rádiochemické
výťažky

133

Ba na 60 % a 30 %. Rádiochemické výťažky

85

Sr v modelových vzorkách

dosahovali 100 % hodnoty v rozsahu pH (3 – 10). V kyslom pH hodnota výťažku klesla
podobne ako v prípade

133

Ba.

V ďalšej časti práce sa skúmal výber vhodného elučného činidla pre sekvenčnú elúciu
226

Ra a 90Sr. Stopovací rádionuklid

133

Ba sa eluoval rôznymi činidlami: 2 mol·dm-3 HCl, 4

mol·dm-3 HCl, 2 mol·dm-3 HNO3, 4 mol·dm-3 HNO3 a 4 mol·dm-3 H2SO4 s prietokovou
rýchlosťou 0,5 cm3·min-1. Ako najvhodnejšie elučné činidlo sa vybrala 4 mol·dm-3 HNO3
s objemom 20 cm3. Elúcia 85Sr sa testovala s 0,1 mol·dm-3 chelatónom III (pH = 5) a neskôr
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3 mol·dm-3 NH4OH, ale neúspešne. 100 % rádiochemické výťažky

85

Sr sa dosiahli až pri

použití chelatónu III (pH = 11), stroncium sa eluovalo bez prítomnosti bária.
Stanovoval sa vplyv objemu vôd na separáciu

226

Ra (133Ba). Testovali sa vzorky

pitných vôd s objemom 0,5; 1; 5 a 10 dm3. Najvyšší výťažok separácie sa dosiahol s objemom
vody do 5 dm3 a to 96 %. Pri pitnej vode s objemom 10 dm3, klesol rádiochemický výťažok
133

Ba pod 90 %.
Sledoval sa vplyv katiónov Mg2+, Na+ a K+ na separáciu

vzorke sa pridal Mg2+
rádiochemických výťažkov

226

Ra (133Ba). K modelovej

s koncentráciou v rozsahu (5 – 100) g·dm-3. Stanovením
133

Ba (100 % na úrovni testovaných koncentrácií), sa nezistil

negatívny vplyv horečnatého katiónu. V rozsahu koncentrácií (25 – 400) g·dm-3 sa testoval
sodný a draselný katión s výťažkami separácií 100 %. Do modelových vzoriek sa pridal Ca2+
v rozsahu koncentrácií (1,25 – 20) g·dm-3 na sledovanie vplyvu separácie 90Sr (85Sr). 100 %
rádiochemické výťažky 85Sr sa dosiahli pri koncentráciách vápenatých katiónov 1,25 g·dm-3;
2,5 g·dm-3 a 4 g·dm-3, no pri koncentrácii 20 g·dm-3 rádiochemický výťažok

85

Sr klesol pod

20 %.
Stanovenie 226Ra a 90Sr pomocou pripraveného kompozitného sorbentu MnO2-SiO2 sa
uskutočnil na deviatich vzorkách minerálnych vôd zakúpených v obchodných reťazcoch na
území Slovenska. Rádiochemické výťažky

133

Ba sa pohybovali v rozmedzí (62,6 – 89,9) %

a 85Sr v rozsahu (56,9 – 72,3) %. Navrhnutou metódou sa stanovila objemová aktivita

226

Ra

v minerálnych vodách na úrovni (0,002 – 0,912) Bq·dm-3. Najvyššiu objemovú aktivitu 226Ra
mala prírodná minerálna voda Brusnianka, a to (0,912 ± 0,059) Bq·dm-3. Objemové aktivity
226

Ra všetkých minerálnych vôd sa porovnali s Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky z roku 2007, ktorou sa stanovujú limitné hodnoty objemovej aktivity
226

Ra pre prírodné minerálne vody hodnotou 1,9 Bq·dm-3 a pre pitné a pramenité vody

hodnotou 0,6 Bq·dm-3 [12]. Pri stanovení 90Sr v minerálnych vodách sa určila hodnota MDA
(0,0002 Bq·dm-3), pod ktorou sa nachádzali objemové aktivity 90Sr vo všetkých analyzovaných
vzorkách.
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Tab. 1. Výsledky stanovenia 226Ra v minerálnych vodách. R (133Ba) – rádiochemický výťažok 133Ba, a(226Ra)
– objemová aktivita 226Ra v minerálnych vodách s objemom 1,5 dm3 (čas merania vzoriek – 60 000 s),
U – rozšírená neistota (U = k×u; k = 2),
R (133Ba) [%] ±
a(226Ra) [Bq× dm-3]±
Vzorka
Zdroj
U [%]
U [%]

Prírodná
minerálna voda

Pramenitá voda

Salvator

Lipovce

84,3 ± 3,9

0,174 ± 0,013

Ondrášovka

Hraničné Petrovice

76,3 ± 3,5

0,007 ± 0,002

Gemerka

Tornaľa

85,9 ± 4,0

0,134 ± 0,011

Fatra

Martin-Záturčie

77,8 ± 3,6

0,011 ± 0,002

Budiš

Budiš

67,7 ± 3,1

0,120 ± 0,010

Brusnianka

Brusno

69,7 ± 3,2

0,912 ± 0,059

Mitická

Trenčianske Mitice

77,3 ± 3,6

0,014 ± 0,002

Ľubovnianka

Nová Ľubovňa

89,9 ± 4,2

0,023 ± 0,003

Rajec

Rajecká Lesná

62,6 ± 2,9

0,002 ± 0,001

V analyzovaných minerálnych vodách sa stanovili Rádiochemické výťažky

85

Sr

použitím kompozitného sorbentu MnO2-SiO2, ktoré sú znázornené na obrázku 1. Hodnoty
rádiochemických výťažkov

85

Sr sa pohybovali v rozmedzí (56,9 – 72,3) %. Stanovila sa

minimálna detekovateľná aktivita, a to na hodnotu 0,0002 Bq×dm-3. Porovnaním objemových
aktivít 90Sr v analyzovaných vzorkách sa zistilo, že všetky sa nachádzajú pod hodnotou MDA.

Obr 1. Výsledky stanovenia rádiochemických výťažkov 85Sr so štandardnými neistotami v
minerálnych vodách

Záver
Pripravil sa kompozitný sorbent na báze oxidov mangánu, ktorý sa naviazal na SiO2
matricu sól-gélovou metódou. Anorganický sorbent MnO2-SiO2 sa testoval a aplikoval pre
sekvenčné stanovenie 226Ra a 90Sr v minerálnych vodách. Výhodou pripraveného sorbentu pre
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separáciu vybraných rádionuklidov je jeho ľahká príprava, časová (max. do 4 dní), finančná
nenáročnosť a dosiahnutie uspokojivých výsledkov vypracovanej metodiky separácie
a stanovenia 226Ra a 90Sr.
Poďakovanie
Chcela by som poďakovať svojej školiteľke doc. RNDr. Silvii Dulanskej, PhD. za
neustály záujem a podporu počas celého výskumu.
Zoznam použitej literatúry
[1]

Štofaníková M. (2017) Príprava a charakterizácia anorganického sorbentu na báze
oxidov mangánu na koncentrovanie rádionuklidov. (Diplomová práca) Univerzita
Komenského v Bratislave

[2]

Bobrowska – Grzesik E., Ciba J., Grossman A. et al. (2013) Chemical Elements.
2THETA, Český Těšín, p. 95

[3]

Radium

Element

Facts

[Citované:

17.

marec

2018]

<http://www.chemicool.com/elements/radium.html>
[4]

Využitie tabuľkového procesoru ako laboratórneho denníku [Citované: 14. marec 2018]
<https://meloun.upce.cz/docs/license/seminarky/1.1/dulanska.pdf >

[5]

Hála, J. (2013) Radioaktivní izotopy. Sursum, Tišnov, p. 154

[6]

Anupama M., Ashok Kumar K., Naveena Lavanza Latha J. (2016) Eur. J. Pharm. Med.
Res. 3(12), p 177

[7]

Nour S., El-Sharkawy A., Burnett W.C., et al. (2004) Appl. Radiat. Isot. 61(6), p. 1173

[8]

Joannon S., Pin Ch. (2001) J. Anal. Atom. Spectr. 16(1), p. 32

[9]

Použitie rôznych metód stanovenia stroncia v podzemných vodách [Citované: 11.
marec

2018]

<http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/file/seminare/2009-05-

05/prezentace/07_Dulanska.pdf>

[10]

Ometáková J. (2009) Stanovenie

90

Sr kvapalinovou scintilačnou spektrometiou.

(Diplomová práca) Univerzita Komenského v Bratislave
[11]

Extraction Chromatography [Citované: 15. marec 2018]. <http://www.triskem
-international.com/iso_album/technical_documentation_v_2015_05_en_us_web.pdf>

[12]

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

1063
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Abstract
The analysis of xyloglucan endotransglycosylase (XET) – donor – acceptor reaction complex stability
using docking of substrates to active site of enzyme and molecular dynamic simulations.
The docking of three acceptor substrates, xyloglucan nonasacharide, cellotetraose and tetragalacturonic
acid into the active site of crystallographically determined structure of strictly specific enzyme PttXET16-34 with
bound donor substrate and following molecular dynamic simulations were used to verify the correctness of used
methods in comparison with experimentally obtained results. In accordance with them, the creation of β-(1-4)bond and better stability of complex with xyloglucan oligosaccharide as with cellooligosaccharide was observed.
As expected, no creation of glycosidic bond was possible between donor and oligogalacturonic acid. Used
methods will be used for study of interactions between unspecific XETs and the whole spectrum of their acceptor
substrates.

Keywords: Acceptor substrate; docking; donor substrate; molecular dynamic simulation; XET
Úvod a formulácia cieľa
Enzým xyloglukánendotransglykozyláza (XET) bol objavený v roku 1992 [1-3].
Nachádza sa výlučne v rastlinných bunkových stenách, kde prestavbou xyloglukán-celulózovej
siete zabezpečuje rozpínanie alebo naopak zmršťovanie bunkovej steny v priebehu rôznych
fyziologických procesov [4, 5]. Ako vyplýva z identifikačného čísla v Enzýmovej
nomenklatúre (E.C. 2.4.1.207), boli XET zaradené podľa aktivity medzi transferázy [6], kým
podľa CAZY [7], ktorá je založená na štrukturálnej podobnosti proteínov, patria jednoznačne
do skupiny glykozylhydroláz, konkrétne do ich rodiny 16 (GH 16). Zatiaľ jedinou XET so
stanovenou kryštalografickou štruktúrou je forma PttXET16-34 z hybridnej osiky (Populus
tremula x tremuloides) [8].
PttXET16-34 je striktne špecifická XET, ktorá zohráva úlohu pri prestavbe sekundárnej
bunkovej steny [9]. Ako akceptorový a donorový substrát využíva xyloglukán (XG), celulózu,
alebo ich fragmenty [10]. Okrem takýchto špecifických enzýmov boli popísané aj XET, ktoré
vykazujú značnú donorovú alebo akceptorovú nešpecificitu [11-14]. Zistilo sa, že rozdiely
v akceptorovej špecificite týchto enzýmov treba hľadať na úrovni ich primárnych štruktúr
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a zodpovedá za ne len pár aminokyselín [15]. Kryštalografická štruktúra PttXET16-34 slúži
ako templát pre modelovanie všetkých XET, bez ohľadu na rozdiely substrátov, ktorých
transglykozyláciu sú schopné katalyzovať [12, 13, 15]. Práce, ktoré sa zaoberajú porovnávaním
vlastností tohto enzýmu s inými enzýmami z rodiny GH 16, sa skôr zameriavajú na rozdiely v
schopnosti katalyzovať klasickú hydrolýzu, ako na ich substrátovú špecificitu [10, 16-18].
Cieľom tejto práce bolo otestovať stabilitu komplexu PttXET16-34 – XG – akceptor
(xyloglukánoligosacharidy, celooligosacharidy alebo oligogalaktourónové kyseliny) ako
referencie k výpočtom stability komplexu nešpecifickej XET – XG – akceptory, na ktoré bola
experimentálne stanovená aktivita. Ako metódy boli použité dokovanie substrátov do
aktívneho miesta enzýmu a simulácie molekulovou dynamikou.
Materiál a metódy
Štruktúra donorového a akceptorových substrátov, s ktorými sa pracovalo, je zobrazená
v Tab. 1. Štruktúra akceptorových substrátov CEO4, OUA4 a XGO9 bola pripravená
s pomocou nástrojov dostupných na GLYCAM-web web-servery [19] a takto pripravené
substráty sa následne dokovali do aktívneho miesta PttXET16-34 v programe Glide [20], do
štruktúry kryštalizovanej so substrátmi (1un1.pdb) [8].

Výsledná poloha akceptorového

substrátu bola následne predokovaná pomocou Induced Fit Docking [21].
Tab. 1. Donor a akceptorové substráty dokované do aktívneho miesta PttXET16-34.
XGO7/XGO9 – xyloglukánhepta/nonasacharid, CEO4 – celotetraóza, OUA4 – kyselina
tetragalaktourónová; Glcp – glukózové jednotky, GalpA – jednotky kyseliny galaktopyranurónovej, Xylp
– xylózové jednotky a Galp – galaktózové jednotky.

Skratka
Vzorec
XGO7 [α-D-Xylp-(1-6)]-β-D-Glcp-(1-4)-[α-D-Xylp-(1-6)]-β-D-Glcp-(1-4)-[α-D-Xylp-(1-6)]-β-DGlcp-(1-4)-β-D-Glcp-(1-1)-OH
CEO4
β-D-Glcp-(1-4)-β-D-Glcp-(1-4)-β-D-Glcp-(1-4)-β-D-Glcp-(1-1)-OH
OUA4

α-D-GalpA-(1-4)-α-D-GalpA-(1-4)-α-D-GalpA-(1-4)-α-D-GalpA-(1-4)-OH

XGO9

[α-D-Xylp-(1-6)]-β-D-Glcp-(1-4)-[β-D-Galp-(1-2)-α-D-Xylp-(1-6)]-β-D-Glcp-(1-4)-[β-DGalp-(1-2)-α-D-Xylp-(1-6)]-β-D-Glcp-(1-4)-β-D-Glcp-(1-1)-OH

Zhotovené modely komplexov PttXET16-34 so substrátmi sme v tleap, ktorý je
súčasťou AmberTools17 [22], solvatovali molekulami vody (TIP3P) v kubickom boxe
s vrstvou vody hrubou 17 Å, do ktorej sme pridali ióny Cl- tak, aby sme dosiahli neutralizáciu
systému. Následne sme pripravené štruktúry v programe AMBER16 optimalizovali s použitím
silového poľa Amberff99SB a GLYCAM06. Takto optimalizované štruktúry sme ekvilibrovali
v periodických limitných podmienkach na teplotu 300 K s použitím súboru NVE.
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Ekvilibrované štruktúry sme použili na spustenie produkčných molekulovo-dynamických
(MD) simulácii. MD simulácia prebiehajúca v limitných periodických podmienkach
s použitím NPT súboru mala dĺžku 100 ns. Simulácie pomocou molekulovej dynamiky sme
robili v programe AMBER16. Získané trajektórie sme použili na analýzu vzdialeností medzi
atómami, ktoré by sa mohli zúčastniť tvorby väzby medzi donorom a akceptorom ako
aj kontaktov medzi aminokyselinami enzýmu a substrátmi pomocou cpptraj, ktoré je účasťou
AmberTools17 [22].
Výsledky a diskusia
Na Obr. 1. sú zobrazené vzdialenosti medzi atómami, ktoré by mohli vytvárať
glykozidickú väzbu medzi donorom a akceptorom v priebehu 100 ns simulácie molekulovou
dynamikou. Okrem experimentálne dokázanej β-(1-4)-väzby v xyloglukáne a celulóze sa
testovala aj možnosť vzniku β-(1-3)-väzby, na ktorú poukázala v svojej práci Firáková [23].

Obr. 1. Vývoj vzdialeností C1 donora a O4 akceptora (modrá) a C1 donora a O3 akceptora (červená) v
priebehu simulácií molekulovou dynamikou: A - XGO9, B - CEO4, C - OUA4.
C1 donora a O3 resp. O4 akceptora sa týkajú glukózových jednotiek, na ktorých sa vytvára nová
glykozidická väzba.

Zo simulácií vyplýva, že v prípade akceptorov XGO9 a CEO4 poukazovali väzobné
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vzdialenosti na vznik β-(1-4)-väzby, kým v prípade OUA4 sú väzobné atómy priveľmi
vzdialené, takže nemôže vzniknúť ani jedna z testovaných väzieb.
Celkový počet stanovených interakcií medzi proteínom a akceptorovým substrátom bol
pre XGO9 35, pre CEO4 16 a OUA4 7. Počet interakcií, ktoré sa vyskytovali dlhšie, ako 30%
z celkovej simulácie molekulovou dynamikou (100 ns) bol pre XGO9 8, CEO4 9 a OUA4 0
(Tab. 1.). Vyšší počet takýchto interakcií pre CEO4 v porovnaní s XGO9 vyplýval z nižšej
stability systému (Obr. 1), keďže v tomto prípade dochádzalo k vzďalovaniu a opätovnému
približovaniu väzbových atómov. Tento výsledok je v súlade s výsledkami experimentálnych
analýz, ktoré udávajú najvyššiu rýchlosť transglykozylácie pre xyloglukánoligosacharidy ako
natívny substrát XET a nižšiu pre celooligosacharidy, pričom transfer na oligourónové
kyseliny tieto enzýmy nekatalyzujú vôbec [15].
Tab. 2. Interakcie medzi aminokyselinymi PttXET16-34 a akceptorom (uvedené sú interakcie,
ktoré sa vyskytovali nad 30% zo 100 ns simulácie dynamiky systému).
6GB1, 0GB1- Glcp neredukujúceho konca oligosacharidu; UGB2, 4GB2-druhá Glcp od jeho
neredukujúceho konca
Akceptor: XGO9
Akceptor: CEOS4
Interagujúce Interagujúce
Doba
Interagujúce Interagujúce
Typ
Doba
rezíduum
rezíduum
Typ
interakcie rezíduum
rezíduum interakcie interakcie
(proteín)
(akceptor) interakcie
[%]
(proteín)
(akceptor)
[%]
vodíkový
vodíkový
ASN104
6GB1
mostík
99
GLN102
0GB1
mostík
95.7
vodíkový
vodíkový
GLU89
6GB1
mostík
97.7
GLU114
0GB1
mostík
93.4
vodíkový
vodíkový
GLN102
6GB1
mostík
96.4
GLU89
0GB1
mostík
92.9
van der
vodíkový
GLU89
6GB1
Waalsova
82.2
ASN104
0GB1
mostík
83.4
van der
vodíkový
GLU114
6GB1
Waalsova
50.2
GLU89
0GB1
mostík
80.4
van der
van der
TRP179
UGB2
Waalsova
41.7
GLN102
0GB1
Waalsova
53.4
vodíkový
van der
GLU114
6GB1
mostík
41.3
ASN104
0GB1
Waalsova
46.5
van der
van der
GLN102
6GB1
Waalsova
33.1
TRP179
4GB2
Waalsova
37.8
van der
GLN102
0GB1
Waalsova
35.4

Interakcia CEO4 s aminokyselinami PttXET16-34 je vizualizovaná na Obr. 2., pričom
Glu89 reprezentuje katalytickú kyselinu/zásadu [8, 16].
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Obr. 2. Vizualizácia donora (XGO7), nadokovaného akceptora (CEO4) a s akceptorom interagujúcich
aminokyselín enzýmu PttXET16-34.

Záver
Dokovanie xyloglukán nonasacharidu, celotetraózy a tetragalaktourónovej kyseliny do
akceptorového väzobného miesta PttXET16-34 s následnými simuláciami molekulovou
dynamikou potvrdilo zhodu s experimentálnymi výsledkami - prednostný vznik β-(1-4)-väzby,
vyššiu stabilitu komplexu s XGO9 ako CEO4 a nulovú reakciu v prípade OUA4. Z uvedených
výsledkov vyplýva, že pre strikne špecifickú PttXET16-34, ktorá ako jediná z XET má
stanovenú kryštalografickú štruktúru, sú metódy dokovania a simulácií molekulovou
dynamikou vhodné na analýzu stability komplexov XET-donor-akceptor a tým aj na teoretické
štúdie reakcií nešpecifických XET, v prípade ktorých nemáme okrem experimentálne
stanovených aktivít na rôzne akceptory [15] žiadne ďalšie informácie o type vznikajúcej
glykozidickej väzby alebo interakciách medzi jednotlivými aminokyselinami a ich
akceptorovými substrátmi.
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Abstract
The potential of the enzyme xyloglucan endotransglycosylase (XET) to catalyze the transfer of
xyloglucan fragments to pectin.
The possibility of direct binding of xyloglucan-cellulose network with homogalacturonan part of pectin
in plant cell walls was often discussed but never evidenced. Based on bioinformatics analysis and homology
modelling of unspecific XET from germinating nasturtium seeds (V5ZEF7), amino acids possible responsible for
xyloglucan fragment binding to charged acceptor substrate (pentagalacturonic acid as a part of pectin´s
homogalacturonan) were identified. Enzyme assays of expressed TmXET6.3 and its mutants were based on liquid
chromatography used for quantitative determination of fluorescently labelled products. It can be concluded that
experimental mutational analysis led to introduction of XET activity on pentagalacturonic acid as acceptor
substrate confirming the correctness of theoretical approach to XET engineering.

Keywords: Homogalacturonan; mutational analysis; acceptor specificity; XET; xyloglucan
Úvod a formulácia cieľa
Xyloglukánendotransglykozyláza (XET, E.C. 2.4.1.207) je rastlinný enzým, ktorý
štiepi xyloglukán (XG) alebo celulózu, ale na rozdiel od iných typických hydroláz neprenáša
fragment s pôvodným neredukujúcim koncom na vodu, ale na iný neutrálny poly- alebo oligosacharid [1-3]. Nachádza sa výlučne v rastlinných bunkových stenách, kde prestavbou XGcelulózovej siete zabezpečuje rozpínanie alebo naopak zmršťovanie bunkovej steny v priebehu
rôznych fyziologických procesov [4, 5]. Okrem striktne špecifických XET [6, 7], ktoré ako
akceptorový a donorový substrát využívajú XG, celulózu, alebo ich fragmenty, boli popísané
XET, ktoré vykazujú značnú nešpecificitu [8-11]. Zistilo sa, že rozdiely v akceptorovej
špecificite týchto enzýmov treba hľadať na úrovni ich primárnych štruktúr a zodpovedá za ne
len pár aminokyselín [12].
Cieľom tejto práce bolo nájsť mutácie, ktoré by mohli viesť k prenosu fragmentov XG
na oligosacharidy s nábojom, konkrétne na oligourónové kyseliny, ktoré tvoria lineárnu časť
reťazca pektínu [13]. Bioinformatická analýza takýchto mutantov by mohla preukázať
prirodzený výskyt enzýmov so zodpovedajúcimi mutáciami v rastlinných bunkových stenách
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a poukázať na ich potenciál viazať priamo XG s neredukujúcim koncom lineárnej zložky
pektínu. Takáto reakcia v rastlinách ešte nebola dokázaná, aj keď o rôznych variantoch
kovalentnej väzby medzi xyloglukánom a pektínom sa diskutuje už pomerne dlho [14].
Materiál a metódy
Ako donorový substrát pre stanovenie transglykozylačných aktivít sa používal
tamariškový XG (Dainippon Sumimoto Pharmaceutical). Ako referenčné akceptory sa požívali
xyloglukán nonasacharidy (XGO9), ktoré boli pripravené v laboratóriu enzýmovou hydrolýzou
z XG a prečistené kvapalinovou chromatografiou [15]. Podobne boli pripravené
pentagalakturónové kyseliny (GalA5) z prečisteného a deesterifikovaného pektínu [16].
Akceptory boli fluorescenčne značené sulforodamínom (SR) [15]. V experimentoch bola
použitá nešpecifická XET z koreňov Tropaeolum majus (TmXET6.3, V5ZEF7) exprimovaná
v Pichia pastoris GS115 a vylúčená kvasinkou do kultivačného média [12] alebo jej
jednoduché

mutanty

TmXET6.3_W75H,

TmXET6.3_Y110R

alebo

dvojitý

mutant

TmXET6.3_W75H/Y110R. Čistota enzýmov bola overená SDS-PAGE [17] na zariadení
Criterion Electrophoresis System (Bio-Rad). Paralelne s farbením gélu PageBlueTM Protein
Staining Solution a Pierce Silver Stain for Mass Spectrometry (ThermoScientific), boli
separované proteíny elektrotransferované do PVDF membrány (AppliChem) a detegované na
základe zavedeného FLAG-tagu (použitá myšacia monoklonálna anti-FLAG protilátka,
Sigma-Aldrich a anti-myšací IgG (H+L)-peroxidázový conjugát, Thermo Scientific). Následne
vyvinutá chemoluminiscencia (WesternBrightTM ECL, Advansta Corp.) bola detegovaná
pomocou ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad).
Stanovenie enzýmových aktivít: 0,3% XG, 27 µM XGO9-SR alebo GalA5-SR,
dialyzované kultivačné médium s TmXET6.3 alebo jej mutantami v pomere 5 : 1 : 4; 30 °C.
Enzýmová reakcia bola 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 reakčnej zmesi, 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 [18]. Aktivity boli vyhodnotené z časových nárastov fluorescencie v ploche
píkov zodpovedajúcich produktom a prepočítané na dobu reakcie 1 min (Obr. 1). Efektivita
transglykozylačnej reakcie medzi XG a GalA5-SR bola vyjadrená v percentách vzhľadom na
aktivitu natívnej reakcie XET medzi XG a XGO9-SR .
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A

B

Obr. 1. Nárast fluorescencie v priebehu vzorovej transglykozylačnej reakcie vyjadrený plochou píkov
zodpovedajúcich produktom. A – aktivita mutanta TmXET6.3_Y110/R110 na substrátový pár XG/XGO9-SR,
B - aktivita mutanta TmXET6.3_Y110/R110 na substrátový pár XG/GA5-SR .

Pre bioinformatickú analýzu boli využité nástroje, ktoré ponúka databáza UniprotKB
[19] a pre modelovanie enzýmov program Modeller9v6 [20]. Ako templát bola použitá
kryštalografická štruktúra 1un1.pdb [12].
Výsledky a diskusia
Kultivačné médium vykazovalo po 3,5-dňovej kultivácii transformovanej P. pastoris
GS115 XET aktivitu na substrátový pár XG/XG9-SR. Takáto aktivita po kultivácii kmeňa
s prázdnym vektorom pozorovaná nebola. Koncentrácia enzýmu v médiu však bola veľmi
nízka a po SDS-PAGE sa nedal detegovať ani Coomassie blue ani striebrom. Westerm-blot
analýza, ktorú umožnilo zabudovanie FLAG-tagu do exprimovanej formy TmXET6.3, ukázala
produkciu dvoch foriem enzýmu, pričom jedna zodpovedala jeho glykozylovanej [11] a druhá
deglykozylovanej (neaktívnej) forme (Obr. 2).

Obr. 2. Western-blot analýza exprimovanej TmXET6.3.
Ako štandard bol použitý PageRulerTM Prestained Protein Ladder (ThermoScientific).
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Primárna štruktúra TmXET6.3 (V5ZEF7) bola podrobená porovnávacej analýze spolu
s 3395 štruktúrami XET alebo potenciálnych XET v UniProtKB databáze [19]. Porovnávanie
bolo zamerané na aminokyseliny väzobného miesta akceptorového substrátu, konkrétne na
miesta, v ktorých boli aminokyseliny TmXET6.3 nahradené bázickými. Prítomnosť takýchto
aminokyselín by mohla vyvolať interakciu s kyslými skupinami oligourónových kyselín, ktorá
v prípade TmXET6.3 pozorovaná nebola. Takéto pozície sa našli len dve – 75 a 110
(TmXET6.3). Homológny model enzýmu potvrdil, že ide o aminokyseliny, ktoré ohraničujú
β-listy väzobného miesta akceptorového substrátu (Obr. 3). Na obrázku je zobrazený aj model
ďalšej XET (P93672 z jačmeňa), ktorá má v predmetných pozíciách zamenené aminokyseliny
s hydrofóbnym bočným reťazcom za bázické. Ďalšia práca bola zameraná práve na mutácie
W75H, Y110R a dvojitú mutáciu W75H/Y110R v enzýme TmXET6.3 a ich dôsledky.

Obr. 3. Homológny model nešpecifickej TmXET6.3 a P93672 z jačmeňa s naznačenými
mutáciami. Červenou sú vizualizované pôvodné aminokyseliny TmXET6.3 a modrou ich navrhované mutácie.

Tak ako v prípade expresie TmXET6.3, aj pri expresii jej mutantov vykazovali
kultivačné médiá dostatočnú aktivitu pre spoľahlivé stanovenie XET aktivít pomocou
kvapalinovej chromatografie. Keďže tieto aktivity neboli rovnaké, ako základ bola stanovená
aktivita na substrátový pár XG/XGO9-SR a aktivity na nový substrátový pár XG/GalA5-SR
boli vyjadrené v percentách vzhľadom na túto natívnu reakciu. Na rozdiel od pôvodnej
TmXET6.3, všetky mutanty boli schopné prenášať fragmenty XG do značených
oligourónových kyselín (Obr. 4). Najväčší vplyv na takúto aktivitu sa zistil u mutácie Y110R.
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Obr. 4. Aktivity nešpecifickej TmXET6.3 (V5ZEF7) z klíčiacich semien kapucínky heterológne
exprimovanej v Pichia pastoris a jej jednoduchých mutantov TmXET6.3_W75H, TmXET6.3_Y110R a
dvojitého mutanta TmXET6.3_W75H/Y110R . Heterotransglykozylačné aktivity (XG/GalA5-SR) sú
vztiahnuté na natívnu rekciu XET, t.j. na substrátový pár XG/XGO9-SR (100%).

V databáze sa našlo 187 štruktúr s takouto jednoduchou zámenou, 290 štruktúr so
zámenou v pozícii 75 a obidve pozície malo obsadených bázickými aminokyselinami ďalších
309 štruktúr, čo spolu tvorí vyše 23% známych XET. Z uvedených výsledkov teda vyplýva, že
skoro štvrtina XET by mala byť schopná katalyzovať transfer XG fragmentov aj do lineárnej
časti pektínu, homogalakturonánu, pričom tieto aktivity sú porovnateľné s inými
heterotransglykozylačnými aktivitami nešpecifických XET [12]. Dá sa však predpokladať, že
ich skutočný počet bude nižší vzhľadom na to, že mutácie sa robili s nešpecifickým enzýmom
a teda nevieme, či by ovplyvnili aj aktivitu striktne špecifických XET.
Záver
Z uvedených výsledkov vyplýva, že v rastlinách sa vyskytujú aj formy enzýmu XET,
ktoré by mali byť schopné katalyzovať transfer XG fragmentov do lineárnej časti pektínu,
homogalakturonánu, aj keď v obmedzenom rozsahu. Výber substrátov, na ktoré bude enzým
pôsobiť, môže byť ovplyvňovaný reálnym zložením bunkovej steny danej rastliny. Výsledky
by mohli byť dôležité najmä v kontexte novších výskumov bunkových stien rastlín, ktoré
v zvýšenej miere naznačujú dôležitosť pektínových látok pri regulácii pevnosti a rozvoľňovaní
bunkových stien na úkor úlohy samotnej xyloglukán-celulózovej siete [21, 22].
Poďakovanie
Táto práca vznikla vďaka podpore grantu VEGA 2/0058/16.
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Analýza triglyceridov v masle, rastlinných olejoch a falšovaných maslách
metódou nízkotlakovej GC-MS
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Abstract
Analysis of triglycerides in butter, vegetable oils and adulterated butter by low pressure GC-MS
This work is focused on the analysis of triglycerides in adulterated butter by sunflower and rapeseed oils
using low pressure gas chromatography mass spectrometry (LPGC-MS). The use of this method allows after
simply extraction with chloroform, direct analysis of samples with LPGC-MS. The new analytical method is more
sensitive, allows the detection of plant oils addition to butter already at the level below 1%. Five different butter
samples were tested for presence of sunflower and rapeseed oils, whereby in one sample was detected rapeseed
oil addition to butter at level 1.2%.

Keywords: butter; cheap vegetable oils; LPGC-MS; oil addition; triglycerides
Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti je falšovanie potravín aj napriek prísnej kontrole kvality stále aktuálnou
témou. Kvalitné mliečne výrobky sú falšované z ekonomických dôvodov, najmä pridávaním
lacných rastlinných olejov. Na odhalenie falšovania masla lacnejšími olejmi sa porovnávajú
komponenty, ktoré sa prirodzene nachádzajú v mliečnom tuku a lacných olejoch ako napríklad
zastúpenie jednotlivých sterolov, ktorý vychádza z poznatku, že v kravskom mlieku sa
nenachádzajú iné steroly ako cholesterol [1]. Ďalším markerom falšovania je zloženie a
zastúpenie mastných kyselín, ktoré sa sleduje buď po ich prevedení na ich príslušné metylestery
metyláciou, resp. transesterifikáciou alebo priamo v triglyceridoch [2, 3].
Rôzne analytické metódy boli vyvinuté a použité na separáciu a identifikáciu
triacylglycerolov v mliečnom tuku za účelom odhalenia falšovania, avšak oficiálnou
analytickou metódou na rozpoznávanie cudzích tukov v mlieku a mliečnych výrobkoch je
Prechtova metóda, ktorá je založená na GC separácii triglyceridov na náplňových kolónach
a ich detekcii pomocou plameňovo-ionizačného (FID) detektora [4]. Táto metóda však
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neumožňuje separáciu jednotlivých triglyceridov (kvôli vysokému výskytu rôznych TAG
izomérov), eluované píky sú preto zložené zo zmesi triglyceridov s podobnými molekulovými
hmotnosťami. Prechtová metóda umožňuje odhaliť 5% prídavok rastlinných olejov v masle.
Cieľom práce bolo vyvinúť novú, citlivejšiu analytickú metódu založenú na plynovochromatografickej separácií, ktorá umožňuje odhalenie falšovania masla lacnými rastlinnými
olejmi na základe rozdielov v triglyceridových profiloch. Analýza triglyceridov metódou
nízkotlakovej plynovej chromtografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou (LPGC-MS)
zatiaľ v literatúre nebola publikovaná. Použitie LPGC-MS umožňuje odhaliť prídavok lacných
rastlinných olejov do masla už pod úrovňou 1 %.
Materiál a metódy
Štandardy triglyceridov (tripalmitín, tristearín, tridokozanoát - Merck, Darmstadt,
Germany), vzorky rastlinných olejov (repkový olej, slnečnicový olej), vzorky masla ako aj
kalibračné roztoky boli pripravené s koncentráciou 10 mg/ml v chloroforme s pyrénom
(Merck, Darmstadt, Germany) ako vnútorným štandardom. Pre kalibráciu boli vzorky
rastlinného a slnečnicového oleja pripravené v masle s koncentráciou 100, 50, 25, 10, 5, 2.5,
1, 0.5, 0.25, 0.1 g.100g-1 (%). Hodnoty LOD a LOQ boli vypočítané podľa odporúčania IUPAC
[5].
GC-MS analýzy boli uskutočnené na Trace GC Ultra plynovom chromatografe s
TriPlus autosamplerom a TSQ Quantum XLS hmotnostným spektrometrom (Thermo Fisher,
Austin, TX, USA). Teplota injektora bola 340 °C. Vzorky sa dávkovali v split móde 20:1, s
dávkovaným objemom 1µl. Nosným plynom bol hélium, s konštantným tlakom v injektore 200
kPa, prietokom 0,8 ml/min. Chromatografická separácia sa uskutočnila na 30 m x 0.53 mm x
0.1 µm DB-1 kapilárnej kolóne spojenej s krátkym restriktorom (0.20 m×0.050 mm) na strane
inletu. Teplotný program bol nastavený nasledovne: 80 °C (1 min), s teplotným gradientom 20
°C/min do 370 °C (1.5 min). Teplota transfer-line bola 350°C, teplota iónového zdroja 230 °C
s elektrónovou ionizáciou (EI) 70 eV, emisný prúd 50 µA. Rozsah hmotností v SCAN móde
bola 45-1000 Da. Ióny monitorované v SIM móde boli m/z: 202.1 (pyrén), 383.3, 411.3, 439.4,
467.4 s časom snímania 90 ms (pre maslo), 597.4, 598.4, 599.4, 600.4 s časom snímania 80 ms
(pre rastlinné oleje).
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Výsledky a diskusia
V práci sme sa zamerali na rýchly a jednoduchý spôsob analýzy triglyceridov, a to na
nízkotlakovú plynovú chromatografiu v spojený s hmotnostno-spektrometrickou detekciou
(LPGC-MS). Priame použitie MS detekcie v klasickej GC pre tento typ látok s vysokou
teplotou varu je náročný, pretože komerčné prístroje umožňujú teplotu transfer-line do 350°C.
Pri separácii látok s vysokou teplotou varu pri vyššej teplote ako je teplota transfer-line,
dochádza ku kondenzácii a teda aj strate analytov a skresleniu výsledkov. Riešením je použitie
LPGC, ktoré umožňuje zníženie teploty varu vysoko vrúcich látok a taktiež kratšiu dobu
analýzy. Navyše, táto nová metóda na analýzu triglyceridov nevyžaduje derivatizáciu
a nakoľko je spojená s MS detekciou je citlivejšia ako doteraz publikované metódy. Pomocou
LPGC-MS sme analyzovali triglyceridy zastúpené v maslách, v slnečnicovom a v repkovom
oleji. Vzorky sa analyzovali prvotne v SCAN móde, pomocou ktorého sa vybrali
charakteristické m/z ióny pre jednotlivé triglyceridy, ktoré sa vo vzorkách najviac líšili a boli
selektívne. Chromatografické TIC záznamy masla, repkového a slnečnicového oleja sú
uvedené na obrázku 1.

Obr. 1. Chromatografické TIC záznamy všetkých monitorovaných iónov(m/z 202.1, 383.3, 411.3,
439.4, 467.4, 597.4, 598.4, 599.4, 600.4) masla, repkového a slnečnicového oleja získané pomocou LPGC
s MS detekciou.
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Chromatografické profily triglyceridov v masle a rastlinných olejoch sa diametrálne
líšia (viď Obr. 1.). V mieste elúcie triglyceridov v rastlilných olejoch eluujú aj triglyceridy
nachádzajúce sa v masle. MS spektrá potvrdzujú, že tieto píky sú triglyceridy s rovnakým
počtom atómov uhlíka v molekule. Z toho vyplýva, že pri nižších obsahov rastlinných olejov
v masle je preto problém na základe zmeny profilu triglyceridov určiť ich obsah. Porovnaním
triglyceridových profilov, sme vybrali dva charakteristické m/z ióny (598.4, 600.4),
v retenčnom čase 15.96 minút, pre ktoré sme získali najväčší rozdiel v profiloch triglyceridov
získaných z jednotlivých vzoriek. Charakteristiky vybraných iónov m/z sú uvedené v tabuľke
1.
Tab 1. Charakterizácia vybraných iónov m/z 600.4 a m/z 598.4v retenčnom čase 15.96 min. Tabuľka
obsahuje retenčné časy iónov (tr), celkový počet atómov uhlíka v triglyceride (Cn), sumárny vzorec meraného
fragmentu (Fragment m) a jeho m/z.

Pík
1
2

tr (min)
15.96
15.98

Cn
57
57

Fragment m
C39H66O4+
C39H68O4+

ión (m/z)
598.4
600.4

Oba chromatografické píky vybraných charakteristických iónov majú blízky retenčný
čas, čo poukazuje na zhodný počet uhlíkových atómov (C57) v triglyceridoch. Šírka a tvar
chromatografického píku (dáta nie sú ukázané) nasvedčuje tomu, že v danom mieste eluuje
vysoký počet jednotlivých triglyceridov.
Ión m/z 600.4 vniká odštiepeným fragmentu C18HxO2, pričom hodnota x sa pohybuje
v rozsahu 32 až 38. Zostávajúci ión s elementárnym zložením C39H66O4+, ktorý sa meria na
MS je získaný zo zmesi izomérov triglyceridov. Ión m/z 598,4 má elementárne zloženie
C39H68O4+, a je zložený zo zmesi izomérov triglyceridov. Tieto charakteristické ióny, m/z
600.4 a 598.4 sa sledovali vo vzorkách masla, rastlinných olejoch a v masle s prídavkom buď
slnečnicového (kalibračné zmesi) a repkového oleja (kalibračné zmesi). Štatisticky boli údaje
vyhodnotené pomocou kalibračnej krivky, pričom prídavky olejov v rozsahu 0-100% boli
sledované priamo v matrici masla.
Tab. 2: Charakteristické údaje kalibračných kriviek získaných v koncentračnom rozsahu prídavku olejov
0,1-100%, pre ióny m/z 598,4 a 600,4, smernica kalibračnej krivky (a), posunutie (b), hodnoty koeficientu
determinácie R2 a prislúchajúce LOD a LOQ v hmotnostných percentách pridaného oleja.
LOD
LOQ
Vzorka
ión (m/z)
a
b
R2
(% )
(% )
Maslo s repkovým
olejom

598.4
600.4

21593
94290

977
3596

0.98
0.99

0.20
0.15

0.60
0.45

Maslo so slnečnicovým
olejom

598.4
600.4

54007
95306

2830
7560

0.99
0.98

0.05
0.18

0.15
0.52
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Rôzne maslá boli analyzované za účelom odhalenia ich falšovania rastlinnými olejmi.
Celkový počet použitých druhov masiel bolo 5, ktoré boli zakúpené v miestnych obchodoch.
Zo všetkých analyzovaných vzoriek bola zistená prítomnosť rastlinného oleja nad úrovňou
detekčného limitu len v jednej vzorke masla. V tomto masle sme identifikovali prídavok
repkového oleja na úrovni 1.24%. Relatívna štandardná odchýlka pre ión 600.4 bola 0.9% a pre
ión 598.4 na úrovni 1.2%.
Záver
Práca je zameraná na analýzu repkového a slnečnicového oleja v masle používaných
ako falšovadlá. Metóda je založená na použití nízkotlakovej plynovej chromatografie
s hmotnostno-spektrometrickou detekciou. Novou metódou je možné analyzovať triglyceridy
v masle a olejoch aj pri použití komerčných GC-MS zariadení. V porovnaní s klasickou
plynovou chromatografiou sa v tejto metóde používajú nižšie teploty a vďaka vyššej rýchlosti
nosného plynu v širokej analytickej kolóne sa skráti čas analýzy. Metóda umožňuje
kvantifikovať rastlinné oleje v masle na úrovni 0,45% pre repkový olej pri použití m/z 600.4 a
0,15% pre slnečnicový olej pri použití m/z 598.4. Metóda bola použitá na analýzu masiel
získaných z miestneho obchodu, pričom v jednej vzorke bola zistená prítomnosť repkového
oleja v masle na úrovni 1.2%. Pri analýze nie je potrebná okrem zriedenia vzorky v rozpúšťadle
žiadna ďalšia úprava.
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Abstract
Extracellular biopolymers produced by cyanobacteria – a screening study.
In this study, we have analysed a 13 water-soluble extracellular polymers produced by cyanobacteria
species. Their preliminary structural characterization was performed by high resolution NMR spectroscopy and
monosaccharide compositional analysis. The results showed that biopolymers produced by cyanobacteria have a
polysaccharide-protein nature. Hexose, deoxy-hexose, pentose and uronic acids have been identified in all
biopolymers.

Keywords: cyanobacteria; exopolymers; glycoconjugates; sugar composition
Úvod a formulácia cieľa
Cyanobaktérie (modro-zelené riasy) sú najstaršie prokaryotické mikroorganizmy, ktoré
osídľujú celú našu planétu. Nájdeme ich vo vodách, pôdach, na skalách, ale aj v extrémnom
prostredí, ako je ľad, horúce alebo kyslé pramene. Vyskytujú sa v dvoch morfologických
formách - jednobunkové a vláknité, ako aj vo forme endosymbiontov v rastlinách, napr.
lišajníkoch [1].
Cyanobaktérie produkujú množstvo organických zlúčenín, s nízkou alebo vysokou
molekulovou hmotnosťou, ktoré sú lokalizované v bunkách alebo sú vylučované do prostredia.
Patria sem napr. mastné kyseliny, karotenoidy, polysacharidy, peptidy, lektíny, toxíny, atď. [2,
3]. Vďaka rozmanitosti produkovaných látok a ich rôznym vlastnostiam majú cyanobaktérie
pomerne široké uplatnenie. Sú prekurzormi biopalív, ako je bionafta, bioetanol, biovodík
a biometán [4]; v papierenskom priemysle sa využívajú ako aditíva a pigmenty; v
potravinárskom priemysle ako krmivá a emulgátory [5]. Zistilo sa, že cyanobaktérie produkujú
bioaktívne zlúčeniny, ako sú napr. antibiotiká, antivirotiká alebo antikarcinogénne látky [2, 6].
Podieľajú sa na bioremediačných procesoch, viažu a odstraňujú ťažké kovy vo vodnom
prostredí, degradujú fenoly, polyaromatické uhľovodíky a pesticídy [7, 8].
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Schopnosť cyanobaktérií produkovať polymérne zlúčeniny s vysokou molekulovou
hmotnosťou zvyšuje ich možnosti biotechnologických aplikácií. V závislosti od druhu
cyanobaktérie, hlavnými zložkami týchto extracelulárne produkovaných látok sú prevažne
polysacharidy, polysacharid-proteinové alebo protein-polysacharidové konjugáty [9].
Exopolysacharidy môžu byť homo- alebo heteropolysacharidy a s proteínmi tvoria
charakteristické konjugáty.

Heteropolysacharidy pozostávajú z mnohých neutrálnych

monosacharidových jednotiek ako i urónových kyselín [3, 10]. Ich hlavnou funkciou je
ochrana bunkovej steny od okolitého prostredia, pred toxickými látkami, vysychaním, atď.
[11]. Doposiaľ sa venovalo pomerne málo pozornosti

skúmaniu extracelulárnych

biopolymérov produkovaných sladkovodnými cyanobaktériami.
Cieľom skríningovej štúdie bola kultivácia 13 kmeňov sladkovodných cyanobaktérií,
za účelom zistenia tvorby exopolysacharidov, ich izolácia z kultivačného média a chemickospektroskopická charakterizácia.
Materiál a metódy
Materiál
Cyanobaktérie druhu Nostoc calcicola, Nostoc cf. linckia, Nostoc muscorum, Nostoc
punctiforme, Nostoc sp., Scytonema sp. a Trichormus variabilis boli získané zo zbierky kultúr
autotrofných organizmov CCALA Botanického ústavu Českej akadémie vied v Třeboni.
Kultivácia cyanobaktérií a izolácia biopolymérov
Cyanobaktérie boli kultivované v Rouxových fľašiach o objeme 2l, v médiu Z [12]
počas 1-3 rokov, pri teplote 20°C, svetle 15W.m-2. Odparené médium bolo doplňované v 3mesačných intervaloch. CO2 nebol umelo dodávaný, len difundoval vatovou zátkou.
V stacionárnej fáze rastu boli bunky separované centrifugáciou a kultivačné médium bolo
koncentrované na menší objem a zrážané do 96% etanolu. Zrazenina bola odcentrifugovaná,
rozpustená v destilovanej vode a lyofilizovaná. Izolované

exopolyméry boli použité na

štrukturálnu charakterizáciu.
Spektrálne metódy
Celkový obsah sacharidov, proteínov a urónových kyselín bol stanovený spektrálnymi
metódami pomocou fenol-kyseliny sírovej [13], Bradfordovho činidla [14] a mhydroxydifenylu [15].
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Analýza monosacharidov
Vzorka izolovaného exopolyméru bola hydrolyzovaná 2M kyselinou trifluoroctovou
počas 1h pri 120°C. Po totálnej hydrolýze boli sacharidy redukované na príslušné alditoly,
peracetylované a analyzované pomocou GC-MS [16] (Trace GC Ultra s kolónou Restek RT2330-NB (0,32mm x 105m) a TSQ Quantum XLS hmotnostný spektrometer, Thermo
Scientific, USA. Teplotný program 80°C(12min)-160°C (8°C/min)-250°C(4°C/min), 25
min/250°C - 265°C(20°C/min), 10min/265°C, nosný plyn He (1ml/min), EI ionizácia pri 70eV,
200µA.).
Stanovenie molekulových hmotností
Molekulové hmotnosti boli stanovené pomocou HPLC (Agilent Technologies 1260
Infinity), vybavenom RI a DAD detektormi; s kolónami HEMA-BIO 1000 a HEMA-BIO 300
(8 mm×250 mm). Ako mobilná fáza bol použitý NaNO3 (0.1M), prietok 0.4mL/min
s injektovaným objemom vzorky 25µL. Na kalibráciu kolón bol použitý set dextránových
štandardov (APSC, USA).
NMR spektroskopia
Vzorky exopolymérov boli merané v 5mm kyvetách pri 25°C na spektrometri Bruker
AVANCE III HD 400 MHz so širokopásmovou BBO Prodigy kryosondou BB-(H-F)-D-05-Z
chladenou tekutým dusíkom (Bruker, Nemecko) s automatickou kalibráciou chemických
posunov. Pred meraním boli vzorky 2 krát lyofilizované s 99.98% D2O a následne rozpustené
v 100% D2O. Na meranie protónových NMR spektier bola použitá sekvencia zgpr, z Bruker
knižnice štandardných pulzných sekvencií.
Výsledky a diskusia
Exopolysacharidy,

izolované z kultivačných

médií

cyanobaktérií

etanolovým

zrážaním, boli použité na identifikáciu ich chemického zloženia. Kolorimetrickými metódami
bol stanovený celkový obsah sacharidov, proteínov a urónových kyselín v izolovaných
biopolyméroch. Z výsledkov vyplýva, že exopolyméry produkované cyanobaktériami tvoria
proteoglykánové resp. glykoproteínové konjugáty, čo potvrdila aj analýza protónových NMR
spektier (Obr. 1). Signály charakteristické pre sacharidy sa nachádzajú v rozsahu chemických
posunov od δ 5.5 do 3.0ppm. Signály v oblasti 4.4–5.5ppm prislúchajú anomérnym 1H
protónom sacharidov. Anomérne signály charakteristické pre sacharidy viazané v αkonfigurácii sú prítomné v oblasti 5.4-5.1ppm, zatiaľ čo signály sacharidov v β-konfigurácii
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v oblasti 4.4-5.0ppm. V oblasti 3.0–4.4ppm sa nachádzajú signály skeletálnych protónov
sacharidových kruhov. Chemické posuny signálov proteínov sa nachádzajú v oblasti 0.5–
2.4ppm a 7-8ppm.

Obr. 1. 1H NMR spektrum exopolyméru produkovaného cyanobaktériou Nostoc sp.

GC-MS analýza monosacharidového zloženia ukázala, že sa jedná o pomerne zložité
heteropolysacharidy,

pozostávajúce

zo

7-8

typov

monosacharidových

jednotiek.

Exopolysacharidy produkované cyanobaktériami sú prevažne zložené z glukózy, galaktózy, a
manózy, v malých množstvách obsahujú xylózu, arabinózu, fukózu a ramnózu. HPLC analýzou
molekulových hmotností sa zistilo, že exopolyméry majú rozmanitú distribúciu molekulových
hmotností.
Záver
Predbežné

štrukturálne

štúdie

extracelulárnych

biolymérov,

produkovaných

cyanobaktériami naznačili, že sa jedná o zložité makromolekuly, zložené zo 7 až 8 typov
rozdielnych monosacharidových jednotiek, t.j. hexóz, deoxy-hexóz, pentóz a urónových
kyselín viazaných rôznymi glykozidovými väzbami. Vo vzorkách

exopolymérov boli

identifikované aj proteíny, čo indikuje na prítomnosť polysacharid-proteinových konjugátov.
Detailná štrukturálna charakterizácia extracelulárnych biolymérov je predmetom ďalšieho
štúdia.
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Deficit aminoacylázy I - diagnostika pomocou NMR spektroskopie
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Abstract
Aminoacylase I deficiency - diagnosing by NMR spectroscopy.
Inborn errors of metabolism (IEM) represent a various group of diseases, the common feature of which
is the genetic disorder of specific proteins-enzymes, transporters or receptors functions. They express oneself by
an abnormal concentration of some metabolite in body fluids. Diagnosis and therapy of these diseases is often
very difficult due to non-specific symptoms. NMR spectroscopy is a progressive analytical technique used in
metabolic profiling studies. Its advantage is that it is fast, not selective and it does not require pre-treatment of
samples. Today it is used as an alternative analytical method for such disease detections, which cannot be revealed
in specialised laboratories by classical methods. Aminoacylase I deficiency is a very rare IEM which is manifested
by the accumulation of N-acetylated amino acids in urine. The aim of this study was to identify and quantify Nacetylated amino acids in urine of children patients and confirm the diagnosis of aminoacylase I deficiency by
NMR spectroscopy.

Keywords: rare disease; aminoacylase I deficiency; urine NMR; diagnosing
Úvod a formulácia cieľa
Dedičné poruchy metabolizmu (DPM), patriace medzi zriedkavé ochorenia, tvoria
rôznorodú skupinu, ktorých spoločným znakom je geneticky podmienená porucha funkcie
enzýmu, transportného proteínu či receptorov. Aj napriek tomu, že patria medzi zriedkavé
ochorenia, bolo doteraz dobre definovaných viac než 1000 DMP, avšak z dôvodu vzniku
nových porúch v metabolických dráhach ich počet neustále narastá. Diagnostika a terapia
týchto ochorení je často veľmi náročná vzhľadom na nešpecifické príznaky a symptómy. Hoci
mnohé poruchy metabolizmu môžu byť diagnostikované bežnými skríningovými testami
vykonávanými už pri narodení, väčšina DPM je diagnostikovaná až pri objavení príznakov
ochorenia u detí alebo dospelých. Pre veľkú rôznorodosť DMP ochorení, nedostatok
špecializovaných centier a medicínskych špecialistov je diagnostika obmedzená, takmer až
nedostupná a liečba je možná iba výnimočne [1].
Základom správneho diagnostikovania je identifikácia metabolitov/biomarkerov
v telových tekutinách, ktoré sú charakteristické pre dané ochorenie. Zistenie príčiny niektorých
príznakov ochorenia a ich znakov v diagnostickom procese veľmi často závisí od dostupnosti
vhodného diagnostického nástroja. Konvenčnými diagnostickými technikami nie je možné
stanoviť všetky biomarkery. NMR spektroskopia spolu s hmotnostnou spektrometriou patria
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k progresívnym analytickým technikám. NMR spektroskopia je špeciálna analytická technika
pretože je nedeštruktívna a rýchla. Okrem toho nevyžaduje predúpravu vzorky. Pri cielenej
diagnostike pomocou NMR spektroskopie sa využíva identifikácia a kvantifikácia
biomarkerov daného ochorenia v telových tekutinách (moč, krvné sérum, plazma), pretože
NMR spektrá poskytujú informácie o zložení telovej tekutiny v čase odberu. Protónové spektrá
telových tekutín sú veľmi zložité. Obsahujú tisíce signálov pochádzajúcich zo stoviek molekúl
z rôznych metabolických dráh. Ich poloha závisí od štruktúry molekuly, jej chemickom
prostredí, v mnohých prípadoch aj od pH. 1H NMR spektroskopia je kvantitatívna metóda,
pretože intenzita protónového signálu/ov daného metabolitu je ekvivalentná jeho množstvu vo
vzorke [2-4].
Deficit aminoacylázy I (OMIM 609924) je veľmi zriedkavá autozomálne recesívna
vrodená porucha metabolizmu charakterizovaná zvýšeným vylučovaním špecifických Nacetylovaných aminokyselín (NAcAmk) v moči. Príčinou tohto ochorenia sú mutácie na ACY1
géne na chromozóme 3p21. Tento gén zodpovedá za tvorbu enzýmu aminoacylázy I, ktorý sa
podieľa na rozklade proteínov, ktoré už nie sú potrebné. Aminoacyláza I uskutočňuje posledný
krok rozpadu týchto proteínov odstránením acetylovej skupiny z NAcAmk. Aminokyseliny sa
potom môžu recyklovať a použiť na tvorbu ďalších proteínov. Deficit aminoacylázy I bol prvý
krát popísaný v literatúre v roku 2005 a doteraz bolo vo svete identifikovaných menej ako 20
pacientov [5, 6]. Klinický obraz pacientov je heterogénny, typ a závažnosť príznakov
sa u jednotlivých pacientov líši. Zahŕňajú miernu až ťažkú mentálnu retardáciu, záchvaty,
absenciu reči, oneskorenie rastu a motorických pohybov, svalovú hypotóniu a autistické
správanie. Hlavným biochemickým nálezom je hromadenie NAcAmk v moči [7]. Diagnostika
je možná analýzou močových organických kyselín plynovou chromatografiou a hmotnostnou
spektrometriou (GC-MS), ktorá odhaľuje zvýšené hladiny NAcAmk, vrátane derivátov
metionínu, glutamínu, alanínu, leucínu, glycínu, valínu a izoleucínu [8] alebo pomocou NMR
spektroskopie moču [9]. Diagnózu následne treba potvrdiť identifikáciou mutácií v géne ACY1
a detekciou zníženej aktivity enzýmu [9].
Cieľom našej štúdie bola identifikácia, kvantifikácia a porovnanie typu a množstva Nacetylovaných aminokyselín v moči u troch súrodencov s cieľom potvrdenia diagnózy na
deficit aminoacylázy I pomocou NMR spektroskopie.
Materiál a metódy
Chemikálie
KH2PO4 (Lachema Brno, Česká republika); deuterovaná voda (99.98% D, Eurisotop,
1087

Francúzsko) a sodná soľ 3-(trimetylsilyl)-propiónovej kyseliny-d4 (TSP) (Sigma-Aldrich,
USA).
Vzorky
Vzorky od troch anonymizovaných detských pacientov – súrodencov s podozrením na
poruchu aminoacylázy I a vzorka moču – od pacienta s potvrdeným deficitom aminoacylázy I
(štandardu), ktorá pochádzala z ERNDIM externej kontroly kvality (ERNDIM – predstavuje
medzinárodný systém kontroly kvality nevyhnutný pre overovanie spoľahlivosti laboratórnej
diagnostiky dedičných metabolických porúch ). Uvedené vzorky poskytlo Centrum dedičných
metabolických ochorení, Oddelenia laboratórnej medicíny, Národného ústavu detských chorôb
v Bratislave, so súhlasom etickej komisie tejto nemocnice.
Príprava vzorky
Vzorky moču boli po odbere skladované pri teplote -20°C. Moče boli rozmrazené tesne
pred analýzou a centrifugované pri 13000g po dobu 5 minút. 100ul supernatantu bolo
zmiešaných s 200ul fosfátového pufru (pH 2.5) a 20ul 10mM roztoku TSP-d4. TSP-d4 bol
pridaný ako interný štandard z dôvodu kalibrácie chemických posunov v NMR spektrách.
Množstvo jednotlivých aminokyselín bolo stanovené relatívne k množstvu pridaného TSP-d4.
NMR spektroskopia
1

H NMR spektrá vzoriek moču boli merané v 3mm kyvetách pri 25°C na spektrometri

Bruker AVANCE III HDX 600 MHz vybavenom Triple inverse TCI H-C/N-D-05-Z
kryosondou chladenou kvapalným héliom (Bruker, Nemecko). Chemické posuny 1H spektier
boli kalibrované na vnútorný štandard TSP (0ppm). Každá vzorka bola temperovaná počas
2min pred samotným meraním. Na meranie 1H NMR spektier bola použitá sekvencia
noesypr1D s potlačením signálu vody.
Výsledky a diskusia
Kľúčovými diagnostickými signálmi deficitu aminoacylázy I v 1H NMR spektrách
moču sú signály CH3 skupín N-acetylovaných aminokyselín, ktoré sa v 1H NMR spektre
nachádzajú v oblasti

1.95-2.25ppm (Obr.1). N-acetylalanín (NAcAla) δ 2.206ppm, N-

acetylleucín (NAcLeu) δ 2.030ppm, N-acetylasparagín (NAcAsp) δ 2.033ppm, N-acetylovaná
kyselina glutámová (NAcGluA) δ 2.037ppm, N-acetylglutamín (NAcGlu) δ 2.041ppm, Nacetylmetionín (NAcMet) δ 2.206ppm, N-acetyl izoleucín (NAcILeu) δ 2.043ppm, N1088

acetylglycín (NAcGly) δ 2.052ppm, N-acetylvalín (NAcVal) δ 2.064ppm, N-acetylserín
(NAcSer) δ 2.070ppm a N-acetyltreonín (NAcTre) δ 2.100ppm [4, 8]. V moči zdravých
jedincov tieto signály nie sú prítomné.

Obr. 1. Vybraná oblasť 1H NMR spektier testovaných vzoriek moču.
A - zdravé dieťa, B - vzorka ERNDIM,
C - vzorka anonymného detského pacienta suspektného na aminoacylázu I

Relatívna koncentrácia N-acetylovaných aminokyselín vo vzorkách moču bola
vypočítaná na základe pomeru intenzity signálu vzhľadom k intenzite signálu interného
štandardu TSP pridaného do vzorky o známej koncentrácii. Pre jednoznačnú identifikáciu
niektorých aminokyselín boli merané aj dvojrozmerné 1H-13C heterokorelované HSQC spektrá.
Analýza potvrdila prítomnosť N-acetylovaných aminokyselín vo vyšetrovaných vzorkách
moču, ktoré potvrdzujú, že u všetkých troch súrodencov sa prejavuje genetická porucha
deficitu aminoacylázy I.
Záver
1

H NMR analýzou vzoriek moču detských pacientov a ERNDIM vzorky pozitívnej na

poruchu aminoacylázy I sme dokázali, že táto technika môže byť použitá na rýchlu diagnostiku
1089

deficitu aminoacylázy I. Moč je telová tekutina, ktorú je možné získať najmenej invazívnym
spôsobom odberu a jeho 1H NMR spektrum môže byť namerané do 10 - 15 minút bez potrebnej
pred-úpravy vzorky. Pretože v 1H NMR spektrách vzoriek moču zdravých jedincov sa v oblasti
δ 1.95-2.25ppm nevyskytujú signály CH3 skupín z NAcAmk je táto metóda vhodná na rýchlu
selekciu vzoriek moču suspektných jedincov na deficit aminoacylázy I. Na základe tohto
podozrenia môžu byť následne pacienti podrobení ďalším časovo náročnejším analýzam a
molekulárno-genetickému vyšetreniu konkrétnej mutácie na potvrdenie diagnózy.
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Abstract
A fundamental understanding of the changes in the biochar structure as function of mineral additives is
therefore crucial for the implementation of strategies to design biochar with superior properties, tailored to
enhance performance. For this purpose, the biochar/montmorillonite composite was synthesized, the analysis of
structure was described and followed by investigation of its basic adsorption properties for nitrates removal.

Keywords: biochar; clays; composite; nitrates
Introduction and Objectives
Application of carbon-based sorbents for sorption separation of radionuclides, heavy
metals and potentially toxic elements (PTE) showed significant increase in last decades [1-4].
Biochar as a solid by-product of pyrolytic conversion of carbonaceous biomass
represents rather novel and promising approach in separation processes. Lehmann and Joseph
[5] showed the variety of biochar properties and characteristics regarding to production
temperature and feedstock. Mainly biochar high porosity, surface area, negative surface charge
and potential stability predetermine this pyrogenic product in restoration, remediation and
purification of contaminated soils, liquid wastes and aqueous solutions. Additionally pretreatment and post-treatment of product could alter the physico-chemical properties of this
carbon-rich material and enhance the sorption potential for various contaminants.
Biochar acts as a good porous carrier to support and host the distributed fine clay
particles on the surface and within the pore matrix. The most commonly used guest clay
minerals are montmorillonite, gibbsite and kaolinite [6]. The main aims of this study were
prepraration of bamboo based bicohar/montmorilonite composite, its chracterzitaion with
several methods and investigation of its basic adsorption characteristics for nitrates removal.

1091

Materials and methods
The bamboo feedstock for BC-A sample preparation was pyrolyzed at 460°C with a
residence time of 120 min in a rotary furnace. For ensuring oxygen-free environment and
uniform heating conditions, nitrogen (N2) was used. After pyrolysis the biochar product was
ground and sieved to a particle size of 0.5-1 mm. The material was rinsed several times with
DI water, oven dried at 80°C/24h and stored at 22°C in polypropylene boxes for
characterization and adsorption experiments.
Bamboo based biochar/montmorilonite composite BC-D was also produced from
bamboo feedstock. A clay suspension was prepared by adding 2g of clay material MK10
powder to 500mL of DI water followed by sonication of the suspension with sonicator
(Branson ultrasonic bath). Prepared bamboo feedstock (10g) was immersed in suspension with
MK10 and this mixture was stirred for 2 h. The feedstock was than separated from mixture and
dried at 80°C/24 h. The pre-treated biomass was pyrolyzed at 460°C with the residence time
120 min in a rotary furnace. After pyrolysis, followed by steps describets above.
The characterization was performed for both prepared materials BC-A and BC-D. The
morphology of surface was inspected by the field-emission scanning electron microscope (FESEM) of type TESCAN MIRA 3 (Oxford Instruments) equipped with the energy dispersive Xray (EDX) detector.
The adsorption properties of materials were studied using batch equilibrium method
according to the OECD quideline 106. The adsorbent batch was placed into test tubes with a
solution containing NO3- . The reagents were placed in sealed bottles and agitated in a
laboratory shaker. Experimental conditions of adsorption experiments for NO3- adsorption
onto BC: ratio biochar-solution [m:V]= [1:30], c0 = 5 – 400 mg·dm-3, pH ~6.6, reaction time
24 h, 25±1◦C. All experiments were performed in triplicates. Concentration of unsorbed NO3was determined by Griess spectrophotometric method.
Results and discussion
The slow pyrolysis method was successfully used for preparation bamboo based
biochar (BC-A) and biochar/montmorillonite composite (BC-D). The product yield of prepared
materials was about 50% of initial dry feedstock weight.
The SEM images of prepared samples BC-A, BC-D and MK10 are shown at Figure 1.
The biochar from bamboo BC-A developed quite high porosity, presenting longitudinal pores
(Fig. 1A). The surface of BC-D samples appeared to be rougher (Fig 1C) compared with the
raw bamboo powder (Fig. 1 B). Particles of montmorillonite were distributed across the surface
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of material (Fig. 1 D) but did not completely cover the surface. In other words, for the BC-D
samples, porous biochar acted as support to host particles of montmorillonite (Fig. 1E, 1F).

A/B

C/D

E/F
Fig. 1. SEM images of prepared biochar/montmorillonite composite (BC-D) A/B, prepared bamboo-based
biochar (BC-A) C/D and raw MK10 E/F

The biochar surface covered with montmorillonite particles was further investigated by the
EDX analysis. EDX spectra (Fig. 2) showed high peaks for silicon, aluminium, magnesium
and iron, all of which are typical of the montmorillonite elemental composition (Fig. 2). Both
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images of the surface, the EDX spectrum as well as SEM, provided evidence for the existence
of montmorillonite particles in the prepared composite.

Fig. 2. EDX spectrum of prepared biochar/montmorillonite composite (BC-D)

Both materials BC-A and BC-D proved to be effective for nitrate removal (Figure 3).
However, BC-D material showed almost doubled efficiency than BC-A. The maximal
adsorption capacity achieved by BC-A was ~ 5 [mg g-1] and by BC-D 9 [mg g-1].
The experimental data were fitted by three adsorption models and R2 were all above
0.93. The Langmuir adsorption isotherm showed the best fit to the experimental data. At the
maximum limit, it was approached by the Freundlich isotherm model at higher concentration
and was in accordance with the low concentration limit. Therefore, the adsorption sample at
low concentration was mainly controlled by monolayer absorption (chemical adsorption), while
at a high concentration multi-layer adsorption played a dominant role (both chemical adsorption
and physical absorption)
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Fig. 3. Adsorption isotherm of studied materials

Conclusion
The biochar proved 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 bamboo
derived montmorillonite/biochar composite was prepared and characterized by several
methods. The basic sorption experiments by nitrates showed good potential of biochar to be
used as a new tool in removal and separation technologies of this monitored contaminant. For
further investigation of sorption capacity more extensive sorption experiments by this sorbent
are required.
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Abstract
Infrared spectroscopy of composite materials based on PVC
Polyvinyl chloride is one of the basic components of the wood plastic composites (WPC). WPC materials
are currently widely used especially due to large availability of plastic and wood materials like lignin. The
experimental sample of PVC was studied by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). Characteristic
vibrational modes was determined, to confirm the PVC structure. The development of new types of composite
materials is particularly important with regard to the ecology of production using natural organic matter.

Keywords: Wood plastic composite; infrared spectroscopy; polyvinyl chloride; lignin
Úvod a formulácia cieľa
Kompozitné materiály, ktoré obsahujú rastlinné (drevené aj nedrevené) vlákna
a termoplasty sa označujú ako drevoplastové kompozity (WPC). Termoplasty vieme opakovane
roztaviť, čo dovolí iným materiálom rastlinného pôvodu, aby boli zmiešané vo výsledný
kompozit. Polypropylén, polyetylén a polyvinylchlorid (PVC) sú v súčasnosti najviac
používané termoplasty pre WPC. [1]

Obr. 1. Štruktúra polyvinylchloridu [2]

PVC je termoplastický polymér, ktorý sa skladá z reťazových jednotiek monoméru
vinylchloridu (chloretylénu), ako je znázornené na obr. 1. Štruktúrne môžu byť atómy chlóru
v rôznych konfiguráciach vzhľadom na uhlíkový reťazec. Izotaktická konfigurácia, kde sú
atómy chlóru špecificky orientované na jednej strane polymérneho uhlíkového reťazca.
Syndiotaktická konfigurácia, kde usporiadanie atómov je striedavé na oboch stranách reťazca.
Ataktická konfigurácia predstavuje náhodné rozmiestnenie atómov chlóru voči rovine
uhlíkového reťazca. Pri polymerizačnom procese vznikajú prednostne molekuly ataktického
polyméru, čo spôsobuje veľkú tvrdosť čistého polyméru. Pridávaním rôznych modifikátorov
húževnatosti, najčastejšie na báze akrylátov alebo chlorovaného polyetylénu, sa dosahuje
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požadovaná pevnosť a pružnosť materiálu. Avšak pridané chemické látky, meniace fyzikálnochemické vlastnosti produktu, sa môžu počas životnosti výrobku vylučovať na povrch, čo môže
predstavovať zdravotné riziko pre človeka [2, 3]. Aj to je jedným z aspektov, prečo sa kladie
dôraz na využitie prírodných a obnoviteľných zdrojov ako náhrady základných výrobných
surovín pre WPC. Medzi tieto sa radí aj lignín, ktorý patrí medzi sekundárne metabolity rastlín
a predstavuje druhú najčastejšiu organickú zlúčeninu na zemskom povrchu po celulóze. Zahŕňa
25 % rastlinnej biomasy. Lignín je prírodný aromatický polymér vytvorený enzymatickou
polymerizáciou troch alkoholov kyseliny škoricovej. Tie sa nazývajú monolignoly: pkumarylalkohol, koniferylalkohol a sinapylalkohol.

Z týchto

vznikajú

podjednotky

H

(hydroxyfenyl), G (guaiacyl) a S (syringyl). Polymérny reťazec obsahuje až 10000 jednotiek
[4]. Organická hmota, ako piliny, ryžové šupky alebo drvená slama, predstavuje zložku
drevoplastových kompozitov. Táto hmota obsahuje spomínaný lignín. Súčasťou zmesi sú aj
rôzne aditíva ako napríklad farbivá alebo stabilizátory, ktoré zabezpečujú lepšiu vzájomnú
interakciu základných zložiek kompozitu a zlepšujú jeho výsledné vlastnosti.
Vývoj nových druhov kompozitných materiálov je dôležitý nielen z hľadiska
optimalizácie výroby, čo zahŕňa náklady, spotrebu energie a materiálu, ale hlavne s ohľadom
na ekológiu výroby používajúcej prírodnú organickú hmotu ako obnoviteľnú surovinu.
Cieľom našej práce bola charakterizácia polyvinylchloridu ako jednej zo základných zložiek
pre výrobu kompozitných materiálov pomocou infračervenej spektroskopie.
Materiál a metódy
Štrukturálna charakterizácia práškového PVC ako jednej z primárnych zložiek WPC
bola vykonaná pomocou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (Fouriertransform infrared spectroscopy). FT-IR je spektroskopická nedeštruktívna metóda, ktorej
princípom je absorpcia infračerveného žiarenia pri prechode vzorkou, pričom dochádza
k zmenám rotačno-vibračných energetických stavov molekuly v závislosti na zmene
elektrického dipólového momentu molekuly. Infračervená oblasť sa rozdeľuje na blízku IR
(13000-4000cm-1), strednú IR (4000-400cm-1) a ďalekú IR (400-100cm-1). Pre štruktúrnu
analýzu je najdôležitejšia stredná IR oblasť. Hodnoty vibračných energií v spektre závisia od
pevnosti chemickej väzby, od molekulovej geometrie a hmotnosti atómov.
Najdôležitejšou časťou IR spektrometra je Michelsonov interferometer, zobrazený na
obr. 2. Deličom zväzku sa rozdelí zdrojový lúč na dva, pričom pre jeden sa zavedie premenlivý
dráhový rozdiel. Po opätovnej rekombinácii lúčov dochádza k interferencii, kde v závislosti od
dráhového rozdielu vznikajú interferenčné maximá a minimá. Zmenou optického dráhového
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rozdielu oboch lúčov, signál dopadajúci na detektor generuje interferogram. Záznam časového
oneskorenia sa transformuje pomocou Fourierovej transformácie, ktorá predstavuje
matematickú integrálnu transformáciu signálu z časovej domény na frekvenčnú. Výsledkom je
získané spektrum, teda závislosť absorbancie, alebo transmitancie od vlnočtu žiarenia.

Obr. 2. FT-IR spektrometer využívajúci Michelsonov interferometer [5]

Výsledky a diskusia
Jednou z používaných techník na prípravu tuhých vzoriek je technika použitím tabliet
z alkalického halogenidu. Malé množstvo vzorky vo forme prášku (10 mg) sa zhomogenizovalo
s 200 mg vysušeného chloridu draselného (2h pri teplote 85 °C). Pod vysokým tlakom sa
vylisuje tableta, pričom sa vytvorí tzv. sklovitá modifikácia KCl, u ktorej prechodom IR
žiarenia dochádza k menším stratám intenzity žiarenia, spôsobených odrazom. IR spektrum
bolo merané v rozsahu 350-7000 cm-1, pri spektrálnom rozlíšení 4 cm-1.

Obr. 3. IR spektrum PVC v KCl
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Na obr. 3. je IR spektrum s priradenými vysokými frekvenciami v rozsahu vlnočtu 2968
cm-1 až 2818 cm-1 z oblasti charakteristických skupinových vibrácií (4000-1500) cm-1 pre
vibrácie ν(C-H) a ν(CH2) skupín. Absorpčný pás s vlnočtom 1425 cm-1 prislúcha rovinnej
deformačnej vibrácii δ(C-H) väzby. Oblasť 1400 cm-1-1130 cm-1 prislúcha deformačným
vibráciam δ(C-H) väzieb, z toho dva intenzívne pásy 1328 cm-1 a 1250 cm-1 prislúchajú
deformačným rovinným a mimorovinným módom δ(C-H) väzieb PVC. Menej intenzívne pásy
v tejto oblasti patria iným konkrétnym typom deformačných vibrácií, ako sú „wagging“ a
„rocking“. Vibrácie (C-C) väzieb PVC reťazca sú charakteristické pre oblasť 1130 cm-1-790
cm-1. Vibrácie s najnižšou energiou, v IR oblasti najnižších vlnočtov 700-600 cm-1,prislúchajú
valenčným módov ν(C-Cl) vibrácii.
V ďalšom kroku bol postupne menený hmotnostný pomer vzorky PVC voči KCl.
Intenzita píkov jednotlivých vibrácii sa znižovala s postupným zvyšovaním transmitancie.
Obrázok 4 ukazuje závislosť transmitancie od zvyšujúceho sa množstva KCl pri definovanej
hodnote vlnočtu 1425,41 cm-1 a obrázok 5 pri 617,22 cm-1.

Obr. 4. Graf závislosti transmitancie C-H deformačnej vibrácie od hmotnostného pomeru PVC a KCl
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Obr. 5. Graf závislosti transmitancie C-Cl valenčnej vibrácie od hmotnostného pomeru PVC a KCl

Sledovaním zmeny intenzít jednotlivých vibrácií pri koncentračných rozdieloch je
následne možné určiť koncentračné pomery v neznámej vzorke. Tieto kalibrácie umožnia lepšie
sledovať zmeny pri porovnaní rôznych postupov prípravy WPC.
Záver
IR spektrom vzorky polyvinylchloridu sa potvrdila jeho štruktúra a zároveň čistota
vzorky, keďže sme v nej nepozorovali iné pridané látky.
V našej práci budeme pokračovať charakterizáciou ďalších špecifických vibrácii
v spektre zmesi PVC-lignín. Následne ich porovnáme s IR spektrom predloženej vzorky WPC.
Monitorovaním štruktúry WPC predpokladáme zistenie funkcie a množstva viacerých aditív
používaných pri výrobe, pridávaných za účelom zlepšenia fyzikálnych a mechanických
vlastností kompozitu.
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Abstract
Calculations of excited states of MoCs
Our goal was to provide more accurate results of Mo-Cs interaction calculations. We present a quantum
chemical calculations of the ground and excited states of interaction of atoms Mo and Cs. We used ab initio
methods RASSCF and CASPT2. All important results are documented by potential energy curves for Mo-Cs
interaction. We have studied the following multiplicities of MoCs, in the order of their stabilities: sextet, octet and
also quartet and doublet.

Keywords: intermolecular interaction; excited states; RASSCF; CASPT2; Molybdenum; Cesium
Úvod a formulácia cieľa
Cieľom tejto práce, ktorá nadväzuje na prácu Damone et al. [1], je teoretickými
výpočtami prispieť k experimentálnemu výskumu jadrovej syntézy, ktorá využíva systém
injektorov s neutrálnym lúčom využívajúcich

vyparované cézium, vyvinutých pre fúzny

reaktor ITER/DEMO.
Hlavným cieľom je optimalizovať spotrebu cézia v NBI (Neutral Beam Injection) zdroji
prostredníctvom modifikácie

na molybdénovom povrchu. Navrhovaná štúdia by mala

poskytnúť molekulárne vlastnosti ako aj vlastnosti v pevnom stave pre cézium, ktoré sa
implantuje na rôzne modely kovového povrchu Mo s rôznou obsadenosťou implantovaných
atómov.
V centre záujmu nášho tímu je interakcia atómov molybdénu a cézia s využitím
presných ab initio výpočtov zahŕňajúcich relativistické efekty, teda spin-orbitálnu interakciu.
V tejto práci ukážeme krivky potenciálnej energie, ktoré reprezentujú interakciu Mo-Cs a
uvedieme porovnanie energií rôznych multiplicít. Náš tím sa venoval výpočtom základných
i excitovaných stavov interakcie Mo-Cs.
Materiál a metódy
Na všetky výpočty sme použili balík kvantovo-chemických výpočtov MOLCAS [2,3]
Skalárne relativistické efekty boli zahrnuté pomocou metódy DKH (Douglas-Kroll-Hess) [4,5]
s použitím RASSCF-výpočtov [6,7] zahrňujúc nedynamické efekty elektrónovej korelácie.
Časť dynamickej korelácie sme získali metódou CASPT2, (Complete Active Space –
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Perturbation Theory) ktorá je založená na poruchovej teórii do druhého poriadku [2,8].
Pre výpočty v bodovej grupe symetrie C1, ako aj C2 sme využili gaussovskú bázu
atómových funkcií ANO-RCC-VQZP [9] pre zohľadnenie skalárnych relativistických efektov.
Vzhľadom

na

elektrónovú

konfiguráciu

molybdénu

([36Kr]

4d55s1)

a cézia

([54Xe] 6s1) sme použili 7 aktívnych elektrónov v aktívnom priestore 18 orbitálov (pre výpočty
v C2 symetrii sú tieto orbitály rozdelené na 10 orbitálov v prvej reprezentácií a 8 orbitálov
v druhej reprezentácií). Interakcia Mo-Cs môže nadobudnúť 4 stavy: oktet, sextet, kvartet
a dublet. Z hľadiska energetickej stability sme sa prednostne zaujímali o energeticky najnižšie
multiplicity: sextet a oktet.
Výsledky a diskusia
Na Obr.1. vidíme krivky potenciálnej energie, ktoré sme získali metódou CASPT2. Ide
o porovnanie energetických stabilít pre rôzne stavy interakcie Mo-Cs. Výpočet ukazuje, že
najstabilnejší je sextet, pretože má najnižšie hodnoty energie. Naviac, na rozdiel od ostatných
stavov môžeme na krivke sextetu vidieť veľmi výraznú atrakčnú a repulznú časť. Minimum
energie je pri vzdialenosti 3,60 Å. Hodnota energie je na všetkých obrázkoch relatívna, pretože
je vztiahnutá na takú hodnotu, aby najnižšia energia pri najstabilnejšej vzdialenosti mala pre
názornosť hodnotu 0,00 eV. Pre oktet je najstabilnejší stav interakcie Mo-Cs vo vzdialenosti
4,40 Å pre kvartet dokonca až pri 5,60 Å.
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Obr. 1. krivky potenciálnej energie získané metódou CASPT2 v C1 symetrii pre sextet, oktet, kvartet
a dublet. Legenda obrázku – sextet (modrá), oktet (červená), kvartet (sivá), dublet (žltá)
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Obr. 2. krivky potenciálnej energie získané metódou CASPT2 v C2 symetrii pre sextet v dvoch
reprezentáciách. Legenda obrázku – graf vľavo: prvá reprezentácia – stav sigma (modrá), stav sigma (červená),
stav sigma (sivá), stav delta (žltá); graf vpravo: druhá reprezentácia – stav pi (modrá), stav pi (červená)

Obr.2. zobrazuje krivky potenciálnej energie, ktoré reprezentujú interakciu Mo-Cs, pričom sme
sa zamerali na energeticky najnižšiu multiplicitu– sextet. Tieto krivky sú záznamy z ms-CASPT2
(multi-state) výpočtov v C2 symetrii. Túto symetriu sme zvolili na základe linearity molekuly
MoCs. Na ľavej polovici obrázku sa nachádza reprezentácia a, v ktorej môžeme pozorovať stavy
Σ (sigma) a Δ (delta), a vpravo reprezentácia b, kde sú stavy Π (pi). Pre základný stav (sigma)
má rovnovážna vzdialenosť interakcie Mo-Cs 3.60 Å. Energetické vzťahy sú zachované na
obidvoch grafoch v tomto obrázku, takže energetická bilancia vyzerá nasledovne: Σ < Σ < Π < Σ
< Σ < Π.
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Obr. 3. krivky potenciálnej energie získané metódou CASPT2 v C1 symetrii pre sextet
Legenda obrázku – stav sigma (modrá), stav sigma (červená), stav pi (šedá)

Obr.3 dokumentuje výpočty interakcie Mo-Cs pre najstabilnejší stav – sextet metódou
CASPT2 v C1 symetrii. Výpočet bol spustený pre 4 korene, z ktorých sme dostali 3 stavy:
Σ < Σ < Π. Základný stav je najstabilnejší pri medzijadrovej vzdialenosti Mo-Cs 3,80 Å.
Záver
Kvantovo-chemické ab initio výpočty ukázali, že najstabilnejšia z možných multiplicít
pri interakcií molekúl molybdénu a cézia je sextet. Z toho dôvodu sme práve sextetu venovali
najväčšiu pozornosť, pričom sme zistili, že základný stav je sigma, teda môžeme zapísať term
6

Σ. Venovali sme sa porovnaniu metód RASSCF a CASPT2, pričom sme sa snažili získať čo

najviac stavov počítajúc systematicky až po 20 koreňov, aby sme pri nižších stavoch vylúčili
vplyv vyšších. Veríme, že našou prácou sme prispeli k vyššej presnosti výpočtov interakcie
Mo-Cs. Naším ďalším plánom je pokračovať vo výpočtoch interakcie Mo-Cs, určovať spinorbitálnu interakciu či určiť niektoré dôležité spektroskopické konštanty, napr. harmonickú
vibračnú frekvenciu ωe,
Poďakovanie
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Abstract
Comparison of methods for 90Sr determination
The aim of this thesis was to compare the methods for the concentration of 90Sr from large volumes of
waters in terms of yield, time. To compare the methods used three commercially available methods using 3M
Bioanalytical Technologies - 3M EmporeTM Rad Disks STRONTIUM, AnaLig® Sr-01 from IBC Advanced
Technologies and Sr® Resin manufactured by Eichrom Technologies. In the work two types of real samples of
water (concentrate and low volume sample for rapid analysis) were used to select a suitable separation method.
Radiochemical yield was monitored using 85Sr tracing radionuclide and 85Sr was measured on HPGe detector.
The work suggests that the most appropriate method for determining 90Sr is the use of a commercially available
product AnaLig® Sr-01 from IBC Advanced Technologies.

Keywords: large-volume; determination; strontium
Úvod a formulácia cieľa
V literatúre je široko popísané stanovenie

90

Sr pri nízkoobjemových vzorkách do 10

dm3. V laboratórnej praxi je však potrebné analyzovať aj vysokoobjemové vzorky, najmä vôd,
kde je koncentrácia 90Sr pomerne nízka. Tu však nastáva problém, nakoľko vzorky veľkých
objemov zo sebou nesú radu problémov a to najmä množstvo rôznych katiónov, ktoré bránia
efektívnemu stanoveniu, či už klasickými metódami, ako aj komerčne dostupnými, kde
konkurenčné katióny bránia efektívnej separácii. Metódy používané pre nízkoobjemové vzorky
vôd nie sú vhodné pre analýzu veľkoobjemových vzoriek.
Vedeckým cieľom projektu bolo preskúmať s použitím dostupnej literatúry výber a
metódy pre veľkoobjemové vzorky vôd.
Meranie aktivity stopovacieho rádionuklidu

85

Sr sa uskutočnilo pomocou

HPGe

detektora.
Materiál a metódy
Extrakčná chromatografia nahrádza konvekčné metódy pre separáciu rádionuklidov
a poskytuje možnosť efektívnej separácie pre rôzny typ vzoriek kombináciou kvapalinovej
extrakcie a pohodlnosti použitia chromatografickej kolónky [1]. Extrakčný systém Sr® Resin
navrhnutý firmou Eichrom je vysokoselektívny a vyznačuje sa jednoduchosťou použitia
chromatografickej kolóny. Extrakčná chromatografia nahrádza zdĺhavé klasické metódy
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separácie rádionuklidov zo širokého spektra vzoriek. K nevýhodám patrí jej jednorázová
požiteľnosť a to len pri nízkych koncentráciách vápnika vo vzorke [2].
Ión-selektívne reagenty zabezpečujú v membránových technológiách naviazanie ťažkého
kovu, resp. rádionuklidu do cieľovej matrice. Účinok spočíva v selektívnom stupni, akým je
cieľový ión viazaný a naopak, ako sú selektívne ostatné prvky absorbované. Absorbujúce ióny
sú pokryté čiastočkami, ktoré sú začlenené do membrán. Najefektívnejšími formami pre bežnú
prax v chemických a rádiochemických laboratóriách sú membránové technológie vo forme
diskov

[3].

Firmy

3M,

IBC

Advanced

Technologies

v spolupráci

s

Argonne

NationalaLaboratory vyvinuli efektívnu separačnú metódu. Metóda kombinuje produkt od
firmy IBC Advanced Technologies SuperLig® (SuperLig® 620) s vysokou selektivitou
a membrány EmporeTM vyrábané firmou 3M – „Rapid Analysis Product“ (RAP). Disky
vyvinuté pre analýzu

90

Sr je dostupný pod komerčným názvom 3M EmporeTM Rad Disks

STRONTIUM [4].
Produkty AnaLig® sú vysoko účinné pri odstraňovaní iónov v komplexnýcharoztokoch a
využívajú najmä v prípadoch, ak sú tradičné separačné techniky neúčinné. Produkty AnaLig®
od spoločnosti IBC Advanced Technologies sa bežne používajú v rádiochémii na analýzu
rádionuklidov [5]. Inovatívne produkty spoločnosti IBC Advanced Technologies sú zložené na
technológii molekulového rozpoznávania, skr. MRT (angl. Molecular Recognition
Technology). Pre selektívnu separáciu

90

AnaLig®

je

Sr-01.

AnaLig®

Sr-01

Sr bol vyvinutý sorbent pod komerčným názvom
vhodný

na

selektívnu

separáciu

stroncia

z environmentálnych vzoriek. K výhodám patrí možnosť použitia v širokom rozsahu hodnoty
pHa(pH˂7) a použití pri vzorkách s vysokým obsahom iónov dvojmocného vápnika
a jednomocného sodíka [4].
Výsledky a diskusia
Spoločným znakom metód je ich komerčná príprava a zakúpenie produktu zo stálymi
vlastnosťami garantovaných výrobcom. Všeobecný postup vykonaných metód spočíva
v princípe v troch základných krokoch: kondicionanie kolóny zo sorbentom/ diskom,
nanesenie vzorky na sorbent/ disk a elúcia cieľového rádionuklidu z kolóny. Všetky tri metódy
sa vyznačujú nízkou spotrebou činidiel.
Dve 25 dm3 vzorky boli odobraté Výskumným ústavom vodného hospodárstva. Obe
vzorky boli okyslené HNO3 (1 cm3 65 %

HNO3 na 1 dm3 vzorky). Vzorky boli

zhomogenizované do jednej veľkoobjemovej vzorky. V práci sa testovali dva objemy vzoriek,
okrem metódy zakoncentrovania

90

Sr z veľko-objemových vzoriek aj metóda pre rýchle
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stanovenie 90Sr s objemom 500 cm3, v prípade vzniknutého mimoriadneho stavu. Na testovanie
zakoncentrovania 90Sr bolo odobratých 12 dm3, vzorky boli odparené na minimálny objem.
Výsledky sú prezentované v tabuľke 1.
a)

3M EMPORETM RAD DISKS STRONTIUM

Postup separácie 90Sr na 3M EMPORETM RAD DISKS STRONTIUM
Pre separáciu na 3MEmporeTM Rad Disks STRONTIUM je potrebná úprava
koncentrácie vzorky na 2 mol·dm-3 HNO3. Pri danej koncentrácii sa dosiahne maximálny
výťažok separácie [1].
Postupovalo sa nasledovne:
-

Do vzorky po úprave bol následne pridaný stabilný nosič (2 mg·cm-3 Sr2+) a 100 µl 85Sr.

-

3M EmporeTM Rad Disks STRONTIUM bol vložený do filtračného zariadenia a premytý 10 cm3
metanolu.

-

Disk bol kondiciovaný s 30 cm3 2 mol·dm-3 HNO3.

-

Následne bola nanesená vzorka (rýchlosť prietoku bola zaznamenaná 10 cm3·1 min-1).

-

Po pretečení vzorky bol disk premytý 2 x 30 cm3 2 mol·dm-3 HNO3 a 10 cm3 destilovanej H2O.

-

Stroncium bolo eluované z disku 20 cm3 EDTA o hodnote pH (9 – 11) do scintilačnej vialky.

-

Eluovaná frakcia bola meraná na HPGe detektor EG&G ORTEC, program GammaVision (32-bit) po
dobu 3600 s pri 514 keV.

Rovnako sa postupovalo aj v prípade zakoncentrovania vody s objemom 12 dm3.
b) ANALIG® SR-01
Postup separácie 90Sr na ANALIG® SR-01
Vzorka vody bola upravená pomocou 65 % HNO3 na výslednú koncentráciu približne
2 mol·dm-3 HNO3. Oproti metóde s 3M EmporeTM Rad Disks STRONTIUM, je možné použiť
roztok v prostredí v širokom rozsahu koncentrácie (1 - 10) mol.dm-3 HNO3.
Postupovalo sa nasledovne:
-

Do vzorky po úprave bol pridaný stabilný nosič (2 mg·cm-3 Sr2+) a 100 µl 85Sr.

-

Do chromatografickej kolónky bolo nanesených 0,7 g sorbentu AnaLig® Sr-01

a sorbent bol

kondiciovaným s 20 cm3 2 mol·dm-3 HNO3.
-

Následne bola nanesená vzorka (rýchlosť prietoku bola zaznamenaná 10 cm3·1 min-1).

-

Po pretečení vzorky bol sorbent premytý 2 x 30 cm3 2 mol·dm-3 HNO3 a 10 cm3 destilovanej H2O.

-

Stroncium

bolo

eluované

zo

sorbentu

s

20

cm3

0,05

mol.dm-3

EDTA

o hodnote

pH (9 – 11) do scintilačnej vialky.
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-

Eluovaná frakcia bola meraná na HPGe detektor EG&G ORTEC, program GammaVision (32-bit) po
dobu 3600 s pri 514 keV.

Rovnakým postupom sa postupovalo aj v prípade zakoncentrovanej vzorky vody s objemom
12 dm3.
Sr® RESIN

c)

Postup separácie 90Sr na Sr® Resin
Vzorka vody bola upravená pomocou 65 % HNO3 na výslednú koncentráciu 2 mol·dm-3
HNO3.
Postupovalo sa nasledovne:
-

Do vzorky bol pridaný stabilný nosič (2 mg·cm-3 Sr2+) a 100 µl 85Sr.

-

Do chromatografickej kolónky bolo daných 0,7 g sorbentu Sr® Resin a sorbent bol kondiciovaný s 30
cm3 2 mol·dm-3 HNO3.

-

Následne bola nanesená vzorka (rýchlosť prietoku bola zaznamenaná 10 cm3·1 min-1).

-

Po pretečení vzorky bol sorbent premytý 2 x 30 cm3 2 mol·dm-3 HNO3.

-

Stroncium bolo eluované zo sorbentu 20 cm3 0,05 mol·dm-3 HNO3 do scintilačnej vialky.

-

Eluovaná frakcia bola meraná na HPGe detektor EG&G ORTEC, program GammaVision (32-bit) po
dobu 3600 s pri 514 keV.

Stroncium nebolo zachytené v eluovanej frakcii, metóda sa zopakovala s rozdielom, pričom sa
použila vzorka v 8 mol·dm-3 HNO3 a sorbent bol po pretečení vzorky tiež premývaný s 8
mol·dm-3 HNO3.
Rovnako sa postupovalo aj v prípade zakoncentrovanej vody s objemom 12 dm3.

Metóda

3M EmporeTM
Rad Disks
STRONTIUM
AnaLig® Sr-01

Tab. 1 Zhrnutie výsledkov použitých metód
Vzorka
Časová
Finančný
[dm3]
náročnosť
rozpočet pripadajúci na 1
analýzu pri vykonaní [EUR]*
1
10
60 analýz
analýzy
analýz
12*
35 minút
98,55
98,55
98,55
0,5
12*

1 h a 30 min
1 h a 20 min

108,12

25,97*

25,97*

výťažok
R±U
[%]
74 ± 7
98 ± 9
89 ± 8

0,5
4 h a 30 min
98 ± 9
12*
3 h a 30 min
46,32
46,32
46,32
34 ± 3
0,5
7h
43 ± 4
* koncentrát z 12 litrov vzorky odparený pred analýzou na požadovaný objem
* ceny v EUR sa môžu mierne líšiť v závislosti od dodávateľa, na výpočet boli použité priemerné ceny chemikálii
a iných materiálov
* predpoklad viac násobného použitia sorbentu AnaLig® Sr-01 podľa výsledkov uvádzaných v práci
Ometákovej[4].
Sr® Resin
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Záver
Na porovnanie metód na stanovenie

90

Sr boli použité sorbenty: 3M EmporeTM Rad

Disks STRONTIUM, AnaLig® Sr-01, Sr® Resin. Najefektívnejšie sa javila metóda analýzy
stroncia za použitia sorbentu AnaLig® Sr-01 vyrábaného firmou IBC Advanced. Výťažok
separácie pri koncentráte z 12 dm3 bol výťažok (89 ± 8) % a pri 0,5 dm3 vzorky (98 ± 9) %.
K výhodám danej metódy patrí možnosť použitia v širokom rozsahu koncentrácie HNO3
a použití pri vzorkách s vysokým obsahom iónov dvojmocného vápnika a jednomocného
sodíka. Čo sa týka časovej náročnosti

metóda s AnaLig® Sr-01 je hneď za metódou

s EmporeTM diskami. Metóda je ale najvýhodnejšia z hľadiska ceny pri viacnásobnom použití
a čas potrebný na analýzu nie je zdĺhavý a analýzu je možné vykonať behom jednej pracovnej
doby. Metóda zakoncentrovania a separácie

90

Sr za použitia technológie od firmy Eichrom

sorbent Sr® Resin je najmenej efektívna s pomedzi testovaných komerčných sorbentov.
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Abstract
Potential of avian transport of Foraminifera to settle the terrestrial lakes
The aim of project was to find out the transport options of living Foraminifera for a long distance and
determine how the tests of Foraminifera can be transported as well as identified different way of their settlement.
The script introduce the expansion of the population and its response to environmental invasion. Studied location,
Cankiri Basin, is located in the northern part of the Central Anatolian Plateau. Miocene to Quaternary succession
are build by continental sediments setting characterised by permanent water bodies affected by strong salinity
oscillations. The foraminiferal tests derived from bulk samples allowe us to suppose that they were transported to
the saline lake by avian transport. By main characteristics of evolution of population in the case of invasion and
the population response in new environment we presume, that invasion occured in four phases.

Keywords: Foraminifera; transport; Miocene; Central Anatolian Plateau
Úvod a formulácia cieľa
Na schránky dierkavcov pôsobí množstvo vonkajších procesov. Medzi nich
zaradzujeme eróziu, transport a usadzovanie. Transport považujeme za najdôležitejší, ale býva
často ťažko rozpoznateľný. Málokedy sa podarí nájsť fosílne schránky v ich pôvodnom
prostredí. Pri transporte schránok organizmov často dochádza k ich opracovaniu a modifikácii
fyzikálnymi a chemickými procesmi.
Schránky morských dierkavcov boli v niektorých prípadoch nájdené v prostrediach,
kde sa more nenachádzalo [1]. Najčastejšie to býva v oblastiach slanísk, kde sa v minulosti
nachádzali jazerá s podobným percentom slanosti ako v morskom prostredí. Neskôr
paleojazerá vyschli a fosílne, alebo subfosílne schránky dierkavcov tam nájdeme aj dnes (in
situ). Podľa veľkosti a množstva schránok predpokladáme, že dierkavce v prostredí po invázií
prežívali. V tomto prípade uvažujeme nad transportom materiálu vodným vtáctvom [2].
Cieľom práce bolo zistiť možnosti transportu živých dierkavcov na väčšie vzdialenosti
pomocou vodného sťahovavého vtáctva a identifikovať rôzne spôsoby osídlenia prostredia.
Práca sa zaoberá vývojom populácie miliolidných dierkavcov na lokalite Tuglu v panve
Cankiri Basin v severnej časti Centrálnej Anatólie a jej odozvám pri invázii do nového
prostredia [3].
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Materiál a metódy
Študovaná lokalita sa nachádza v Turecku v panve Cankiri Basin v severnej časti
Centrálnej Anatólie (Obr. 1A). Odkryv Tuglu sa nachádza južne od obce Tuglu
(40°25´23.80´´N, 34°18´44.40´´E) (Obr. 1B). Hlavnú litologickú náplň predstavujú siltové íly,
ktoré sa nachádzajú medzi dvoma odlišnými vrstvami pieskov. Vysoký podiel ílov
v preskúmanej oblasti pravdepodobne zabránil prísun fluíd a umožnil rast sekundárnych
karbonátových minerálov. Sedimenty sú charakterizované ako fosílne trvalo zavodnené plochy
ovplyvnené silnými výkyvmi salinity so zdrojom solí v oligocénnych sedimentech [4].

Obr. 1. Lokalizácia študovanej oblasti – A) poloha Cankiri Basin a odkryvu Tuglu (oranžovou farbou
vyznačená Panva Cankiri) B) schématická geologická mapa oblasti odkryvu Tuglu [4]

Odobraté vzorky boli macerované vo vode a plavené na sitách 0,071 – 1mm a následne
pozorované pod binokulárnou lupou Leica MZ 75 pri 40 až 60 násobnom zväčšení. Z každej
vzorky bolo separovaných 250 jedincov, ktoré boli dokumentované pomocou fotoaparátu
pripevnenom na optickom mikroskope. Z každej vzorky boli schránky dierkavcov merané
(Obr. 2). Namerané hodnoty sme vložili do tabuľkového programu (MS Excel) a vypočítali
priemerné veľkostí schránok spoločenstiev za sebou nasledujúcich vzoriek. Pre znázornenie
veľkostných tried a pomeru dĺžky a šírky v jednotlivých vzorkách (Obr. 2) bol použitý program
PAST [6]. Zároveň sme sa sústredili na morfologické zmeny schránok pomocou pozorovania
v skenovacom elektrónovom mikroskope Hitashi Quanta FEG 250.
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Obr. 2. Meranie schránky dierkavca - odfotené pomocou SEM (Hitashi Quanta FEG 250) [3]

Výsledky a diskusia
V práci bolo spracovaných 14 vzoriek, z ktorých sme vybrali po 250 schránok
dierkavcov. Vo vzorkách sa nachádzalo veľmi málo diverzifikované spoločenstvo dierkavcov
Quinqueloculina akneriana, Q. seminula, Trisegmentina sp. a Miliolina sp. Mazzini et al.
(2013). Dierkavce neboli pre merania taxonomicky určované, sledovali sa zmeny generálne,
nakoľko uvedené druhy sa veľkostne výrazne nelíšia ani počas ontogenézy ani v dospelosti [5].
Výsledky meraní veľkostných rozdielov schránok sú uvedené v tab. č. 1.
Tab. 1. Výpočet priemernej dĺžky, šírky a skutočnej veľkosti schránok [3]
VZORKA Priemerná dĺžka (cm) Priemerná šírka (cm) Skutočná priemerná veľkosť (mm)
TUHr 5
0,96
0,59444
0,2422448018
TUHr 6
0,94
0,63778
0,2210793691
TUHr 12
1,22889
0,84
0,2194446429
TUHr 16 bis
1,61778
1,11778
0,2170972821
TUHr 16
1,84
1,19333
0,2312855623
TUHr 16 C
1,67333
1,06222
0,2362970948
TUHr 17
1,47778
0,95111
0,2330613704
TUHR 19

1,74667

1,23111

0,2128164827

Z výsledkov sme zistili, že sa vo vzorkách z profilu Tuglu (TU4-TU6) nachádzali
schránky dierkavcov v rôznom počte a veľkostných kategóriách ako aj s rôznym stupňom
poškodenia. Základným predpokladom interpretácie výskytu schránok dierkavcov je veľkostné
triedenie schránok [6]; oscilovanie salinity [3], klasický vývoj populácie a správanie sa
populácie pri invázii [7].
Podľa nameraných priemerných veľkostí schránok a histogramu pomeru dĺžka/šírka
predpokladáme, že dierkavce invadovali v 4 etapách (Obr. 3). Keďže vzorka č.5 (TUHr 5)
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obsahovala veľa malých schránok (juvenílnych) so strednou hodnotou 0.25mm,
predpokladáme inváziu dierkavcov zaznamenaných vo vzorke č.4 (TUHr 4), ktorá obsahovala
málo schránok dierkavcov menších veľkostí, bez teratologických jedincov hoci neposkytla
dostatočné množstvo pre valídny štatistický súbor. Obsah jedincov vo vzorke č.6 (TUHr 6)
poukazuje na druhú inváziu,

pretože menších (juvenílnych) schránok a schránok bez

teratologických zmien bolo viac ako vo vzorke č.5, so strednou hodnotu 0,21mm. V ďalšej
vzorke č.12 (TUHr 12) populácia s väčšími schránkami narastá (podľa výsledkov
z krabicového diagramu a histogramu (Obr. 3) a jej schránky začínajú byť zjavne teratologické.
Vo vzorke č. 13 (TUHr 13) sa už nachádzalo málo schránok, čiže populácia už pravdepodobne
prestala prosperovať. Podľa vzorky č.16 (TUHr 16 bis) nastala tretia invázia, pretože podľa
histogramu bola prítomná populácia s veľkým počtom malých jedincov bez teratologických
zmien. Potvrdzuje to aj výsledok krabicového diagramu (Obr. 3). Zo vzoriek č.16, 16C a 17
(TUHr 16, TUHr 16C, TUHr 17) môžeme predpokladať, že populácia prosperovala, schránky
postupne rástli. Histogramy a krabicové diagramy naše predpoklady potvrdzujú. Vo vyšších
vzorkách (č. 16 a vzorke č. 16C) bolo prítomných množstvo teratologických schránok, čo by
mohlo znamenať, že na populáciu dierkavcov pôsobil určitý stres a prejavili sa genetické
problémy typické pre malé populácie. Podľa počtu schránok vo vzorke č.17 (0,8 g výplavu)
predpokladáme, že sa veľkosť populácie začala zmenšovať a prítomnosť teratologických
schránok nás vedie k predpokladu, že populácia nemala dostatok živín, alebo vhodné
prostredie. Vo vzorke č.19 (TUHr 19) sa nachádzali schránky menších rozmerov bez
teratologických zmien a podľa ich množstva (0,15 g výplavu) predpokladáme štvrtú inváziu.
Keďže sa schránky v nižších vrstvách profilu nenachádzali vôbec a najbližšie morské
prostredie bolo vzdialené takmer 100 km [4], predpokladáme, že boli aviálnym transportom
sťahovavého vtáctva vo forme juvenílnych jedincov, alebo propagúl introdukované do slaného
jazera, ako bolo dokumentované aj v nemorských slaných jazerách Austrálie [8]. Iný druh
transportu vylučujeme na základe histogramov meraní veľkostí schránok, nakoľko sa vo
vzorkách nenachádzali veľkostne vytriedené asociácie [6]. Schránky neboli veľkostne
separované, v každej vzorke sa vyskytli rôzne veľkostné triedy (Obr. 3). Sedimenty
s podobnými fosíliami sa v okolitom sedimente v blízkej dobe nenachádzali. Transport ľadom
vylučujeme z klimatického hľadiska a transport vetrom tiež nie je pravdepodobný, nakoľko
schránky sú veľké a nevykazovali abrázne znaky veterného transportu.
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Obr. 3. Kombinovaný graf s výsledkami - výsledky štatistického spracovania veľkostí schránok dierkavcov
a interpretácia ich výskytu na odkryve Tuglu v časti TU04-TU06 [3]

Záver
Pochopenie životných podmienok dierkavcov, ich populačnej dynamiky, zachovania
schránok v rôznych sedimentačných prostrediach ako aj ich posmrtný transport je základom
interpretácii paleoprostredia, paleoklímy, či veku hornín. Pomocou štandardných metód boli
vo vzorkách profilu Tuglu študované schránky fosílnych dierkavcov Quinqueloculina
akneriana, Q. seminula, Trisegmentina sp. a Miliolina sp. s rôznymi veľkostnými hodnotami.
Nakoľko ide o profil jazera s vysokou osciláciou salinity, bolo výzvou, zistiť akým spôsobom
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sa v ňom nachádza také veľké množstvo schránok morských organizmov. V práci bolo
spracovaných 14 vzoriek, z ktorých sme vybrali po 250 schránok dierkavcov. Podľa obsahu,
veľkosti a stupňa poškodenia schránok vo vzorkách predpokladáme, že na danom území došlo
k viacerým inváziám, ktoré podľa našich odhadov nastali aviálnym transportom - vtáctvom.
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Porovnanie asociácií ťažkých minerálov z albských až cenomanských
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Abstract
Comparison of the heavy mineral assemblages from the Albian to Cenomanian exotic flysches of the
Klape Unit, Tatricum, Fatricum and some adjacent units – preliminary results.
The first massive input of exotics occurred in the Albian in Klape Unit and Poruba Formation. 28 samples
were analyzed for the heavy-minerals in the mentioned units. Units are dominated by Cr-spl, Zr, Tu, Ap and Ru
in various ratios. Ti, Ky, Mo, Ep, Si, St occur only rarely. There are local excursions of B.Am , Px, Gr and Ky. A
higher Zr and lower Cr-spl amount in Tatric unit and a higher Cr-spl and lower Zr amount in Klape unit were
observed. The majority of Spl match harzburgites and the supra-subduction zone peridotites. Al-depleted and
higher-Ti Spl match the volcanic arc. The B.Am (glaucophane, ferroglaucophane) came from HP/UHP rocks in a
subduction zone. Most of Px are enstatite, derived from some nearly coeval calc-alkaline volcanics. Tu were
derived from metasediments. Tu from Havranský vrch Hill locality belong to Li-poor granitoid rocks. The spectra
point to large input of minerals of ophiolitic provenance, such as Cr-spinels, B. Am. Zr, and rest of the Tu and Ru
were derived from older sediments. Gr, St, Ky, Si were derived from metamorphic rocks.

Keywords: heavy minerals; the Cretaceous; Klape Unit; Poruba Formation.
Úvod a formulácia cieľa
V albe dochádzalo k výrazným paleogeografickým a tektonickým zmenám v celej
Tetýde. Prejavom týchto zmien v Západných Karpatoch (ZK) bol nástup sedimentácie
exotického flyšu. Exotiká sú chápané ako detritický materiál neznámeho pôvodu a to buď
psefitickej, alebo psamitickej frakcie. Vedcov vždy skôr fascinovala psefitická zložka a tak sa
zanedbali systematické analýzy psamitickej frakcie. Preto prinášame prvé, čiastočné poznatky
systematického provenienčného výskumu ťažkých minerálov (ŤM) v albsko-cenomanských
exotických sedimentoch ZK.
Materiál a metódy
Zo sedimentov klapskej jednotky a porubského súvrstvia bolo odobratých 28 vzoriek.
Vzorky boli podrvené, preplavené, presitované na veľkosť zrna 0,08 - 1 mm a pomocou
ťažkého činidla (hustota cca 2,8) sa z nich vyseparovala ťažká frakcia. Z frakcie 0,08 - 0,25
mm boli v prechádzajúcom svetle stanovené percentuálne pomery priehľadných ŤM. Cr-spl
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boli prerátané v tých istých preparátoch aj v odrazenom svetle. Tu, Spl, Gr, Px a B.Amf boli
ručne vyseparované a chemicky analyzované pomocou elektrónovej mikrosondy JEOL JXA8530F na SAV v Banskej Bystrici.
Výsledky a diskusia
Vo väčšine jednotiek dominujú v rôznych pomeroch Cr-spl, Zr, Tu, Ap a Ru (Obr.
1.). Gr tvorí vo viacerých vzorkách malé množstvá ale vo vzorkách LD a SM výrazne stúpol.
Ti, Ky, Mo a Ep sa objavujú len v určitých vzorkách a v relatívne nízkom množstve, no objem
Ky vo vzorke H1 stúpol aj na 13,1%. St a Si sú ojedinelé. B. Am (N11) a Px (BA1, LO, MKV3)
tvoria vo svojich vzorkách významné množstvo. Sumárne sme spozorovali v tatriku väčší
podiel Zr a zároveň nižší podiel Cr-spl než v klapskej jednotke. Asociácie ŤM pozostávajú z
dvoch rozdielnych zdrojov. Prvý zdroj pripomína zdroj jurských klastík v centrálnych ZK [1].
Druhý zdroj je exotický, s Cr-spl, Px i B. Am, ktoré tvoria nový ofiolitový vstup.

Obr. 1. Percentuálne pomery ŤM v analyzovaných vzorkách. Legenda: Sp-spinel, Zr-zirkón, Tuturmalín, Ap-apatit, Ru-rutil, Gr-granát, Mo-monazit, Ti-titanit, St-staurolit, Ky-kyanit, Px-pyroxén,
Am-amfibol, B.Am-modrý amfibol, Ep-epidot, Si-silimanit.

Pôvod Spl určujú dva typy provenienčných diagramov: (1) Spl pochádzajú z
harzburgitov ale časť sa zhoduje i s podiformnými chromitmi a kumulátmi (Obr. 2a., [2]). Spl
mimo polí obsahujú viac Cr i Fe a boli buď alterované, alebo metamorfované. Tri zrná patria
lherzolitom. (2) Väčšina Spl pochádza z peridotitov supra-subdukčných zón, zatiaľ čo nízkoAl a vysoko-Ti Spl vznikli vo vulkanickom oblúku (Obr. 2b., [3] [4]). Tri zrná z lherzolitov
predstavujú prostredie MORB bazaltov (Obr. 2b.). Deficit Spl s Cr# < 0,3 a Al2O3 > 40 wt.%
sa dá vysvetliť primárne ako dominancia harzburgitov v zmiešaných ofiolitových pásoch [5],
alebo sekundárne ako jav, keď dnešné odkryvy v primárnych ofiolitových horninách
1120

meliatského a peninického pôvodu vykazujú poväčšine lherzolitickú a MORB provenienciu
[6], no pritom chemizmus ich Spl je mimo rozsahu vzoriek. Existuje totiž prípad, z ktorého
vyplýva, že nízko-Cr a vysoko-Al Spl by mohli byť menej odolné na zvetrávanie/transport [7].
Platnosť diagramov by mohla byť tak značne sporná. Tento problém vyžaduje ďalší výskum.

Obr. 2. Diagram spinelov: a) Mg/Mg + Fe2+ vs. Cr/Cr + Al [2]; b) TiO2 vs. Al2O3 [3] [4] .

Väčšina Tu je alkalická aj X-vakantná a patrí skoryl-dravitovej skupine (Obr. 3., [8]).
Pochádzajú hlavne z metapelitov a metapsamitov koexistujúcich s Al saturačnou fázou a
zvyšné z vysoko-Fe3+ turmalinitov, vápenato-silikátových hornín a metapelitov (Obr. 4., [9]).
Ich metasedimentárny zdroj bol chudobný na Ca (Obr. 4.). Takmer celá vzorka H1 spadla do
poľa nízko-Li granitoidných hornín. Tu je v ZK bežný len v neskorých až postvarískych
permských granitoidoch gemerika a metamorfné Tu sú bežné tiež len v jeho metamorfitoch.
Primárne Tu sú v kryštaliniku tatrika a veporika zriedkavé. Jeho pôvod zatiaľ nie je jasný.

Obr. 3. Diagram turmalínov: a) XVAC vs. Na++K+ vs. Ca2+ [8]; b) Mg/(Fe+Mg) vs. xo/(xo+Na1++K1+) [8].
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Obr. 4. Ternárne diagramy zobrazujúce Al, Fe, Mg a Ca molekulárne pomery [9]. Legenda: 1.
granitoidné pegmatity a aplity bohaté na Li; 2. granitoidy a s nimi asociované pegmatity a aplity
chudobné na Li; 3. kremenno-turmalinické horniny bohaté na Fe3+ (hydrotermálne alterované granity);
4. metapelity a metapsamity koexistujúce s Al-saturačnou fázou; 5. metapelity a metapsamity
nekoexistujúce s Al-saturačnou fázou; 6. kremenno-turmalinické horniny bohaté na Fe3+, vápenatosilikátové horniny a metapelity; 7. nízko vápenaté metaultramafity a metasedimenty bohaté na Cr a V; 8.
metakarbonáty a metapyroxenity

Vo

vzorke

N11

boli

B.Amf

klasifikované

na

základe

1.5<NaB<2,

(Mg+Fe2++Mn2+)>2.5; AlVI alebo Fe3+>Mn3+, Mg alebo Fe2+>Mn2+ a (Na+K)A<0.50 [10].
Podľa AlVI≥Fe3+ prevaha Amf sú glaukofány a niektoré tvorí feroglaukofán (Obr. 5a.). Na
základe odhadu tlaku podľa obsahu Na a Al zložiek [11] pochádzajú z tlakov medzi 6 až 7 kb,
bližšie k 7 (Obr. 5b.). Glaukofanity z exotických valúnov boli kvôli rozdielom v lawsonite [13]
a protolite metamorfózy [14] považované za iné od podobných hornín príkrovu Bôrky
(meliatikum s.l.). Avšak radiometrické datovania [15] preukázali nielen jurské veky
metamorfizmu ale i to, že rozdiely sú minimálne a takisto, že zdrojová oblasť bola odvodená
zo sutúrnej zóny po zatvárajúcom sa triasovom oceáne [12]. Spolu s Cr-spl by mohli
pochádzať z rovnakého ofiolitového pásu.

Obr. 5. Diagram modrých amfibolov: a) Si vs. Mg/(Mg+Fe2+) [10]; b) Na (M4) vs. AlIV (Na (M4) =
Na (B)) zobrazujúci odhadované tlakové podmienky pri ktorých minerál vzniká [11].

Z diagramu (Obr. 6., [36]) sa zistilo, že väčšinu Px tvoria ortopyroxény – enstatity; zvyšné
štyri zrná tvorí klinopyroxén – augit a diopsid [16]. Ortopyroxény by mohli pochádzať z rovnakého
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ofiolitového zdroja ako Cr-spl a B. Amf. Ich veľmi zachovalý a nealterovaný habitus je skôr
výsledkom proximálneho, vulkanického (vzdušného) zdroja než hlbinného – magmatického. Lenže
môžeme ich nájsť i vo vápenato-alkalických horninách a bežne koexistujú i s augitmi či diopsidmi.
Tým pádom by nemuseli byť derivované z rovnakého zdroja ale skôr zo synsedimentárnych
vulkanitov a vtedy asistujúcich exotických flyšov. Otázka pôvodu Px ešte ostáva otvorená.

Obr. 6. Klasifikačný diagram skúmaných pyroxénov [36].

Zatiaľ bolo analyzovaných len 5 zŕn Gr z troch lokalít. Ich pôvod nemôže byť zistený z tak
malého množstva analýz (ďalšie analýzy sú v príprave). Získanie ďalších informácií z ŤM
(Strážovské vrchy, Považský Inovec) a porovnaní s alpsko-karpatsko-dinaridnou oblasťou ako aj
s mladšími ZK exotickými formáciami bude predmetom ďalšieho výskumu a publikácií.
Záver

Vo väčšine jednotiek dominuje Cr-spl, Zr, Tu, Ap a Ru v rôznych pomeroch. Gr len
v určitých vzorkách dosahuje 78%. Ti, Ky (v H1 je značný výkyv), Mo a Ep sa objavuje len
zriedka; Si a St sú veľmi zriedkavé. Zistená bola prítomnosť B. Am a Px. Spl sa zhodujú
predovšetkým s harzburgitmi. Pochádzajú z peridotitov suprasubdukčných zón. Nízko-Al
a vysoko-Ti Spl vznikli vo vulkanickom oblúku. B. Am (N11) tvorí glaukofán i feroglaukofán a
pochádzajú z UP/UHP metamorfovaných bázických hornín zo subdukčnej zóny. Px (BA1; MKV3)
reprezentuje enstatit, menej augit, diopsid. Pochádzajú skôr z priľahlých a blízko asociovaných
vulkanitov vápenato-alkalického pôvodu. Tu pochádzajú z metasedimentov ne/koexistujúcich s Al
saturačnou fázou; ale i z Fe3+-bohatých turmalinitov, vápenato-silikátových hornín či metapelitov.
Tu (H1) pochádzajú z Li-chudobných granitoidov. Gr (almandíny) mohli byť derivované zo
širokého spektra hornín. Zhrnutie spektier poukazuje na veľký vstup ofiolitových minerálov ako
Cr-spl, B. Am, Zr, zvyšok Tu a Ru pochádzajú zo starších sedimentov. Gr, St, Ky, Si boli
derivované z metamorfných hornín. Spozorovaný bol len markantný rozdiel v proporcii Zr a Crspl medzi klapskou jednotkou a tatrikom .
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AMO a nFe0 ako činidlá pre stabilizáciu PTP v pevných substrátoch
environmentálnych záťaží
Ondrej Brachtýr
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; brachtyr1@uniba.sk
Abstract
AMO and nFe0 as stabilizing agents for risk elements in solid substrates of environmental burdens
The aim of this contribution was the experimental study of chemical binding of selected potentially toxic
elements in contaminated material into a stable, low-soluble form, application of selected fixing agents for
stabilization of risk elements (As, Sb, Pb, Zn) in solid substrates under laboratory conditions and efficiency
evaluation of the selected fixing agents for the purposes of potential remediation of environmental burdens. The
results of chemical analysis prove contamination of the examined area by potentially toxic elements Pb, Zn and
especially As and Sb, whose concentrations in the environment pose a potential risk. The results of the obtained
data suggest, that the nanoscale zerovalent iron is more suitable as a stabilizing agent for application in the target
area than the amorphous manganese oxide.

Keywords: risk elements; stabilization; nanoiron; amorphous manganese oxide

Úvod a formulácia cieľa
Na študovanej lokalite Poproč prebiehala už od polovice 18. stor. ťažba Sb rúd. Po
ukončení ťažby tu zostala environmentálna záťaž vo forme háld, odkalísk a výtokov
z opustených štôlní, ktoré nie sú dostatočne zabezpečené proti šíreniu kontaminácie do okolia,
a tým predstavujú významný zdroj kontaminácie zložiek životného prostredia (pôd,
podzemných a povrchových vôd) potenciálne toxickými prvkami (PTP) – As, Sb, Pb a Zn.
Z dôvodu, že tento antropogénny materiál, ktorý je už dlhodobo zdrojom kontaminácie nie je
z lokality možné odstrániť, je potrebné znížiť množstvo uvoľňovaných kontaminantov. Medzi
hlavné ciele tohto výskumu môžeme zaradiť experimentálne štúdium chemického viazania
vybraných potenciálne toxických prvkov v kontaminovanom materiáli do stabilnej, málo
rozpustnej formy a aplikáciu vybraných fixačných činidiel (nulavalentné nanoželezo a amorfný
oxid mangánu) pre stabilizáciu rizikových prvkov v pevných substrátoch v laboratórnych
podmienkach a zhodnotenie účinnosti týchto činidiel pre účely potenciálnej sanácie
environmentálnych záťaží.
Materiál a metódy
Vzorky pôdy a odkaliskového sedimentu boli odobrané zo 4 odberných miest v okolí
opusteného Sb ložiska Poproč (ODV. ODK. – vzorky z odvezeného odkaliska, RUDNÉ B. –
odkaliskový sediment z odkaliska pri budovách Rudných baní, ODK. V LESE – odkaliskový
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sediment z odkaliska umiestneného v lese, AGNES – pôda nad ústím štôlne Agnes) pomocou
pôdneho vrtáku z hĺbky cca 20 cm bez nadložnej vrstvy organického materiálu. Z každého
odberného miesta bolo odobraných zhruba 2 – 2,5 kg vzorky. Po prevezení vzoriek do
laboratória prebiehala ich úprava štandardným spôsobom – vysušenie pri 25°C, homogenizácia
a následné presitovanie na frakciu pod 2 mm.
Pre účely stabilizácie PTP v odobraných vzorkách boli vybrané 2 stabilizačné činidlá –
nulavalentné nanoželezo (nFe0) a amorfný oxid mangánu (AMO). Pre stabilizačné
experimenty sme použili 2 varianty – s pridaním stabilizačného činidla a kontrolná vzorka bez
pridaného činidla. Bola použitá navážka 100 g suchej vzorky (pri variante bez pridaného
činidla) resp. 99 g suchej vzorky + 1 g stabilizačného činidla. Následne bolo pridané
zodpovedajúce množstvo destilovanej vody, pre dosiahnutie 60-70% nasýtenia podľa určenej
vododržnej kapacity vzorky. Pri tomto nasýtení boli vzorky udržiavané po dobu 3 mesiacov
pri pravidelnom kontrolovaní a premiešavaní. Po uplynutí stanovenej doby sa vzorky nechali
voľne vysušiť pri teplote 25°C a následne boli použité pre ďalšie experimenty.
Extrakcia destilovanou vodou prebiehala v súlade s európskou normou EN 12457-2 z r.
2002, ktorá stanovuje postup pre charakterizáciu vylúhovateľnosti zrnitých odpadov a kalov
s veľkosťou častíc < 4 mm [1]. Bola použitá navážka 3 g vzorky s pridaním 30 ml destilovanej
vody (pre zachovanie pomeru 1:10 – pevná fáza:roztok) Tuby so vzorkami sme umiestnili do
laboratórneho multirotátora na 24 hodín pri vychýlení 90° a 30 vychýleniach za minútu. Po 24
hodinách bolo vo vzorkách zmerané pH a EC. Následne sa tuby umiestnili do centrifúgy na 10
minút pri 20°C a 4800 RPM. Po centrifugácii boli vzorky prefiltrované cez filter s veľkosťou
pórov 0,4 µm. Po filtrácii bolo z roztokov odobrané množstvo potrebné pre stanovenie síranov
a zvyšok bol stabilizovaný pridaním 200 µl 65% HNO3 a odoslaný do laboratória za účelom
stanovenia celkových obsahov vybraných chemických prvkov.
Výsledky a diskusia
Výsledky celkových koncentrácií sledovaných PTP namerané v pôvodných vzorkách
neovplyvnených stabilizáciou potvrdzujú výraznú kontamináciu pôd týmito prvkami na
sledovanom území.
Z grafu č. 1 je pozorovateľný jasný trend zmeny pH po aplikácii zvolených činidiel
v nami sledovaných vzorkách smerom k neutrálnejším hodnotám, pričom stabilizačné činidlo
AMO prispievalo k tejto zmene výraznejšie ako stabilizačné činidlo nFe0. Z grafu č. 1 d) taktiež
vyplýva, že zvýšenie pH pomocou AMO výrazne prispelo k zníženiu obsahu Zn vo výluhu.
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Vítková et al. [2] vo svojom výskume potvrdili fakt, že aplikáciou nFe0 do pôdy
dochádza k zvýšeniu pH. Aplikáciou tohto činidla došlo v nimi sledovaných vzorkách
k zvýšeniu pH z hodnoty 5,96 na 6,28 a z hodnoty 6,21 na 6,58, čo predstavuje zvýšenie pH
v priemere o 0,345. Nám sa podarilo dosiahnuť zvýšenie pH v priemere o 0,215.

Obr. 1 Závislosť koncentrácie PTP a) As; b) Sb; c) Pb; d) Zn od hodnoty pH

Ettler et al. [3] sledovali stabilitu AMO pri rôznom pH (od pH = 3 do pH = 8)
a pozorovali závislosť rozpustnosti AMO vo vode od pH – pričom s rastúcou hodnotou pH
rozpustnosť AMO výrazne klesá. Preto pri aplikácii AMO do vzoriek s nízkymi hodnotami pH
dochádza k jeho rozpúšťaniu a tým aj k uvoľneniu PTP, ktoré sa naň naviazali. Tento fakt
môžeme pozorovať aj z grafu č. 2 a); b) a c), kde obsah sledovaných prvkov vo výluhu bol pri
vzorkách s pridaným AMO dokonca vyšší ako pri vzorkách bez pridaného stabilizačného
činidla. Z grafu č. 2 taktiež vyplýva, že stabilizačné činidlo AMO sa preukázalo ako menej
účinné pre stabilizáciu As, Sb a Pb (graf č. 2 a), b) a c)) v nami sledovaných vzorkách
v porovnaní so stabilizačných činidlom nFe0. Pre stabilizáciu Sb je činidlo AMO vyslovene
nevhodné (graf č. 2 b)), pretože koncentrácia Sb pri vzorkách stabilizovaných AMO je vyššia,
ako jeho koncentrácia vo vzorkách bez pridaného stabilizačného činidla. Pre stabilizáciu Zn
(graf č. 2 d)) v našich vzorkách sa však stabilizačné činidlo AMO preukázalo byť účinnejšie
ako nFe0.
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Obr. č. 2: Koncentrácia Sledovaných PTP a) As; b) Sb; c) Pb; d) Zn

Záver
Ako bolo preukázané už v predchádzajúcich publikáciách [4, 5, 6], najväčšie riziko
v skúmanej lokalite predstavuje kontaminácia As a Sb, čo sa aj nám podarilo dokázať. Ďalej
boli zistené zvýšené koncentrácie Pb a Zn. Stabilizačnými a následnými extrakčnými
experimentami sme zistili, že stabilizačné činidlo nFe0 je pre stabilizáciu kontaminujúcich PTP
v skúmanom území účinnejšie ako stabilizačné činidlo AMO. Amorfný oxid mangánu sa
preukázal ako vyslovene nevhodný pre stabilizáciu Sb v nami sledovaných vzorkách, pretože
vylúhovateľnosť Sb pri vzorkách s pridaným AMO bola vyššia, ako vylúhovateľnosť Sb zo
vzoriek bez pridania stabilizačného činidla. Pre stabilizovanie Zn je však činidlo AMO
účinnejšie v porovnaní s nFe0.
Ďalej sa nám podarilo dokázať, že pridaním stabilizačných činidiel AMO a nFe0 došlo
k zvýšeniu hodnôt pH oproti vzorkám bez pridaného činidla, pričom AMO prispievalo
k zvyšovaniu pH výraznejšie. Tento fakt však môže do istej miery komplikovať účinnosť
stabilizácie najmä pri použití amorfného oxidu mangánu so vzorkami so zásaditým pH, pretože
ďalšie zvýšenie hodnôt pH môže spôsobiť rozklad organickej hmoty, a tým môže dôjsť
k uvoľneniu kontaminantov, ktoré boli na organickú hmotu naviazané.
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Kontaminácia na lokalite Poproč predstavuje závažný problém z dlhodobého hľadiska.
Aplikovanie zvolených stabilizačných činidiel za účelom zabránenia šírenia sa znečistenia na
lokalite Poproč vo veľkom meradle by však bolo ekonomicky náročné a nevýhodné, pretože
účinnosť týchto metód sa v laboratórnych podmienkach preukázala ako nízka.
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Výskyt a možnosť využitia odrazových bodov PS (INSAR) pri hodnotení
aktivity zosuvu v Kapušanoch (okres Prešov)
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Abstract
Occurrence and opportunity to use of PS (INSAR) in evaluation of activity on the Kapušany landslide
(Prešov District)
The aim of this work is to present the method of satellite radar interferometry (InSAR) as a method
suitable for monitoring slope deformations. The paper describes the use of the PS (Persistent Scatterer) in the
Kapusany landslide in the Prešov district. The aim of the paper was to find out the occurrence of PS points and
the possibility of further evaluation of the activity landslide. We used radar images from the Sentinel-1A mission
processed in SNAP & StaMPS. The landslide area was extended by 50 and 100 meters from the landslide to the
two buffer zones. As a result, the occurrence of PS reflection points was found, with 12 PS points located directly
in the landslide zone and another 34 points in the buffer zone within 100 m of the landslide. In the future work,
this method will allow us to evaluate the movement activity of the stretch by means of PS points, which can be
combined with data from the inclinometers.

Keywords: landslide; Multi-Temporal InSAR; PS InSAR; Sentinel-1
Úvod a formulácia cieľa
Svahové deformácie na území Slovenska predstavujú jeden z najrozšírenejších
a najnebezpečnejších geohazardov krajiny, ktoré zároveň tvoria významnú geobariéru pri
urbanizovanom plánovaní a racionálnom využívaní krajiny [1]. Celkovo na území SR, do roku
2008 bolo zaregistrovaných približne 21 190 svahových deformácií, čo predstavuje približne
5,25 % z celkovej rozlohy krajiny [2]. Pochopenie správania sa aktívnych svahových
deformácií nám umožňuje celý rad v súčasnej dobe využívaných, ale aj perspektívnych
monitorovacích metód [3]. Jedna z perspektívnych metód monitorovania svahových pohybov,
patriaca do skupiny metód diaľkového prieskumu Zeme je radarová satelitná interferometria
(z angl. Interferometry Synthetic Aperture Radar – InSAR). Jedná sa o techniku, ktorá
umožňuje merať subcentimetrové deformácie terénu na akomkoľvek mieste na tejto planéte
[4]. Táto technika využíva radar so syntetickou clonou, upevnený na nosiči (v našom prípade
na satelite Sentinel-1A patriaci Európskej vesmírnej agentúre – ESA, ktorý obieha po obežnej
dráhe okolo Zeme). Tento satelit Sentinel-1A sníma zemský povrch vo frekvenčnom pásme C
s vlnovou dĺžkou od 7,5 do 3,75 cm a s frekvenciou (od 1 do 2 GHz), pod určitým uhlom (záleží
od lokality), pričom komponuje radarovú snímku. Detailnejšie je problematika InSAR opísaná
v článku [5]. Spracovaním radarových snímok toho istého územia v rozličnom časovom rade
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(označované aj ako Multi-Temporal InSAR) je možné pomocou metódy stálych odrazových
bodov PS detekovať pohybovú aktivitu, zapríčinenú napríklad svahovými deformáciami.
Najväčšou nevýhodou uvedenej metódy je to, že nevieme ovplyvniť výskyt odrazových
bodov PS (použitie metódy je podmienené výskytom „dobrých“ odrážačov, akými sú napríklad
strechy domov, skalné bralá, zárezy) na tom mieste, na ktorom ich potrebujeme (ak neberieme
do úvahy prípad, v ktorom manuálne osadíme stále odrážače), a preto cieľom tohto príspevku
je aplikovanie metódy stálych odrazových bodov PS (metódy radarovej satelitnej
interferometrie) za účelom zistenia výskytu odrazových bodov PS na zosuve v Kapušanoch.
Materiál a metódy
Zosuv Kapušany sa nachádza v Prešovskom kraji, okrese Prešov, na južnej strane svahu
pod Kapušianskym hradom (Obr. 1). Dôvodom aktivizácie zosuvu boli nadmerné zrážky v
roku 2010, kedy začiatkom júna úhrn zrážok presiahol 200 mm, čo malo za následok, že v noci
zo 6. na 7. júna roku 2010 došlo k zosunutiu svahu pod hradom, pričom bola zasiahnutá časť
domov v priľahlej obytnej zóne [6].

Obr. 1. Situačná mapa zosuvu v Kapušanoch.

K zisteniu výskytu odrazových bodov PS na riešenom zosuve bolo použitých 71
radarových snímok ESA zo satelitu Sentinel-1A zo vzostupnej (ASCENDING) orbity RO102
a 74 snímok zo zostupnej (DESCENDING) orbity RO153 s polarizáciou VV+VH, pre obe
orbity v časovom horizonte od 11.12.2014 do 2.9.2017 pre vzostupnú a zostupnú orbitu do
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8.7.2017. Ku koregistrácii bol použitý digitálny model reliéfu záujmovej oblasti z misie SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission) s rozlíšením 30 x 30 m. Dáta boli spracované vo
softvérovom prostredí SNAP & StaMPS (Stanford Method for Persistent Scatterers). V prípade
ascending orbity letí satelit v smere letu z juhu na sever a sníma zemský povrch zo západu na
východ pod uhlom snímania (tzv. LOS- Line of Sight) cca 41° (Obr. 2, A a B). V prípade
descending orbity letí satelit v smere letu zo severu na juh a zemský povrch sníma z východu
na západ pod uhlom snímania – LOS, čo je v našom prípade cca 40° (Obr. 2, C a D).

Obr. 2. Radarové snímky záujmovej oblasti zo satelitu Sentinel-1A vo formáte SLC (georeferencované na
základe DEM SRTM 30 x 30 m) – A) radarová snímka SA1 (15.6.2016), ascending, VH polarizácia; B)
radarová snímka SA1 (15.6.2016), ascending, VV polarizácia; C) radarová snímka SA1 (14.5.2016),
descending, VH polarizácia; D) radarová snímka SA1 (14.5.2016), descending, VV polarizácia; červený kríž
vyznačuje polohu zosuvu Kapušany na radarových snímkach.

Z dôvodu skúmania pohybovej aktivity zosuvu sa nemôžeme sústrediť len na priestor
samotného zosuvu, ale je potrebné poznať i okolie zosuvu, a z toho dôvodu boli vytvorené 2
zóny (buffer zóna 50 m; buffer zóna 100 m) vo vzdialenosti do 50 a 100 metrov od zosuvu,
ktoré sú znázornené na výsledných mapách výskytu odrazových bodov PS ako buffer zóna 50
m – jemnejšou červenou čiarou a buffer zóna 100 m (zelenou čiarou).

Výsledky a diskusia
Spracovaním radarových snímok sa podarilo vytvoriť 4 mapy (obr. 3; obr. 4; obr. 5;
obr. 6) výskytu odrazových bodov PS v záujmovej oblasti, pričom jednotlivé počty bodov sú
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uvedené v Tab. 1. Všetky vygenerované PS body sú s koherenciou väčšou ako 0,7. Celkovo sa
v študovanej oblasti (to je buffer zóna do 100 m od zosuvu) vyskytuje 46 odrazových bodov
PS z ascending a descending orbity. Podmienenou výhodou výskytu odrazových bodov PS
v danej oblasti je obytná zástavba, ktorá slúži ako vhodný odrážač radarového lúča.

Obr. 3. Mapa výskytu odrazových bodov PS v záujmovej oblasti (DESC. VV).

Obr. 4. Mapa výskytu odrazových bodov PS v záujmovej oblasti (DESC. VH).

1133

Obr. 5. Mapa výskytu odrazových bodov PS v záujmovej oblasti (ASC. VV).

Obr. 6. Mapa výskytu odrazových bodov PS v záujmovej oblasti (ASC. VH)

Výhodou tejto metódy v tomto prípade môže byť monitorovanie aktivity zosuvu
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v Kapušanoch

bez

terénnej

obhliadky.

Monitorovanie

aktivity

zosuvu

pomocou

inklinometrických vrtov skončilo koncom roka 2016 a môže pokračovať práve metódou PS
INSAR.
Tab. 1. Výskyt odrazových bodov na zosuve a v buffer zónach 50 m a 100 m od zosuvu.

ASC_VH
ASC_VV
DESC_VH
DESC_VV

zosuv Kapušany
5
1
4
2

buffer zóna 50 m
4
4
0
1

buffer zóna 100 m
4
12
6
3

Spolu
13
17
10
6

Záver
Z výsledkov je evidentné, že metódou odrazových bodov PS je možné zhodnotiť
pohybovú aktivitu zosuvu v Kapušanoch v časovom intervale od 11.12.2014 do obdobia
2.9.2017, pričom priamo na telese zosuvu sú k dispozícií zhodne po 6 odrazových bodov PS
z ascending a descending orbity. Ďalších 34 PS bodov sa nachádza v zóne do 100 metrov od
samotného zosuvu. V budúcej práci je možné získané údaje porovnať s dátami
z inklinometrických vrtov nachádzajúcich sa v oblasti a stanoviť aktivitu zosuvu.
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Nb-Ta oxidická mineralizace pegmatitového výskytu D6e – těleso I v
blízkosti rozcestí Sobotín – Maršíkov: krystalochemie a genetické vztahy
Štěpán Chládek, Pavel Uher
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; chladek@fns.uniba.sk

Abstract
Nb-Ta oxide mineralization of pegmatite occurence D6e – pegmatite body I close to the road Sobotín –
Maršíkov: crystal chemistry and genetic relations
Recently re-discovered beryl-columbite pegmatite D6e - body I situated on the southwest slope of
unnamed hill 565 m n. m. near Maršíkov shows remarkable Nb-Ta primary and secondary assemblage. Columbite
group minerals (CGM) together with pyrochlore supergroup minerals (PSGM) and fersmite were found in Kfeldspar textural-paragenetic unit and quartz core accompanied by beryl, bavenite, zircon, garnet, uraninite and
other minerals. Primary CGM are preserved as the relics domains of oscillation zonality which is penetrated by
veinlets and surrounded by secondary patchy-zoned CGM. On the late cracks of CGM-crystals cubic micolite and
table-shaped fersmite precipitated. Primary MnNb → (MnTa) trend is characteristic for magmatic fractionation
while secondary reverse FeTa enrichment points to unique character of local hydrothermal fluids slightly enriched
in volatiles (F – an existence of F-enriched microlite) and documenting complex subsolidus-evolution of
pegmatites.

Keywords: columbite-group minerals; pyrochlore supergroup minerals; fersmite; granitic pegmatites
Úvod a formulace cíle
Nb-Ta oxidické minerály představují charakteristickou akcesorickou součást především
více frakcionovaných granitových pegmatitů [1, 2]. Značná variabilita columbitové skupiny
minerálů (CGM) z hlediska krystalochemie, paragenetického vystupování z ní činí významný
nepřímý ukazatel geochemického vývoje jejich hostitelských hornin, a to především
granitoidních komplexů [3] a k nim geneticky přidruženého žilného pegmatitového doprovodu
[4, 2, 5]. Desintegrací primárních magmatických columbitů (popř. rutilu aj. minerálů) fluidy
pestré geneze vzniká škála hydrotermálně formovaných CGM a dalších minerálů např.
pyrochlorové superskupiny (PSGM), které dokumentují post-magmatickou fázi vývoje jejich
mateřských hornin [6, 7, 8, 5].
Berylové pegmatity v oblasti Maršíkova nedaleko města Šumperk obsahují řadu Nb-Ta
oxidických minerálů, jako např. již výše zmíněné CGM, niobový a tantalový rutil, PSGM, které
byly studovány více autory [6, 7, 5]. Nedávno opětovně nalezený výskyt pegmatitu na
jihozápadním svahu bezejmenné kóty 565 m n. m., situovaný v zalesněném svahu nedaleko
rozcestí silnice Sobotín – Maršíkov představuje svojí Nb-Ta paragenezí zajímavý pegmatit, o
němž uvedený příspěvek pojednává detailněji níže. Tato lokalita byla v kódu mapovacího týmu
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T. Kruti, K. Paděry a jejich spolupracovníků označena jako D6e [9].
Metamorfovaný komplex silezika Českého masívu, budovaný předdevonskými
metamorfity a devonskými metasedimenty a metavulkanity hostí početné pegmatitové roje
[10]. Berylové pegmatity situované v jižní části desenské skupiny a sobotínském
amfibolitovém masívu jsou uloženy především v amfibol-biotitických rulách a amfibolitech
[9]. Mateřský granit není znám, je předpokládán vztah k post-tektonickému variskému
šumperskému masívu I-typu. Deformace pegmatitových těles je častým fenoménem,
výjimečně jsou některá tělesa zřetelně metamorfována [6].
Zájmový pegmatitový výskyt D6e - těleso I je situován pod agrárním valem přibližně
300 m jihozápadním směrem od kóty 565 m n. m. a přibližně 400 m východně od lesní kaple
Sv. Trojice. Zkoumaná žíla či spíše ploché čočkovité těleso nepravidelného tvaru je částečně
obnaženo o přibližném rozměru 3.5x2 m a zachované pravé mocnosti 1.5 m. Těleso je uloženo
v amfibol-biotitické rule a kontakt s okolní horninou je ostrý. Apikální část tělesa byla
denudována. Byly zde rozlišeny následující texturně-paragenetické jednotky: objemově
dominantní (i) hrubě zrnitá muskovitická jednotka, (ii) grafická jednotka, (iii) bloková jednotka
K-živce a (iv) křemenné jádro. Charakteristický metasomatický overprint mladší albitovou
jednotkou není tak výrazně uplatněn jako v případě některých okolních žil [6, 5]. Mineralogie
zahrnuje včetně majoritních a vedlejších minerálů (muskovit a biotit) následující akcesorické
minerály: beryl, bavenit, granát (almandin-spesartinového složení), zirkon, Nb-Ta oxidické
minerály, uraninit, monazit, chlorit aj.
Materiál a metódy
Reprezentativní ukázky Nb-Ta oxidické mineralizace byl odebrány z texturněparagenetické jednotky K-živce a křemenného jádra. Zhotovené leštěné nábrusy byly
analyzovány ve vlnově disperzním módu na elektronové mikrosondě Cameca SX100 na
pracovišti elektronové mikroanalýzy na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štůra v
Bratislavě při využití průměru elektronového svazku 1–2 µm, urychlovacím napětí 15 kV,
vzorkovému proudu 20 nA. Přírodní a syntetické standardy byly využity. Texturní
nehomogenita jednotlivých minerálů byla studována metodou BSE, uskutečněnou též na
elektronové mikrosondě. Krystalochemické vzorce CGM byly normalizovány na bázi 24
atomů kyslíku a 12 kationtů s rozpočítáním nábojové bilance Fe podle [4]. Fersmit byl
kalkulován na bázi 6 atomů kyslíku a PSGM byla normalizována na sumu B-kationtů [W, Nb,
Ta, Ti, Zr, Si, Al, Fe3+] = 2.
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Výsledky a diskusia
Minerály skupiny columbitu tvoří tence až tlustě tabulkovité kovově lesklé krystaly či
korodovaná okrouhlá zrna o velikosti až 3 x 1.5 x 1 cm. Primární (magmatické) columbity
vykazují reliktní oscilační nebo mnohem častěji zastoupené homogenní typy zonality. Pro
sekundární CGM vznikající na úkor primárních CGM jsou charakteristické komplexní typy
zonalit zahrnující konvolutně-oscilační zonality nebo také nepravidelně zonální typy textur
(„patchy zoning“). Mikrolit mikroskopické velikosti precipitoval společně s fersmitem
(aeschynitová skupina minerálů) jako nejpozdnější fáze na trhlinách columbitových krystalů.
První generace mikrolitu je přítomna ve formě homogenních reliktů výrazně obohacených
uranem, které jsou obklopeny druhou generací oscilačně zonálních lemů, žilek či kubických
individuí. Fersmit je přítomen ve formě tabulkovitých krystalů složených do lamelárních
agregátů.
Složení primárních CGM odpovídá columbitu-(Mn) kdy poměr Ta/(Ta+Nb) nabývá
rozmezí hodnot 0.16 – 0.37 a Mn/(Mn+Fe) = 0.64 – 0.75. Zatímco Mn/(Mn+Fe) je poměrně
stálý a výrazněji se nemění od jádra k okraji zonálních CGM, u Ta/(Ta+Nb) je patrný vertikální
trend MnNb → (MnTa). Na druhé straně u sekundárních hydrotermálně reprecipitovaných
CGM lze vysledovat FeTa obohacení [Ta/(Ta+Nb) = 0.25 – 0.51 a Mn/(Mn+Fe) = 0.40 – 0.63].
Obsahy minoritních prvků jsou poměrně nízké, přítomno je max. 1.4 hm. % TiO2 (0.28 apfu
Ti4+) a ojediněle až téměř 3 hm. % Fe2O3 (0.59 apfu Fe3+). Ostatní minoritní prvky se pohybují
pod 0.5 hm. % jejich oxidu.
Homogenní ranně sekundární mikrolity se vyznačují zvýšeným obsahem titanu (až 7.2
hm. % TiO2), zatímco druhá generace oscilačně zonálních mikrolitů má titan snížený (max. 1
– 5.2 hm. % TiO2). Celkový obsah minoritních prvků vstupujících do pozice A kolísá mezi
1.83 – 1.50 apfu, přičemž v extrémním případě může neobsazenost v této pozici dosahovat až
75 % (1.5 apfu). Homogenní sekundární mikrolity se vyznačují výrazně zvýšeným obsahem
uranu (18.9 hm. % UO2 odp. 0.33 apfu U4+) oproti jeho stopovému zastoupení v druhé generaci.
V mikrolitech může být přítomno až 1.8 hm. % Na2O (0.3 apfu Na+). Přítomnost fluoru
v aniontové pozici je charakteristická pro oscilačně zonální mikrolity druhé generace (max.
0.36 apfu F-). V minoritním množství je přítomen v pozici B například Si4+, Al3+, Fe3+ a
v pozici A dále například Sc3+, Ce3+, Mn2+ aj. Obsah molekulárního H2O či strukturního OHnebyl analyticky stanoven vzhledem ke krystalochemické podobnosti k mikrolitům z berylcolumbitových pegmatitů na Schinderhübelu I a Bienergrabenu. Podle platné nomenklatury
minerálů pyrochlorové superskupiny [11] složení mikrolitů odpovídá (hydroxy)calciomikrolitu
a poněkud více „vakantní“ členy, které vykazují snížené celkové analytické totály a které jsou
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patrně hydratovány, odpovídají mikrolitu, kde skupina s nulovým nábojem dominuje jak
v pozici A tak v aniontových pozicích X a Y (možná kombinace názvů „hydrokenomikrolit
nebo kenomikrolit či hydromikrolit“) [11].
Během magmatické krystalizace pegmatitového tělesa I byla finální frakcionace Nb, Ta
řízena krystalizací relativně hojného manganem bohatého columbitu a Fe, Mn frakcionace
řízena především krystalizací granátu (almandin-spesartinového složení) [1, 2]. Vstup
majoritních prvků (tj. Nb a Ta, Fe a Mn) do strukturních pozic A a B zájmových CGM probíhá
cestou jejich homovalentních substitucí. Fe3+ může vstupovat do CGM cestou substituce 3Fe3+
↔ (Nb, Ta)5+ 2(Fe, Mn)2+ a nebo také společně s Ti4+ skrze Fe3+ Ti4+ ↔ (Nb, Ta)5+ (Fe, Mn)2+.
Reverzní trend indikující obohacení Fe a Ta je charakteristický pro zájmové sekundární CGM.
To je v jistém souladu s relativně nižším stupněm frakcionace magmatických CGM, kdy část
tantalu během krystalizace pegmatitové taveniny přešla do pozdně magmaticky derivovaných
fluid [8] a mohla se účastnit hydrotermální reprecipitace sekundárních CGM a ve finální části
také krystalizace mikrolitu a fersmitu [7]. Hydrotermální fluida byla obohacena nejen o tantal
ale také o železo, přičemž většinový mangan byl „konzumován“ krystalizujícím magmatickým
Mn-bohatým granátem (spesartin) a columbitem. Agresivní efekt rozpouštění díky fluidům
mírně obohaceným volatilními složkami (fluor – existence F-obohaceného hydrotermálního
mikrolitu) vedl ke korozi [12] a rozpouštění primárních CGM. Tento proces byl mnohonásobně
cyklicky střídán opětovnou reprecipitací, jak dokládá existence komplikovaných sekundárních
CGM-textur (konvolutně oscilační zonality až téměř nepravidelné zonální typy) [6, 8, 2]. V
konečné fázi uložení a krystalizace pegmatitového tělesa docházelo k výrazné termodynamické
nerovnováze mezi vykrystalizovanými CGM-krystaly (a také dalšími minerály) a okolními
fluidy, což vedlo ke vzniku četných ruptur uvnitř krystalů a následné krystalizaci mikrolitu a
fersmitu. Finální hydrotermální redistribuce Ta a Nb byla kontrolována krystalizací mikrolitu
a fersmitu. Mobilní kationty jako např. uran, vápník nebo sodík byly získány jednak
z magmatických minerálů (U – uraninit, Ca a Na – živce, granát aj.) a jednak významná část
alkálií byla vázána spolu s fluorem ve fluidech [7, 2] derivovaných během krystalizace
pegmatitové taveniny.
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Obr. 1a. Část komplexně zonálního CGM – krystalu zahrnující relikty primární CGM-oscilační zonality
(zkratka – P), která je obklopena sekundárními typy CGM-zonalit (zkratka – S) (převážně konvolutně-oscilační
typ – viz text. část), na trhlinách kubický oscilačně zonální mikrolit a tabulkovitý fersmit (označení v kruhu).
Obr. 1b. Klasifikační diagram minerálů skupiny columbitu, kde PZ - P označuje primární columbity a PZ –
S označuje sekundární columbity.

Závěr
Nb-Ta mineralizace zájmového pegmatitového tělesa vykazuje multifázový vývoj
zahrnující: (i) magmatickou frakcionaci Ta a Nb, Mn a Fe následovanou krystalizací
primárních CGM; (ii) desintegraci primární asociace pozdně magmatickými fluidy mírně
obohacenými volatilními složkami a vznik sekundárních CGM a jejich textur; (iii) finální
redistribuci Ta, Nb, ale také alkálií a uranu do pozdních fází typu mikrolitu a fersmitu.
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Abstract
Special case of ordering in octahedral sites M3 in samples of natural epidote-supergroup minerals
The first aim of our research was the study of crystal-chemical changes in samples of dark green
epidote from locality of Sobotín, Czech Republic and in sample of clinozoisite originating from the Baluchistan
region, Pakistan by heating in a muffle furnace. After examination of the samples by mössbauer spectroscopy,
we were surprised by the significant asymmetry of doublets of the Pakistane sample. The unheated sample, as
well as samples heated below 900 ° C, exhibit this asymmetry, which we attribute to the arranged occupation of
the octahedral positions.

Keywords: epidote; clinozoisite; mössbauer spectroscopy; muffle furnace
Úvod a formulácia cieľa
Prvotným zámerom výskumu bolo pozorovanie kryštalochemických zmien pri
zahrievaní vzoriek epidotu a klinozoisitu. Avšak po podrobení vzoriek skúmaniu
mössbauerovo spektroskopiou, sme si všimli výraznú asymetriu mössbauerových spektier
vzoriek klinozoisitu nezahriatej vzorky a vzoriek zahriatych až po 900°C. Nad touto teplotou
vzorky podľahli rekryštalizácii na iné fázy.
Spomenutá výrazná asymertia vo vzorke klinozoisitu nás podnietila k bližišiemu
výskumu tohto javu. Z predchádzajúcich experimentov je zrejmé že pokiaľ je asymetria
mössbauerovych spektier spôsobená usporiadaným obsadením oktaédrickej pozície M3 tak pri
zvyšovaní teploty dochádza k preusporiadaniu katiónov v týchto oktaédrických pozíciách.
Materiál a metódy
Kryštály prírodného, tmavozeleného epidotu z lokality Sobotín v Českej republike (ES)
a prírodné, hnedo-zelené kryštály klinozoisitu pochádzajúce z oblasti Baluchistan v Pakistane
(CP) boli študované z dôvodu zistenia variácií chemického zloženia pred a po úprave
zahrievaním. Dve vzorky boli ponechané bez zahrievania, aby slúžili ako štandard, zatiaľ čo
zvyšných 8 vzoriek boli zahrievané v uzavretej elektrickej peci na vzduchu počas dvanástich
hodín, následne boli ochladzované počas dvanástich hodín na izbovú teplotu. Chemické
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zloženie bolo zistené elektrónovými analyzátormi Cameca SX 100 na Štátnom geologockom
ústave Dioníza Štúra (ŠGÚDŠ) a na Ústavě geologických věd, Prírodovedecké fakulty
Masarykovy Univerzity v Brne. Mriežkové parametre boli vypočítané na základe nameraných
hodnôt práškového rtg. Difraktometra na Katedre mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej
fakulty Uvniverzity Komenského v Bratislave. Mössbauerove spektrá boli merané na
mössbauerovom spektrometri na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulty
Elektrotechniky a Informatiky, Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.
Výsledky a diskusia
Priemerné chemické zloženie je pre epidot ES-0 až ES-9 vyjadrené empirickým
vzorcom Ca2.000A12.211 Fe0.742Si2.994O12(OH) a pre klinozoisit CP-0 až CP-9 je empirický
vzorec Ca2.017A12.626Fe0.319Si3.002O12(OH).
Najväčším rozdielom medzi vzorkami je pomer Fe3+/Al3+. Epidot zo Sobotína je M3Fe3+
dominantný, s obsahom železa od 0,68 apfu po 0,8 apfu, zatiaľ čo klinozoisit z Pakistanu má
menší obsah železa medzi 0,29 a 0,33 apfu. Obsah iných katiónov, ako sú Mg, Ti, V a Cr, je
veľmi nízky v oboch vzorkách, niekedy až pod detekčným limitom.
Mriežkové parameter oboch vzoriek silne závisia od pomeru Fe3+/Al3+. Vzorky
spadajú priamo na trend tuhého roztoku epidot-klinozoisit so všetkými mriežkovými
parametrami väčšími pre ES v porovnaní s CP. Avšak pri vzorkách, ktoré boli vystavené
zahrievaniu, je možné pozorovať vybočovanie z trendu. Tieto deviácie sú zreteľnejšie vo
vzorke CP, kde môžeme pozorovať vertikálny trend nárastu mriežkových parametrov a, b, c a
V v zahrievaných vzorkách. Vznik takéhoto trendu môže byť sčasti prisudzovaný malými
variáciami v pomere Fe3+/Al3+, ale vzorka zahrievaná na 900°C vykazuje značný nárast
mriežkového parametru b. Vzorky ES vykazujú rovnaký vertikálny trend, avšak len pre
mriežkový parameter c a sčasti aj a, zatiaľ čo parametre b a V nevykazujú podobný vertikálny
trend.
Pozíciu Fe3+ v štruktúre tuhého roztoku epidot-klinozoisit je možné zistiť pomocou
Mössbauerovej spektoskopie. Spektrá sád oboch vzoriek (ES-0 – ES-9; Cp-0 – Cp-9)
zahrievaných pod teplotou 1000°C obsahujú dublety patriace Fe3+ v oktaédrickej koordinácii.
Spektrá vzorky ES sú symetrické, a môžu byť interpretované ako jeden dublet Fe3+ v
oktaédrickej pozícii M3. Vzorka CP však vykazuje značnú asymetriu Mössbauerových
spektier. Toto môže byť interpretované ako prítomnosť viacerých zložiek v spektre. Prvé dve
zložky majú posun izomérov (IS) a kvadrupólové štiepenie (QS) typické pre pozíciu M3. Tretí
dublet je blízky Fe3+ v pozícii M1 a zaberá plochu 12 – 15 %, čo zodpovedá približne 0,04 apfu
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vo vzorkách zahriatých na menej ako 500°C, pričom vo vzorkách zahriatych na vyššiu teplotu
ako 500°C zabraná plocha narastá až na 19 % (0,06 apfu).
Malý obsah Fe3+ v pozícii M2 môže vysvetliť prítomnosť dubletov s IS 0,31- 0,37
mm*s-1 and QS 0,80-1,00 mm*s-1 v Mössbauerových spektrách tuhého roztoku epidotklinozoisit [1]. V nami skúmaných vzorkách CP zahriatych na menej ako 800°C sú prítomné
dublety s podobne nízkym QS, ale výrazne vyšším IS a preto ich interpretácia ako dôkaz
prítomnosti Fe3+ v M2 nie je úplne presvedčivá, avšak nemôžeme ju vylúčiť.
Oktaédrická pozícia M1 prepája kyslíkové anióny O1, O4 a O5. Hrana oktaédra tvorená
kyslíkmi O4 – O5 je zdieľaná medzi oktaédrami tvoriacimi reťazec, na ktorý sú individuálne
umiestnené oktaédrické pozície M3. Oktaédrické pozície M1 a M3 sú vzájomne prepojené
hranou O1 – O4. Oktaéder M1O6 je mierne symetrickejší, pričom dĺžky jeho hrán sa pohybujú
v rozmedzí 1,90 až 1,94 Å [2]. Pokiaľ vzorka obsahuje do XEp = 0,6; táto pozícia vykazuje len
malé štruktúrne zmeny, avšak dĺžky väzieb a vzdialenosť medzi dvoma vrcholovými kyslíkmi
O1 sa mierne zväčšujú so zväčšovaním pripojeného oktaédra M3O6, ktorý sa zväčšuje so
stúpajúcim obsahom Fe3+ [3].
Pri štúdiu kryštalochémie minerálov epidotovej superskupiny je najdôležitejšie
poznanie obsadenia oktaédrických pozícii M1 a M3. Oktaédrická pozícia M3 je koordinovaná
kyslíkmi v O1, O2, O4 a O8 a je to najväčšia a zároveň najmenej symetrická oktaédrická
pozícia v štruktúre minerálov epidotovej superskupiny s veľkou variabilitou substitúcií [4];
[5]. Stúpajúci obsah Fe zväčšuje dĺžku jeho väzieb z 1,98 na 2,06 Å [2]. Toto je spôsobené
zväčšovaním vzdialenosti dvoch vrcholových kyslíkov O4 a O8 vďaka výraznému posunu O8.
V klinozoisite je táto vzdialenosť menšia ako porovnateľná vzdialenosť medzi dvoma kyslíkmi
O1 – O1 v oktaédrickej pozícii M1, ale dĺžka väzby medzi O4 a O8 výrazne narastá so
stúpajúcim obsahom Fe. Štruktúrne zmeny pozície M3 sú zreteľné pokiaľ obsah epidotového
komponentu dosahuje hodnoty XEp = 0,6 a sú v priamej závislosti s obsahom Fe. Nad hranicou
XEp = 0,6 sú menej zreteľné a nelineárne [2].
V Mössbauerových spektrách je Fe3+ v pozícii M1 reprezentovaný dubletmi s IS 0,22 – 0,36
mm*s-1 a QS 1,46 – 1,67 mm*s-1 [6]; [7]; [8]. Dublety v skúmaných vzorkách CP-0 až CP-8
majú mierne vyššiu hodnotu IS a QS, ale ich interpretácia ako Fe3+ v pozícii M1 je relatívne
odôvodnená. Okrem toho, [7] pozorovali dva dublety v Mössbauerových spektrách, ktoré obe
ukazovali hlavné charakteristiky Fe3+ v pozícii M3, ale s malými rozdielmi v ich QS. Tieto boli
pripísané dvom trochu odlišným pozíciám M3 označeným M3 a M3', ktoré patria k dvom
odlišným monoklinickým epidotovým fázam, jeden s neusporiadanou distribúciou Al-Fe3+ v
M3 (dublet M3) a jeden s usporiadanou distribúciou Al a Fe3+ v pozícii M3 (M3' dublet); druhá
1144

predstavuje medziprodukt s obsahom XEp = 0,5 [7]; [8]. Táto interpretácia je však relatívne
otázna, hoci veľmi dobre dokáže vysvetliť asymetriu dubletov vo vzorkách CP.
Záver
Neusporiadanosť Al-Fe3+ medzi oktaédrickými pozíciami M1 a M3 sa vyskytuje pri
celkovom obsahu Fe3+ vyššom než približne 0,6 apfu a je obmedzená v pozíciách M1 a M3 [9].
To samozrejme nie je náš prípad, pretože klinozoisit CP obsahuje iba 0,3 Fe3+ apfu. Na druhej
strane variabilný stupeň neusporiadanosti v špecifických oblastiach klinozoisitovej štruktúry
môže viesť nielen k výskytu dubletu M1, ale aj k vyššie uvedenému rozdeleniu dubletov M3,
ktoré môžu byť interpretované napríklad ako dublet M3 pre izolované M3Fe3+ a M3' dublet pre
pár M1Fe3+ a M3'Fe3+ v susedných oktaédroch.
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Abstract
The studied wellsare situated in the Blatné Depression, which is located in the NW part of the Danube
Basinand so represents one of the northernmost subbasins of the Pannonian Basin System. General description of
the wellswas done by Pagač (1959), and it was later revised by Biela (1978). Nonetheless, the conglomerates were
neweranalyzed in detail.Therefore we carried out sampling in the repository of Nafta a.s. (Gbely town). The results
show that the conglomerates are formed by multiple layers. The conglomerates from the basal parts of the wells
were formed in alluvial fan environment and was deposited as debris flow. Later the alluvial fan prograded to fan
delta. The poorly sorted, poorly rounded conglomerates can be linked to the distal part of fan delta. The better
sorted, rounded and well rounded clasts in conglomerates indicate the transmition to the proximal part of fan delta.
This transmition can be point to beginning inicial rifting of Danube Basin.

Keywords: Danube Basin; Blatné Depression; Lower Miocene; conglomerates
Introduction and objectives
The Danube Basin, located at the junction of the Eastern Alps, Western Carpathians
and Transdanubian Range represents an important depocenter of the Pannonian Basin System.
The Cífer-2 well, situated in the Blatné Depression is located in the NW part of the basin, and
forms the northernmost sub-basin of the Pannonian Basin System. The investigated area is
bordered by the Malé Karpaty Mts. in NW and by the Považský Inovec Mts. in the NE. In the
south, the Blatné Depression passes into the Gabčíkovo Depression.
The object of this studie was samples from 5 wells (Suchá nad Parnou-3, Trakovice-4,
Ratkovce-1, Bučany-2, Vištuk-1) (Fig. 1). The studied wells are located in surroundingof
Trnava-Sereď basement elevation. Original description of the wells was done by Pagáč[1], and
the data was later summarized by Biela[2].
The aim of this work is to document the paleoenvironment and depositional mechanism
of clastic material gained from well cores from the surrounding of Trnava-Sereď elevation.
The definition of transport mechanisms and character of depositional paleoenvironment is
based on facies analysis, well-logs study, and on seismic facies interpretation.
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Fig. 1. Location of the studied wells in the Danube-Kisaföld Basin. Structural map modified from Hók et al.
[3]. Map of the pre-Neogene basement depth modified from Horváth et al.[4] and Fusán et al. [5].

Materials and methods
Well cores samples were obtained from the repository of Nafta a.s Oil and Gas company
(Gbely town) used. From 5 wells we were available 16 cores samples (spot sampling; Fig. 2).
From 5 wells we were available 16 cores samples (spot sampling; Fig. 2). For the purposes of
provenance, the cores were cut in half and scanned. Individual clasts from the sampled
conglomerates were divided into 5 grain size fractions (from 0 to 0.3 cm, 0.3 to 0.8 cm, from
0.8 to 1.5 cm and 1.5 to 3 cm 3> cm), which were measured on polished side of the well cores.
It needs to be noted that the measurements reflect the original clast size only partially. The
sedimentary texture and structure of the individual well cores were evaluated in sense of Boggs
[6] and Nichols [7]. Ranking of the conglomerates was done according to the classification of
Pettijohn [8].
Results and discussion
Vištuk-1 well
The core samples 29 (2522-2520 m) and 28 (2500-2497 m) represents the basal part of
the well. The conglomerates are moderately sorted. They consist from Bt paragneiss,
granitoides, Qz-mica schists, carbonates and quartzites. The size of clast vary between very
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fine sand and to fines sand (Fig. 3). Generally the clasts are roundedd, except of carbonates
which are rounded to sub-rounded. The structure is clinostratified.
Paleoenvironment: distal part of fan delta. Depositional mechanism: gravity mass.

Fig. 2. Studied well core samples.

Suchá nad Parnou-3 well
The core 31 (3121-3118 m) is the most deepest core of well. It is represent by clast
supported, poorly sorted conglomerate. The size of clast vary from fine sand to very coarse
sand. The roundedness is generaly rounded. The core 28 (2900-2895 m) and 27 (2870-2866 m)
represents poorly sorted and poorly rounded conglomerates with size of clasts from very fine
sand to coarse sand. The sample from core 27 is matrix supported, and we observed on it
synsedimentary fold. The core 26 (2635-2630 m) is also poorly sorted conglomerate, but the
roundedness vary between well rounded to rounded. The size vary from very fine sand to very
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coarse sand.

The uppermost sample – core 13 (2305-2308 m) is also clast supported

conglomerate with gradation. The clasts are rounded with grain size of fine sand.
Paleoenvironment and depositional mechanism: core 31 to core 27 – alluvial fan (debris flow);
core 27 (matrix supported) to core 26 – distal part of fan delta (gravity mass); core 13 –
proximal part of delta/offshore.
Bučany-2
The conglomerate from well Bučany-2 are clast supported, poorly sorted. The
roundednes is rounded to sub-rounded. The size of clasts is very fine sand to fine sand.
Paleoenvironment: distal part of fan delta. Depositional mechanism: gravity mass.
Trakovice-4
Cores 15 (1631-1627 m) and 14 (1598-1594 m) are monomict well sorted/moderately
sorted conglomerates. The size of clasts vary from very fine sand to granule. The core 12 (15551550 m) is clast supported, moderately sorted conglomerate of fine sand size with sub-rounded
clasts. The cores 6 (1084-1078 m) and core 3 (953-948 m) matrix supported conglomerates.
The size of clasts is vary from very fine sand to cobble. On the core 6 we observed
clinostratification, while the core 3 is present armored mud intraclast.
Paleoenvironment and depositional mechanism: cores 15, 16 and 12 proximal part offan delta
(debris flow/gravity mass); cores 6 and 3 distal part of fan delta (gravity mass).
Ratkovce-1
Samples from the well Ratkovce-1 (core 21, 1801-1796 m; core 14, 1508-1503 m)
are matrix supported, poorly/moderately sorted conglomerate. The size of clast vary from
very fine sand to cobble. The core 21 is clinostratified with normal gradation. The sample
from core 14 is layered, with armored mud intraclast.
Paleoenvironment anddepositional mechanism:core 21 -proximal part of fan delta (Gravity
flow/gravity mass); core 14 – distal part of fan delta/offshore(gravity mass).
Conclusion
From 5 wells 16 observed core samples were studied. The age of conglomerates is lower
Miocene (Biela, 1978). In this time the inicial rifting of Danube Basin started and from
the mountains front as sediments eroding from the mountains are transported downslope by
streams and debris flows and deposited at the base. The prevailing paleoenvironment during
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this tectonic activity was alluvial fan which prograding to fan delta. The upper Lower Miocene
is representing by deltaic/offshore environment. The changing of lithotypes is points to
progradation of erosion.

Fig. 3. Studied well core samples. The diagram shows the rationumber of clast/grain size of lithotypes.
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Abstract
Assesment of the remediation by dissolved oil substancies in the area of 2nd water source (II VZ)
Podunajské Biskupice. Podunajské Biskupice 2nd water source was put into operation in year 1966 including
building six wells with a pumping capacity of 1 200 l.s-1. In 1971, the water source was shut down due to
phenolic presence in groundwater. As the source of pollution was identified the Slovnaft petroleum refinery. The
aim of the paper is to describe the groundwater pollution recovery in the territory of the water source. Total
Petroleum Hydrocarbons as determined by infrared spectrometry – TPH(IR) concentration has been monitored
since the year 1972. During evaluated period (1972 – 2016), remedial work was carried out within the framework
of the Slovnaft hydraulic groundwater protection. At the beginning of the observed period the concentration of
TPH(IR) in the groundwater was from up to 4.60 mg.l-1. TPH(IR) values have been significantly lower since
2006 with values ranging from up to 0.24 mg.l-1.

Keywords: water source; ground water; TPH concentration; contamination.
Úvod a formulácia cieľa
II. vodárenský zdroj (II. VZ) v Podunajských Biskupiciach sa nachádza 3 km východne
od areálu spoločnosti SLOVNAFT, a. s.. Do prevádzky bol uvedený 31. marca 1966. Z
vybudovaných šiestich širokopriemerových studní s hĺbkou 10 m bolo čerpané množstvo
podzemnej vody do 1 200 l.s-1. V činnosti II. VZ zotrval do novembra 1971, kedy bol pre
vysoký obsah fenolov v podzemnej vode hlavným hygienikom odstavený [1]. Zdrojom
znečistenia bola rafinéria n. p. Slovnaft, z ktorej prevádzok ropné látky (RL) unikali do
podložia a prúdením sa kontaminovaná podzemná voda šírila do územia Žitného ostrova.
Vplyvom čerpania podzemnej vody zo studní vodárenského zdroja došlo k „natiahnutiu“
znečistenia až do jeho areálu. Znečistenie RL sa prejavilo vo všetkých studniach.
Pri prieniku RL do podzemnej vody sa časť z nich rozpúšťa a spôsobuje kontamináciu
podzemnej vody, čoho výsledkom je nepoužiteľnosť podzemnej vody ako zdroja vody na pitné
účely. Okrem toho uniknuté RL kontaminujú horninové prostredie a menia fyzikálnochemické podmienky prostredia vedúce k výskytu redukovaných foriem látok, ako napr. Fe2+,
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Mn2+, NO2-, H2S [2]. Priesak RL z n. p. Slovnaft do štrkopieštitých náplavov Žitného ostrova
spôsobil haváriu II. VZ, ktorý v tom čase dodával do vodovodnej siete mesta Bratislavy cca
900

l.s-1

pitnej

vody.

RL

prenikli

cez

priepustné

kvartérne

sedimenty

až na hladinu podzemnej vody a šírili sa po hladine podzemnej vody v smere jej prúdenia.
Havarijná situácia si vyžadovala riešenie, ktorým sa stal systém Hydraulickej ochrany
podzemných vôd – HOPV (spustený v roku 1974) so zakomponovaním II. VZ ako jeho súčasti.
Cieľom príspevku je poukázať na pozitívny vývoj sanácie znečistenia podzemnej vody
a horninového prostredia na území II. VZ, pomocou skupinového ukazovateľa – koncentrácie
nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) za obdobie rokov 1972 až 2016.

Obr. 1. Situačná mapa skúmaného územia
súčasná hranica areálu II. VZ

Materiál a metódy
Princípom použitej metódy sanácie na hodnotenom území, ako aj v areáli Slovnaftu, je
vytvorenie uzatvoreného veľkoplošného depresného kužeľa na hladine podzemnej vody (PzV)
kontinuálnym

čerpaním

podzemnej

vody

z čerpacích

vrtov.

V depresii

dochádza

k zachytávaniu, zhromažďovaniu a následnému odčerpávaniu voľných i rozpustených RL
v podzemnej vode. Čerpanie podzemnej vody zároveň vytvára hydraulickú bariéru migrácii
znečistenia do okolia.
Koncentrácia NEL v podzemnej vode z vrtov II. VZ bola počas celého obdobia
stanovovaná

spektrofotometrickou

metódou

v infračervenej

oblasti.

Analýzy

boli

spracovávané vo viacerých laboratóriách, najväčší objem laboratórnych prác bol realizovaný v
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laboratóriách spoločnosti Geotest n. p. Brno, laboratóriách n. p. Slovnaft a VÚRUP, a. s. Počas
celého sledovaného obdobia boli údaje kontrolované aj externými laboratóriami.
V príspevku sú spracované koncentrácie NEL získané za obdobie rokov 1972 až 2016
(t. j. spolu 44 rokov). Údaje pochádzajú z pôvodne čerpacích studní (S-53, S-54, S-55
až S-58) a pozorovacích studní (S-A, S-B a S-C) vybudovaných pre účely vodárenského
zdroja, ako aj z pozorovacích RM a RS vrtov realizovaných v rámci sanačno-prieskumných
prác, napr. prípravy pre prevádzku tzv. hydrooxiringu (technológie úpravy kvality podzemnej
vody vo zvodnenom horninovom prostredí). Spolu bolo spracovaných 3 279 vzoriek
podzemnej vody na stanovenie koncentrácií NEL (odobrané z rôznych hĺbkových horizontov).
Vzorky podzemnej vody boli odobrané v rámci plošného vzorkovania objektov širšieho územia
jednotlivých etáp geologicko-prieskumných a sanačných prác vykonaných pre systém HOPV.
Z toho dôvodu sa počas sledovaného obdobia početnosť odobratých vzoriek jednotlivých etáp
menila.
Pre spracovanie údajov do mapovej formy (Obr. 2 a Obr. 3) boli použité priemerné
koncentrácie NEL nielen z objektov areálu II. VZ, ale aj z blízkeho okolia. Mapa priemerných
koncentrácii NEL v podzemnej vode skúmanej oblasti z roku 1975 (Obr. 2a) reprezentuje
počiatočný stav na lokalite. Ďalšie mapy (Obr. 2b a 3a) zachytávajú vývoj znečistenia na
lokalite z rokov 1980 a 2001 (v roku 2000 bolo ukončené sanačné čerpanie podzemnej vody
na II VZ). Mapa priemerných koncentrácii NEL (Obr. 3b) znázorňujúca dlhodobo
pretrvávajúci stav (hodnoty koncentrácií sa pohybujú v približne rovnakej úrovni) je
spracovaná z údajov za rok 2016. Údaje boli spracované aj do priebehových grafov (Obr. 4
a 5) čerpaných a vybraných (dlhodobo vzorkovaných) pozorovacích vrtov.
Výsledky stanovených koncentrácií NEL boli vyhodnotené podľa kritérií Smernice
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015-7 (ďalej ako smernica) [3]
a limitných hodnôt Pokynu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku
Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1617/97min. (ďalej ako pokyn) [4].
Výsledky a diskusia
V prvých rokoch hodnoteného obdobia (1972-1974) sa sanačné práce sústredili
na zachytávanie znečistenia a zamedzenie jeho

šírenia podzemnou

vodou

ďalej

do horninového prostredia. Z toho dôvodu bolo potrebné spustenie hydraulickej clony (HC)
jednak v oblasti rafinérie, ktorá mala za úlohu zabrániť šíreniu znečistenia, a zároveň spustenie
podporného sanačného čerpania zo 4 studní S-55, S-57, S-58 a S-C (posledná bola vystrojená
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pre tento účel) v areáli II. VZ [5]. Suma čerpaného množstvo podzemnej vody
zo studní bola cca 400 l.s-1 (z každej približne 100 l.s-1) a ich čerpanie trvalo od roku 1972
do roku 2000.
Obr. 2a vytvorený zo stanovených koncentrácií NEL vzoriek odobratých v roku 1975
dokumentuje SV smer šírenia znečistenia do II. VZ, hodnoty NEL vo vrtoch situovaných
v smere prúdenia PzV sa pohybovali nad hodnotou intervenčného (IT) kritéria smernice.

Obr. 2a, 2b. Mapa priemerných obsahov NEL v skúmanom území v roku 1975 a 1980
súčasná hranica areálu II. VZ
železničná trať
priemerný obsah NEL prekračujúci IT limit smernice
priemerný obsah NEL prekračujúci ID limit smernice
priemerný obsah NEL prekračujúci B kategóriu (medznú koncentráciu) pokynu
priemerný obsah NEL prekračujúci A kategóriu (fónovú hodnotu) pokynu
priemerný obsah NEL 0-0,04 mg.l-1

Na Obr. 2b je zachytený stav po 5 rokoch (rok 1980). Priemerné koncentrácie NEL
vo vrtoch v JZ časti územia neprekračujú hodnotu indikačného (ID) kritéria smernice,
t. j. šíreniu znečistenia z rafinérie bolo účinne zamedzené, zároveň potvrdzujú zvýšené hodnoty
NEL prevažne v čerpaných studniach II. VZ a okolitých pozorovacích vrtoch. Zároveň zvýšené
hodnoty NEL v 2 vrtoch situovaných v bezprostrednej blízkosti koľajiska poukazujú na možný
výskyt viacerých zdrojov znečistenia v okolí II. VZ [6].
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Obr. 3c, 3d. Mapa priemerných obsahov NEL v skúmanom území v roku 2001 a 2016
súčasná hranica areálu II. VZ
železničná trať
priemerný obsah NEL prekračujúci IT limit smernice
priemerný obsah NEL prekračujúci ID limit smernice
priemerný obsah NEL prekračujúci B kategóriu (medznú koncentráciu) pokynu
priemerný obsah NEL prekračujúci A kategóriu (fónovú hodnotu) pokynu
priemerný obsah NEL 0-0,04 mg.l-1

Stav z roku 2001, t. j. po ukončení čerpania podzemnej vody (čerpanie ukončené v roku
2000), zachytáva Obr. 3a. Ako jediný problémový objekt je vrt na SZ areálu II. VZ (vrt RM552), situovaný v blízkosti koľajiska. Stav z roku 2016 (Obr. 3b) dokumentuje kvalitu
podzemnej vody s hodnotami NEL do 0,04 mg/l. Odber vzoriek podzemnej vody v studniach
S-53 až S-58 v roku 2016 nebol realizovaný, nakoľko bol vstup do objektov znemožnený
zamurovaním vchodu.
Na grafe (Obr. 4) čerpaných vrtov II. vodárenského zdroja (s výskytom znečistenia
voľnými RL na hladine podzemnej vody na začiatku sanačných prác) možno pozorovať účinok
spustenia čerpania HC (rok 1974). V období rokov 1974-1984 dochádza k výraznému poklesu
hodnôt NEL. Aj po ukončení sanačného čerpania na II VZ, zostávajú hodnoty NEL takmer
nezmenené.
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Obr. 4. Vývoj priemerných koncentrácií NEL v čerpaných vrtoch II. VZ v Podunajských Biskupiciach

V grafe pozorovacích objektov (Obr. 5) situovaných v II. VZ je trend poklesávania
hodnôt NEL približne rovnaký ako v čerpaných studniach. V grafe je zachytený aj vývoj
koncentrácií NEL v problematickom vrte RM-552 (situovaný pri koľajisku).

Obr. 5. Vývoj priemerných koncentrácií NEL vo vybratých pozorovacích vrtoch II. VZ v Podunajských
Biskupiciach

Stanovené koncentrácie NEL poukazujú, že od začiatku hodnoteného obdobia
dochádza k zníženiu obsahu rozpustených RL. Hodnoty za ostatných 11 rokov neprekračujú
kritériá smernice.
Čiastočné skreslenie hodnôt NEL v objektoch situovaných na JZ areálu spôsobuje
prítomnosť železničnej trate situovanej na hranici II. VZ. Úniky RL z cisternových vagónov
do koľajiska boli potvrdené v roku 1982 [6]. V okolí skúmaného územia sa vyskytujú
aj nelegálne skládky odpadov, ktoré môžu ovplyvňovať kvalitu podzemnej vody
v predmetnom území.
Záver
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V roku 1971 došlo k havárii a ukončeniu činnosti II.VZ. Priemerná koncentrácia NEL
v podzemnej vode II. VZ sa v roku 1972 pohybovala v hodnotách do 4,60 mg.l-1. Hydraulická
depresia vytvorená čerpaním podzemnej vody po spustení sanačného čerpania v rámci HOPV
n. p. Slovnaft a v II. VZ spôsobila postupné znižovanie znečistenia RL podzemnej vody.
Analýzou údajov sme zistili, že z hľadiska vývoja stavu na lokalite, najvýraznejšie výsledky
sanačných zásahov boli zaznamenané v období rokov 1972 až 1984. K zhoršeniu kvality vody
v danej oblasti II. VZ nedošlo ani po vypnutí sanačného čerpania podzemnej vody v jeho
studniach.
Znečistenie voľnými a rozpustenými RL v oblasti II. VZ v súčasnosti nie je prítomné.
Hodnoty koncentrácie NEL sú dlhodobo výrazne nízke (do 0,30 mg.l-1) a neprekračujú hodnoty
kritérií Smernice.
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Interpretácia krátkodobých čerpacích skúšok vrtu VN148-2 na lokalite
Lubina – skládka TKO Palčekove vo vzťahu ku koncepčnému modelu
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Abstract
Interpreting short-term in-situ pumping tests at VN148-2 well at the Lubina – Palčekove landfill in terms
of a conceptual site model construction.
The Lubina – Palčekove landfill represents a valley-type environmental load with impermeable
underbed. Quaternary anthropogene and deluvial accumulations (up to 10 m) in hydraulic connection with fairly
weathered Paleogene pelites form a shallow hydrogeological system. Use of pumping / buildup tests in October
and November 2017 with deployed continual EC / T / groundwater head measurements supported steady-state
monthly monitoring through 04/2017-04/2018. Apparently, increase in EC during a head recovery supports an
idea of contamination accumulation within Paleogene part of the combined system. Hence head plots show
a continuous decrease in a source zone, a cloud apparently forms during recharge season, later accumulated
through a period of saturation deficiency and slowly splashes. This explains perpetual concentrations of
contamination markers despite of a drawdown. Whether under convective transport or splashing a system must,
thus, be considered active in contamination extension and impact on a groundwater in indicatory zone.

Keywords: pumping tests; specific conductivity, head, conceptual model, contaminated site
Úvod a formulácia cieľa
Skládka TKO Lubina – Palčekove s rozlohou cca 2,2 há bola založená v 70.-tych
rokoch 20. storočia pre ukladanie technického a zdravotníckeho, neskôr komunálneho
materiálu [1]. Geologické prostredie, a zároveň plytký hydrogeologický systém skládky pre
tvorbu a transport kontaminácie, tvoria kvartérne sedimenty; antropogénne vrstvy v telese
skládky (hrúbka do 8 m); deluviálne sedimenty v bezprostrednom okolí (hrúbka 2-10 m)
a fluviálne sedimenty údolnej nivy (hrúbka do 5 m) [2] v indikačnej oblasti. Priame podložie
kvartérnych sedimentov predstavujú sedimenty lubinského súvrstvia, t.j. pieskovce, ílovce,
slieňovce eluviálneho charakteru vplyvom dosahu kôry zvetrávania 5-10 m [3].
Cieľom dvoch realizovaných cyklov krátkodobých čerpacích a stúpacích skúšok na
monitorovacom vrte VN148-2 bolo prostredníctvom merania špecifickej vodivosti (EC),
teploty (T), zmeny hladiny podzemnej vody (HPV) a chemického zloženia podzemnej vody
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posúdiť charakter zmien v zvodnenom prostredí vo vzťahu ku koncepčnému modelu lokality.
Materiál a metódy
V rámci ročného monitorovacieho cyklu lokality MEZ ID 148 Lubina – skládka TKO
Palčekove boli realizované dve etapy krátkodobých čerpacích skúšok na vrte VN148-2
situovanom na rozhraní zdrojovej a indikačnej oblasti. Skúšky pozostávali z 2-hodinovej
čerpacej etapy s krokovým zvyšovaním odoberaného množstva podzemnej vody a následnej
polhodinovej stúpacej skúšky. Čerpanie bolo realizované 12 V čerpadlom Gigant.
V 5-minútovom intervale boli realizované merania HPV a zároveň EC a T na ústí vrtu.
Pred začiatkom, po dvoch hodinách, po pol hodinovom ustálení, respektíve po 48 hodinách
boli konštruované vertikálne profily EC a T vo vodnom stĺpci s krokom merania 0,5 m. Pre insitu merania v priebehu skúšky bola využitá sonda Solinst LTC s kontinuálnym meraním
požadovaných parametrov, výsledky boli rekalibrované pre sondu WTW Multi3430.
V októbrovom cykle bol realizovaný odber vzoriek podzemnej vody na začiatku
a konci čerpania pre komplexnú chemickú analýzu. Vzorky boli vyhodnocované
v laboratóriách GAL ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves.
Výsledky a diskusia
Koncepcia čerpacích skúšok. Z hydrogeologického hľadiska bolo monitorované
obdobie apríl 2017 – marec 2018 kontrolované nedostatkom zrážok (Obr. 1). Nakoľko lokalita
spadá v zmysle všeobecnej klasifikácie do triedy lokalít so zrážkovo-snehovým odtokom
podzemných vôd, boli čerpacie skúšky realizované v období oneskoreného nástupu jesenných
zrážok, v mesiacoch október 2017 a november 2017 (ktoré sa v konečnom dôsledku ukázali
vplyvom deficitu saturácie zvodne ako nedostačujúce).
Hydrodynamická skúška č. 1: október 2017. Podľa vývoja hladiny podzemnej vody
(HPV) (Obr. 2) je možné sledovať jej kontinuálny pokles z počiatočných HPV = 7,24 m od
odmerného bodu (OB) v profile kvartérnych pieskov respektíve piesčitých ílov k HPV = 7,56
m od OB vo vrchnej časti paleogénnych ílovcov eluviálneho charakteru. Schodovitosť poklesu
so zvyšovaním čerpaného množstva podzemnej vody súvisí so schopnosťou zvodneného
prostredia postupne dotovať vodný stĺpec vo vrte aktiváciou prítoku podzemných vôd
z puklinového (Pg) respektíve medzizrnového (Q) systému. Táto skutočnosť je prejavom
saturácie plytkého geologického prostredia kvartérnej, respektíve paleogénnej časti zvodne.
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Obr. 1. Vývoj hladiny podzemnej vody a elektrolytickej vodivosti vo vrte VN148-2 (zdrojová oblasť /
indikačná oblasť) a VN148-1 (zdrojová oblasť).

Vo vývoji elektrolytickej vodivosti je možné pozorovať dva zásadné cykly. Z pôvodnej
hodnoty EC ≈ 202 mS.m-1 sa po iniciálnom náraste hodnota ustaľuje na úrovni EC ≈ 203,5
mS.m-1 napriek opakovanému zvýšeniu čerpaného množstva o prakticky 100 % (Q = 0,02 →
0,04 l.s-1). K opätovnému nárastu EC dochádza až pri poklese HPV do paleogénnej časti
zvodne, s prechodom k EC ≈ 204 mS.m-1. Napriek kompenzovaniu poklesu hladiny podzemnej
vody dotáciou z puklinového paleogénneho systému, na rozdiel od kvartérnej časti zvodne, je
možné sledovať kontinuálny, mierny nárast elektrolytickej vodivosti k záveru čerpania.
Z konštruovaných vertikálnych profilov elektrolytickej vodivosti je zreteľný celkový
posun v profile počas realizácie hydrodynamickej skúšky a opätovné ustálenie na pôvodných
hodnotách po 48 hodinách realizovania čerpacej skúšky.
Hydrodynamická skúška č. 2: november 2017. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia
zodpovedala hladina podzemnej vody HPV = 7,38 m od OB rozhraniu Q a Pg časti zvodne. Pri
zvýšených odberných množstvách, Q = 0,05 → 0,15 l.s-1 bol efekt poklesu hladiny podzemnej
vody na konci skúšky HPV = 7,9 m od OB výrazne vyšší (Obr. 2).
Elektrolytická vodivosť zaznamenáva nevýrazný, ale kontinuálny nárast, EC ≈ 199 →
200 mS.m-1 aj napriek postupnému vyrovnávaniu zníženia hladiny podzemnej vody vo vrte.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ale mierne poklesáva. Vo vertikálnych profiloch
vodivosti je možné pozorovať jej postupné zvyšovanie aj napriek tlakovej stabilizácii vrtu
(Obr. 2). Je teda dôvodné domnievať sa, že všeobecný pokles hladiny podzemnej vody
v zvodni, pozorovaný od začiatku monitorovacieho obdobia (Obr. 1) pod úroveň rozhrania Q
– Pg zároveň znamenal aktivovanie prítokových zón z puklinových systémov paleogénu so
všeobecne vyššími hodnotami elektrolytickej vodivosti.
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Obr. 2. Záznam krátkodobých čerpacích a stúpacích skúšok s kontinuálnym meraním in-situ parametrov
na vrte VN148-2.

Hodnotenie chemických rozborov. Komplexné chemické rozbory (Tab. 1) boli
vykonané počas októbrového monitorovacieho cyklu. Z kvantitatívneho hľadiska v oboch
prípadoch bolo preukázané zvýšenie elektrolytickej vodivosti (ECID = 200 mS.m-1), chloridov
(CLID = 150 mg.l-1), bóru (BID = 0,5 mg.l-1) a TOC (TOCIT = 5 mg.l-1). To je v súlade
s predpokladanými indikátormi kontaminácie podzemných vôd v kontakte so skládkami
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priemyselného alebo komunálneho odpadu. Kvalitatívne hľadisko v oboch prípadoch
poukazuje na podobnosť výsledkov rozboru na začiatku čerpacej skúšky (vzorka VN148-2a)
a po 2 hodinovom čerpaní (vzorka VN148-2b). Pri hĺbke zapustenia čerpadla 12 m od OB je
teda možné konštatovať ustálené podmienky paleogénnej časti zvodne, ktoré prítoky v plytkej
časti zvodne neovplyvňujú.
Tab. 1. Záznam krátkodobých čerpacích a stúpacích skúšok s kontinuálnym meraním in-situ parametrov
na vrte VN148-2.
pH

EC

Cl

B

TOC

Mn

SO4

-

mS/m

mg.l-1

mg.l-1

mg.l-1

mg.l-1

mg.l-1

VN148-2a

6,73

205

205

0,68

7

0,041

260

VN148-2b

6,7

205

203

0,69

6,9

0,036

265

Vzorka

Záver
Skládka TKO Lubina – Palčekove reprezentuje z hľadiska všeobecnej koncepcie [4]
environmentálnu záťaž údolného typu s nepriepustným podložím. Všeobecný nedostatok
zrážok v zdrojovej oblasti (Obr. 1) negatívne ovplyvnil konvektívny transport kontaminačného
mraku k hranici indikačnej oblasti; čoho prejavom je pokles hladiny podzemnej vody spolu
s elektrolytickou vodivosťou. Pod tento jav sa podpísalo pravdepodobne aj kontinuálne
navážanie a povrchové zhutňovanie skládkovaného odpadu obmedzujúce infiltračné parametre
antropogénej vrstvy.
Hydrogeologický systém lokality Lubina – Palčekove predstavuje hydraulicky spojitú
Q-Pg zvodeň. Túto skutočnosť potvrdzuje dotovanie vodného stĺpca vo vrte VN148-2 aj
z paleogénneho profilu pri novembrovej skúške, na zázname dokumentované postupným
ustaľovaním zníženia vo vrte počas čerpania (Obr. 2).
Keďže v období do novembra 2017 poklesávala hladina podzemnej vody v zdrojovej
(VN148-1) aj indikačnej oblasti (VN148-2) spolu s poklesom elektrolytickej vodivosti (Obr.
1) nie je možné hovoriť o generovaní kontaminácie v zdrojovej oblasti. Ako vysvetlenie
dotovania podzemnej vody vo vrte VN148-2 indikátormi kontaminácie (Tab. 1) je možné
využiť postupné odplavovanie akumulovaného kontaminačného mraku v čele TKO. Pri nízkej
saturácii zvodne sa vplyvom difúzie alebo gravitácie vytvárajú podmienky pre vertikálne
stratifikovanie vodného stĺpca pravdepodobne už v čele TKO, s migráciou kontaminantov
k hranici

zdrojovej

oblasti

v separovaných

filtračných

kanáloch

kontrolovaných

kombinovanou, medzizrnovo-puklinovou priepustnosťou „elúvia“. Prejavom tohto procesu je
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zvyšovanie EC pri zaklesávaní hladiny podzemnej vody pod hĺbkovú úroveň paleogénu (Obr.
2) a zároveň minimálny rozdiel medzi vzorkami podzemnej vody na začiatku a konci čerpacej
skúšky (Tab. 1) čo vylučuje vplyv kalníka vo vrte. Ideu stratifikovania rovnako podporuje
vyrovnávanie EC v októbrovej čerpacej skúške počas poklesu hladiny podzemnej vody
v profile kvartéru, ako aj vplyv vyrovnania verikálnych profilov EC po 48 hodinovom ustálení
HPV na pôvodných hodnotách zodpovedajúcich kvartérnej časti zvodne. Tento efekt
v novembrovom cykle pozorovaný nebol.
EZ Lubina – TKO Palčekove je preukázateľne skládkou s konvektívnym typom
transportu kontaminácie, sezónneho dažďovo-snehového charakteru odtoku podzemných vôd.
Ak nedochádza ku konvektívnemu splachu kontaminačného mraku, v zvodnenom systéme
prevláda jeho vertikálna stratifikácia a jeho pomalý splav kontrolovaný mierou akumulácie
a kontinuity puklinových systémov. S ohľadom na oba prípady postupu kontaminačného
mraku k indikačnej oblasti je environmentálnu záťaž možné označiť ako aktívnu, a to aj
napriek zdanlivým poklesom definičných parametrov pod diskrétne normy pre posudzovanie
environmentálnych záťaží daných Smernicou 1/2015-7 MŽP SR [5].
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Abstract
Chemical composition of two types of scapolite from the Evate deposit in Mozambique
This thesis is focused on scapolite from carbonatite rock from the Evate deposit and associated rock. In
the samples scapolites are associated with calcite, apatite, phlogopite, biotite, amphibole and diopside. Scapolites
in the sample EVT-5 from carbonatite have lower content of EqAn (41-58), marialitic content is higher (0,36-0,65),
content of Cl is 0,22-0,45 apfu and C 0,45-0,71 apfu. On the other hand scapolites from the sample F70-109 have
higher content of EqAn (54-68), meionitic content is higher (0,67-0,73), content of Cl is 0,06-0,17 apfu and C 0,640,69 apfu.

Keywords: scapolite, marialite, meionite, mizzonite
Úvod a formulácia cieľa
Minerály zo skupiny skapolitu patria medzi horninotvorné tektosilikáty s obsahom
hliníka, vápnika a sodíka s aniónom chlóru, karbonátu alebo sulfátu. Ich názov pochádza
z gréckych slov skapos a lithos – šachta a kameň na základe dlhého prizmatického tvaru
kryštálov. Pomenoval ich José Bonifácio de Andrada e Silva v roku 1800. Vytvárajú stĺpcovité
kryštály alebo steblovité a zrnité agregáty bielej, sivej, zelenej, žltej, ružovej farby.
Základný vzorec minerálov zo skupiny skapolitu je M4T12O24A, kde M=Na, Ca, (K),
T=Al, Si a A= Cl, CO3, SO4 [1]. Ich zloženie sa pohybuje medzi koncovými členmi marialitom
(Na4Al3Si9O24Cl) a mejonitom (Ca4Al6Si6O24CO3). Medzi koncovými členmi existuje
kompletný tuhý roztok, kde dochádza k úplnej miešateľnosti Ca a Na a k spojenej substitúcii
Si a Al. Taktiež je neobmedzená substitúcia medzi CO3, SO4 a Cl. Zloženie týchto koncových
členov sa podobá plagioklasom s koncovými členmi albit a anortit, ako Ma=3NaAlSi3O8 .
NaCl a Me=CaAl2Si2O8 . CaCO3.
Napriek tomu, že sa skapolity vyskytujú v malom množstve, patria k široko rozšíreným
horninotvorným minerálom hlavne v magmatických a metamorfovaných horninách. Skapolit
sa nachádza v kontaktne aj nízko až strednotlakových regionálne metamorfovaných horninách
derivovaných z vápenatých sedimentov alebo z gabroidných hornín. V nízkotlakových
skarnoch a mramoroch sa skapolit vyskytuje s granátom, diopsidom, aktinolitom, titanitom,
kalcitom a inými vápenato-silikátovými minerálmi. V amfibolitoch asociuje s hornblendom,
klinopyroxénom, epidotom a titanitom. V alterovaných mafických horninách môže nahrádzať
plagioklas. Skapolit sa taktiež nachádza v granulitoch, menej často v pelitických
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a psamitických regionálne metamorfovaných horninách. Zriedkavo sa nachádza aj v žilách
presekávajúcich regionálne metamorfované horniny alebo intrúzie.
Skapolit sa veľmi vzácne vyskytuje aj v drahokamovej kvalite na lokalitách po celom
svete. Najčastejšie majú medovožltú farbu, ale môžu byť aj fialové, ružové, oranžové a hnedé.
Najkvalitnejšie skapolity sa nachádzajú v Tanzánii, ktoré majú fialovú farbu a nazývajú sa
petschity. Medzi ďalšie významné zdroje patrí Brazília, Mjanmarsko, Taliansko, Keňa,
Madagaskar, Mexiko, Namíbia, Nórsko, USA, Peru.
Karbonatitové ložisko Evate sa nachádza vo východnej časti provincie Nampula v
štruktúre Monapo [2] v Mozambickej republike a zaraďuje sa k najvýznamnejším ložiskám
apatitu v Afrike.
Cieľom práce je na základe elektrónovej mikroanalýzy skapolitov zo vzorky
z mozambického ložiska Evate a zo vzorky z podložnej horniny určiť chemické zloženie
a textúrne vzťahy, kryštalochémiu a substitučné mechanizmy.
Materiál a metódy
Chemické zloženie skapolitov 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,
vzorkový prúd 40 nA a priemer elektrónového lúča 2 – 5 µm.
Kryštalochémia skapolitov bola prepočítaná na 24 atómov kyslíka na vzorcovú
jednotku. Prepočet bol normalizovaný na hodnotu Si+Al=12 [1]. Uhlík bol dopočítaný podľa
vzorca C=1-Cl-F-S a jeho hodnota bola prepočítaná na CO3.
Výsledky a diskusia
Výskyt skapolitu na apatitovom ložisku Evate v Mozambiku bol zdokumentovaný
v dvoch vzorkách. Vo vzorke EVT-5 sa skapolit nachádza v karbonatitovom telese na kontakte
s metasomatóznou zónou a amfibolmi. Vo vzorke F70-109 sa skapolit vyskytuje v podložnej
granulitovej hornine. Skapolity majú v prechádzajúcom polarizovanom svetle pri jednom
nikole priehľadnú farbu, štiepateľnosť v dvoch smeroch v niektorých rezoch a výrazný reliéf.
V skrížených nikoloch majú vysoké interferenčné farby (obr. 1, 2).
Vo vzorke EVT-5 sa skapolit vyskytuje v asociácii s kalcitom, plagioklasom, biotitom,
allanitom a zeolitom (obr. 3A) a v asociácii s kalcitom, apatitom, paragonitom, biotitom
a allanitom (obr. 3B). V podložnej granulitovej hornine vo vzorke F70-109m sa nachádza
veľké zrno skapolitu s inklúziami pyrotitu spolu s flogopitom, amfibolom, aktinolitom,
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kalcitom, diopsidom (obr. 3C); a v asociácii s aktinolitom, magnezio-hornblendom,
pargasitom, diopsidom, kalcitom a titanitom (obr. 3D).

Obr. 1. Skapolity v prechádzajúcom polarizovanom svetle.
Priehľadné zrná skapolitu-Scp s charakteristickou štiepateľnosťou v dvoch smeroch a vysokým reliéfom pri
jednom nikole (A); zrná skapolitu s pestrými interferenčnými farbami v skrížených nikoloch (B); zrná skapolitu
v asociácii s amfibolom-Amp pri jednom nikole (C) a v skrížených nikoloch (D). Šírka mikrofotografií je 2,2
mm. Mikrofotografie sú zo vzorky EVT-5.

Obr. 2. Skapolity v prechádzajúcom polarizovanom svetle.
Zrná skapolitu-Scp s vysokým reliéfom pri jednom nikole s inklúziami pyrotitu (A); zrná skapolitu s pestrými
interferenčnými farbami v skrížených nikoloch, v asociácii s apatitom-Ap (B); veľké zrná skapolitu pri jednom
nikole (C) a v skrížených nikoloch (D). Šírka mikrofotografií je 2,2 mm. Mikrofotografie sú zo vzorky F70109m.
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Obr. 3. BSE obrázky skapolitu.
BSE obrázky zo vzorky EVT-5 (A,B); Skapolit-scp v asociácii s kalcitom-cal, plagioklasom-plg, biotitom-bt,
allanitom-aln a zeolitom-zeo (A) a skapolit-scp v asociácii s kalcitom-cal, apatitom-ap, paragonitom-pg,
biotitom-bt a allanitom-aln. BSE obrázky zo vzorky F70-109m (C,D); veľké zrno skapolitu-scp s inklúziami
pyrotitu spolu s flogopitom-phl, amfibolom-amp, aktinolitom-act, kalcitom-cal, diopsidom-di (C); Skapolit-scp
v asociácii s aktinolitom-act, mahnezio-hornblendom-mhb, pargasitom-prg, diopsidom-di, kalcitom-cal a
titanitom-ttn (D).

Zloženie skapolitov môže byť definované vzťahom ekvivalentnej anortitovej
komponenty EqAn=100(Al-3)/3 a molárnou frakciou XCl=Cl apfu a XC=1-Cl-S apfu.
Definovanie koncových členov môže byť založené aj na marialitovej (Na/[Na+Ca])
a mejonitovej (Ca/[Ca+Na]) zložke. Skapolity z lokality Evate majú rozsah zloženia od
EqAn=41 a XCl=0,09 do EqAn=69 a XCl=0,46. Skapolity zo vzorky EVT-5 majú nižšie hodnoty
EqAn (41-58), marialitová zložka je vyššia (0,36-0,65), majú menej Ca, viac Na a Cl (0,22-0,45
apfu). Obsah dopočítaného C je 0,45-0,71 apfu. Priemerný kryštalochemický vzorec je
(Na1.77Ca2.16)3.93Al4.5Si7.5O24(Cl0.3S0.14C0.56). Naopak skapolity zo vzorky F70-109 majú vyššie
hodnoty EqAn (54-68), vyššia je aj mejonitová zložka (0,67-0,73), majú viac Ca, menej Na a Cl
(0,06-0,17 apfu). Dopočítaný obsah C je 0,64-0,69 apfu. Priemerný kryštalochemický vzorec
je (Ca2.8Na1.15)3.95Al4.9Si7.1O24(Cl0.09S0.23C0.68). Na obr. 4 je zobrazená zmena celkového obsahu
Al (apfu) k Ca (apfu) pozdĺž marialitovo-mejonitových sérií. Pomer Al/(Al+Si) (apfu) k
percentu mejonitovej zložky reprezentuje substitúciu [Na4Cl]Si2=[NaCa3CO3]Al2 v sérii A a
[NaCa3CO3]Si=[Ca4CO3]Al v sérii B (obr. 5). Na obr. 6 je zobrazený substitučný trend na
katiónových pozíciách. Koncové členy skapolitu (marialit a mejonit) určené na základe pomeru
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Na+K k Si s nomenklatúrou sú uvedené na obr. 7. Diagram EqAn-XCl (obr. 8) reprezentuje
koncové členy spolu s prechodným členom mizzonitom.

Obr. 4. Zmeny zloženia pozdĺž marialitovo-mejonitových sérií.
Zmena celkového Al (apfu) ako funkcia obsahu Ca (apfu). Biele štvorčeky označujú koncové členy. Upravené
podľa [3].

Obr. 5. Al/(Al+Si) (apfu) vs. percento mejonitovej zložky a podiel koncových členov.
Plná čiara reprezentuje substitúciu [Na4Cl]Si2=[NaCa3CO3]Al2 v sérii A a [NaCa3CO3]Si=[Ca4CO3]Al v sérii B.
Tieto dva substitučné mechanizmy sa správajú nezávisle. Upravené podľa [4].

Obr. 6. Substitučný trend na katiónových pozíciách.
Kompozičný trend (Na+K) vs. (Ca+Sr+Ba+Mg+Mn) (apfu) s líniami zobrazenými pre ΣM=3 a 4 apfu.
Upravené podľa [1].
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Obr. 7. Diagram (Na+K) vs. Si (apfu).
Zobrazuje koncové členy skapolitu (marialit a mejonit) založené na nomenklatúre [5]. Nomenklatúra založená
na základe zmien v štruktúre označuje minerály ako: Me0-15 marialit, Me15-50 vápentý marialit, Me50-65 sodný
mejonit a Me65-100 mejonit.

Obr. 8. Diagram EqAn-XCl
Chemické zloženie skapolitu v EqAn-XCl diagrame s koncovými členmi mejonitom, marialitom a mizzonitom
(čierne štvorčeky). Mizzonit je skapolit s prechodným zložením XEqAn≈0,75 %. Upravené podľa [6].

Záver
Dve vzorky obsahujúce skapolity boli skúmané v prechádzajúcom polarizovanom
svetle a textúrne vzťahy boli definované z BSE obrázkov. Skapolity vo vzorkách asociujú
najmä s kalcitom, apatitom, flogopitom, biotitom, amfibolom a diopsidom. Na základe
chemického zloženia a pomeru EqAn ku XCl a Na+K vs. Si sa v podložnej hornine vo vzorke
F70-109m vyskytuje mizzonit až mejonit a vo vzorke EVT-5 z karbonatitového telesa sodný
mejonit až vápenatý marialit.
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Abstract
Fluid inclusions and Ti-in-quartz thermometry in granulite from Monapo structure (Mozambique)
This contribution is focused on the mineralogical composition and fluid inclusions in granulite rock from
the Monapo structure in Mozambique. The granulite consists of quartz, albite, potassium feldspar, biotite,
amphibole, garnet, titanite and accessory monazite. The age of monazite determined by in situ chemical dating
corresponds to 573±13 Ma. The temperature of quartz crystallization was determined between 450 and 645 °C.
Primary aqueous inclusions in quartz contained N2 and CO2 accompanied by solid phases of nahcolite. Dawsonite
and thenardite were closely associated with albite inclusions in quartz. The temperature of homogenization of the
gas phase was from -31.5 to 21.8 °C, whereas the temperature of melting was from -59 to -56.6 °C, thus
corresponding to CO2-dominant system with N2 admixture. These components have also been confirmed by
Raman spectroscopy.

Keywords: granulite, fluid inclusions, Ti-in-quartz thermometry, Monapo structure
Úvod a formulácia cieľa
Uzavreniny, čiže inklúzie sú časti kryštálu, ktoré látkovým zložením nezodpovedajú
jeho zákonitej štruktúre, sú počas rastu kryštálu hermeticky izolované a vytvárajú s ním fázovú
hranicu [1]. Optická mikrotermometria je základnou metódou výskumu fluidných inklúzií.
Spočíva v meraní teplôt fázových zmien, ktoré sa porovnávajú s experimentálnymi fázovými
diagramami sústav známeho zloženia alebo stavovými rovnicami, na základe ktorých sa potom
odvodzuje hustota a chemické zloženie fluida.
Štruktúra Monapo na severovýchode Mozambiku je tektonická štruktúra elipsovitého
tvaru o veľkosti 35´40 km. Geograficky sa nachádza približne 50 km východne od Indického
oceánu a tvorí časť Mozambického orogénneho pásma. V štruktúre sú tri hlavné skupiny
hornín: a) metamorfovaný komplex Metachéria; b) plutón Mazerapane; c) plutón Ramiane.
Metamorfovaný komplex Metachéria sa skladá z ortorúl, ako aj mafických, felzických,
pelitických a karbonátových hornín. Prevažne tektonicky nedeformované plutóny Mazerapane
a Ramiane intrudovali do komplexu Metachéria. Plutón Mazerapane sa skladá z foiditových
ultramafických a mafických hornín a intruduje do západnej časti komplexu Metachéria, zatiaľ
čo v plutóne Ramiane sú dominantné granitové a syenitové horniny bez foidov, ktoré intrudujú
do východnej polovice komplexu Metachéria [2].
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Cieľom tejto práce je určiť minerálne zloženie granulitu zo štruktúry Monapo,
vypočítať

teplotu

kryštalizácie

kremeňa

pomocou

obsahu

Ti

a pomocou

mikrotermometrického výskumu určiť zloženie a hustotu fluidných inklúzií, ktoré sa neskôr
využijú pri rekonštrukcii PT podmienok vzniku.
Materiál a metódy
Na výskum fluidných inklúzií v kremeni boli použité obojstranne leštené platničky
s hrúbkou 0,2 mm. Na meranie fázových zmien bol použitý mikrotermometrický stolík
LINKAM THMSG 600 upevnený na mikroskop Olympus BX-51 s objektívmi zväčšujúcimi
10´, 20´ a 100´. Teplotný rozsah mikrotermometrického stolíka je od -196 do 600°C. Merané
boli teploty mrznutia, tavenia a homogenizačné teploty.
Geotermometer „TitaniQ“ [3] sa používa na určenie teplôt kryštalizácie kremeňa v
širokom spektre metamorfných a magmatických hornín. Využíva substitúciu titánu za kremík
v kremeni. V Ti-presýtenom systéme obsah Ti v kremeni (v ppm) rastie exponenciálne
recipročne k teplote T (K) podľa rovnice:
£àì
≈uv ∆&h+ « = ∆5,69 + 0,02« −

∆Kj»kë FQ«
h(…)

[I.]

ktorej úpravou dostaneme rovnicu na výpočet teploty T (°C):
E (°[ ) =

"Kj»k
ÀÃ(h+[íís])"k,»Õ

− 273

[II.]

Ramanove spektrá inklúzií boli získané pomocou konfokálneho 20 cm spektrometra
Xplora (Horiba Ltd., Japonsko) pri izbovej teplote a tlaku. K spektrometru s multikanálovým
detektorom chladeným do -70 °C je pripojený optický mikroskop Olympus BX-51 a farebná
CCD kamera. Ramanove spektrá sa zaznamenali pomocou 100x objektívu (NA=0,8, WD = 3,4
mm), 628 nm červeného lasera produkovaného laserovou diódou s výkonom 24 mW,
a spektrálnej mriežky s hustotou 1800 vrypov na mm. Spektrá boli upravené pomocou
programu Labspec 5.0. Výpočet zloženia plynnej zmesi bol založený na meraní plôch píkov
a efektívnych spektrálnych prierezov [4].
Výsledky a diskusia
Granulit z komplexu Metachéria zo štruktúry Monapo v Mozambiku je tvorený
kremeňom, albitom, draselným živcom, biotitom, amfibolom (konkrétne aktinolit a magneziohornblend so zvýšeným obsahom Fe), magnetitom, pyritom a pyrotitom. Ako akcesórie sa
vyskytujú malé zrná apatitu a kalcitu, taktiež titanit a monazit (obr. 1). Monazity majú zvýšené
obsahy LREE prvkov (0,810-1,000 apfu), najviac Ce (0,37-0,50 apfu), preto ich môžeme
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označiť ako monazit(-Ce). Zrná monazitov boli datované pomocou in situ chemického
datovania a modelový vek zo 6 analýz monazitu vyšiel na 573±13 mil. rokov [5].

Obr. 1. BSE obrázky zo vzorky F61-282.
Na obr. vľavo sa nachádza minerálna asociácia tvorená kremeňom-qtz, draselným živcom-kfs, albitom-ab,
amfibolom-amf, biotiom-bt s malým zrnom kalcitu-cal. Na obr. vpravo je minerálna asociácia tvorená
kremeňom-qtz, amfibolom-amf, biotitom-bt, albitom-ab, draselným živcom-kfs, pyritom-py, pyrotitom-po,
magnetitom-mt a akcesorickým titanitom-ttn.

Katódová luminiscencia kremeňa slúži na identifikáciu zonálnosti, ktorá indikuje
primárnu kryštalizáciu pri rozličných PT podmienkach ako aj rekryštalizáciu počas naloženej
metamorfózy (obr. 2). Na výpočet teploty potrebujeme poznať obsah Ti vyjadrený v ppm, ktorý
vkladáme do vzorca [II.]. Vypočítaná teplota kryštalizácie sa v skúmanej vzorke pohybovala
od 460 °C v tmavej časti zrna po 645 °C vo svetlej časti zrna (obr. 2). Detekčný limit sa
pohyboval medzi 8–10 ppm Ti čomu zodpovedá chyba pri stanovení teploty v rozsahu ± 5 °C.

Obr. 2. Katódoluminiscencia zrna kremeňa s vyznačenými číslami analýz.
Teplota kryštalizácie kremeňa sa vo vzorke pohybuje od 460 °C v tmavej časti zrna po 645 °C vo svetlej časti
zrna.
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Fluidné inklúzie boli pozorované v 11 platničkách kremeňa. Celkovo bolo premeraných
190 inklúzií. Vo fluidných inklúziách bola skúmaná ich veľkosť, tvar, teplota mrznutia, tavenia
a homogenizácie. Inklúzie mali veľkosť od 1x0,8 µm do 10x16 µm a pravidelný guľovitý,
oválny alebo tyčinkovitý tvar. Primárne vodné inklúzie obsahovali plynnú fázu tvorenú N2
a CO2 a pevnú fázu. Teplota homogenizácie plynnej fázy sa pohybovala v rozpätí od -31,5 °C
do 21,8 °C s najvyššou frekvenciou pri -3,2 °C (obr. 4). Nižšia teplota homogenizácie
zodpovedá vyššej hustote. V jednej inklúzii bola teplota homogenizácie až -57,4 °C, čo
zodpovedá superhustému plynu s hustotou vyššou ako je hustota kvapaliny v trojnom bode.
Teplota tavenia bola v rozpätí od -59 °C do -56,6 °C s najvyššou frekvenciou pri -56,7 °C (obr.
5). Tieto teploty tavenia zodpovedajú takmer čistému CO2 s malou prímesou N2 a CH4.

Obr. 3. Fluidné inklúzie v kremeni.
A) CO2 fáza-V s nahcolitom-nah (veľkosť 9x5 µm); B) vodná inklúzia-L s plynnou fázou CO2-V (veľkosť 7x4
µm); C) polyfázová inklúzia s vodnou fázou-L, plynnou fázou-V a nahcolitom-nah (veľkosť 5x5 µm); D)
sekundárna inklúzia s kalcitom-cal, rutilom-rtl a nahcolitom-nah (veľkosť 4x3 µm); E) inklúzia albitu-ab
s dawsonitom-daw s vyznačenými tyčinkami rutilu-rtl (veľkosť 3x2 µm); F) vodná inklúzia s CO2 fázou-V
a nahcolitom-nah (veľkosť 11x5 µm).
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Obr. 4. Histogram teplôt homogenizácie.

1174

-59
-58,9
-58,8
-58,7
-58,6
-58,5
-58,4
-58,3
-58,2
-58,1
-58
-57,9
-57,8
-57,7
-57,6
-57,5
-57,4
-57,3
-57,2
-57,1
-57
-56,9
-56,8
-56,7
-56,6

Počet hodnôt

50
40
30
20
10
0

Teplota tavenia

Obr. 5. Histogram teplôt tavenia.

Nahcolit, dawsonit a thenardit boli identifikované Ramanovou spektrometriou vo
fluidných inklúziách (obr. 3, 6, 7). V sekundárnych inklúziách sa nachádza navyše aj kalcit a
rutil (obr. 3D). V kremeni boli pozorované aj inklúzie albitu a dawsonitu (obr. 3E).
Ramanovým spektrometrom boli identifikované plynné zložky v inklúzii s najvyššou
hustotou (obr. 6 vľavo). Veľkosť inklúzie je 4x1,5 µm. Vibračný pás pre CO2 je 1280 a 1384
cm-1, pre N2 2327 cm-1 a taktiež bol pozorovaný vibračný pás pre metán CH4 pri 2912 cm-1.
Nahcolit je karbonát (NaHCO3), ktorý má identifikačné vibračné pásy pri 1045 a 685 cm-1 (obr.
6 vpravo). Veľkosť inklúzie je 4,5x3,5 µm. Vibračné pásy okolitého kremeňa pozorujeme pri
203 a 463 cm-1. Dawsonit [NaAlCO3(OH)2] má typické vibračné pásy pri 187, 257, 586 a 1091
cm-1 (obr. 7 vľavo). Spektrum obsahuje aj vibračné pásy okolitého kremeňa a plynnej fázy CO2
pri 1280 a 1384 cm-1. Inklúzia thenarditu (Na2SO4) v kremeni má typické vibračné pásy pri
452, 650 a 994 cm-1 (obr. 7 vpravo).

Obr. 6. Ramanove spektrá superhustého CO2-N2-CH4 plynu (vľavo) a nahcolitu v kremeni (vpravo).
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Obr. 7. Ramanove spektrá dawsonitu s CO2 v kremeni (vľavo) a thenarditu v kremeni (vpravo).

Záver
Granulit z komplexu Metachéria tvorí sprievodné horniny karbonatitového ložiska
Evate v Mozambiku. Hornina je tvorená kremeňom, albitom, draselným živcom, biotitom,
amfibolom, granátom, magnetitom, pyritom a pyrotitom. Akcesóriami sú malé zrná apatitu
a kalcitu, titanit a monazit. Vek monazitu na základe in situ chemického datovania zodpovedá
573±13 mil. rokov. Teplota kryštalizácie kremeňa vypočítaná pomocou termometrie Ti
v kremeni sa pohybuje od 460 °C do 645 °C. V primárnych inklúziách bola identifikovaná
plynná fáza N2 a CO2 a pevné fázy zodpovedajúce nahcolitu, dawsonitu a thenarditu, ktoré
indikujú sulfátovo-karbonátové fluidá. V sekundárnych inklúziách bol prítomný aj kalcit
a rutil, a taktiež boli pozorované inklúzie albitu. Ďalší výskum bude zameraný na výpočet
termodynamických podmienok vzniku kremeňa, rekonštrukciu metamorfnej dráhy a pôvodu
fluíd, ktoré migrovali štruktúrou Monapo počas pan-Africkej orogenézy súvisiacej s tvorbou
superkontinentu Gondwana a jeho nasledovným rozpadom.
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Abstract
Interpretation of gravity anomalies along the seismic profile CEL12: based on density modelling
The main aim of this study is to compile 2-D density model of the CELEBRATION 2000 profile CEL12,
using seismic refraction data, topography and complete Bouguer anomaly values. The densities of the anomalous
crustal bodies were determined by transformation of seismic velocities to densities. Seismic profile found out the
deepest Moho boundary (about 45 km) in the Western Carpathians. The input density model of the CEL12 profile
was based on the seismic refraction profile. The resultant final 2-D density model confirmed clearly that in the
Outer Western Carpathians the thickest crust exists. It is located ~50 km north-eastern from the High Tatras in
Poland. Generally, the agreement between the seismic and gravimetric results is well. The results obtained
contribute to the extension of our knowledge related to the lithospheric structure in the Western Carpathians.

Keywords: gravimetry; density modelling; CEL12 profile; Outer Western Carpathians
Úvod a formulácia cieľa
Oblasť strednej Európy je z geologického hľadiska pomerne pestrá. Stavba

a

tektonický vývoj regiónu, v ktorom nezanedbateľnú časť predstavuje mikroplatňa ALCAPA,
je v súčasnosti predmetom diskusie, keďže existujú rôzne pohľady na jeho terciérny vývoj [1].
Hlbinná stavba litosféry je jednou z problematík, ktoré v posledných desaťročiach
zažívajú veľký rozvoj. Svedčí o tom aj niekoľko medzinárodných seizmických refrakčných
projektov zameraných predovšetkým na oblasť strednej Európy, medzi ktoré patria napr.
POLONAISE '97, ALPS 2002, SUDETY 2003 či CELEBRATION 2000 [2, 3]. Do posledného
menovaného projektu patrí aj profil CEL12, ktorý je situovaný v južnej časti Poľska. Profil
prebieha výhradne flyšovým pásmom vonkajších Západných Karpát a má dĺžku takmer
200 km. Napriek tomu, že profil CEL12 nepatrí medzi hlavné profily celého experimentu
a jeho úloha v projekte je skôr doplnková, križuje niekoľko hlavných profilov a teda prispieva
k prepojeniu výsledkov a lepšej interpretácií hlbinnej stavby v západokarpatskej oblasti. O to
zaujímavejšie boli dosiahnuté výsledky refrakčnej seizmiky pozdĺž tohto profilu. Bola tu
zistená vôbec najhrubšia zemská kôra v Západných Karpatoch, inými slovami, bola tu
objavená najväčšia hĺbka Moho diskontinuity v celých Západných Karpatoch [1].
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Hlavným cieľom tejto práce bolo vytvorenie 2-D hustotného modelu profilu CEL12 na
základe dostupných geofyzikálnych a geologických údajov a jeho interpretácia. Ďalším
z cieľov bolo potvrdenie prítomnosti najhlbšieho rozhrania Moho v Západných Karpatoch
zisteného na základe refrakčnej seizmiky.
Materiál a metódy
Kvantitatívna interpretácia tiažového poľa pozdĺž profilu CEL12 bola vykonaná
v softvéri GM-SYS. Tento program bol zvolený predovšetkým kvôli jeho nenáročnému
ovládaniu s možnosťou vytvorenia hustotného modelu a jeho samotnou interpretáciou.
Program ponúka prostredie, v ktorom môže používateľ interaktívne pracovať s hustotami a
geometriou jednotlivých hustotne anomálnych blokov nachádzajúcich sa v kôre.
Jedným zo základných vstupných údajov pre vytvorenie 2-D hustotného modelu boli
hodnoty úplných Bouguerovych anomálií (ÚBA) v mGal (1 mGal = 10-5 m s-2), získané z
gravimetrickej mapy južnej časti Poľska [4, 5]. ÚBA nadobúdajú hodnoty od -46,8 do
-72,1 mGal, pričom priebeh týchto hodnôt pozdĺž profilu (Obr. 1) má prevažne stúpajúci trend
až po vzdialenosť 130 km na profile, odkiaľ postupne klesá až po koniec profilu na najnižšie
hodnoty. Ďalším vstupným údajom boli hodnoty topografie pozdĺž profilu CEL12. Tieto údaje
boli prevzaté z údajov GTOPO30 [6]. Pri tejto problematike sme spolupracovali s pracovníkmi
Ústavu Vied o Zemi SAV v Bratislave. Priebeh topografie je znázornený na Obr. 1. Profil
nadobúda nadmorské výšky približne od 312 do 850 m n. m.
Obr. 1 tiež porovnáva priebeh hodnôt ÚBA a topografie, pričom sa dá pozorovať dobrá
korelácia medzi oboma krivkami. V miestach, kde topografia nadobúda vyššie nadmorské
výšky, sú pozorovateľné nižšie hodnoty tiaže. Táto skutočnosť môže signalizovať
kompenzáciu topografie v hĺbke, napr. zahĺbenie Moho diskontinuity [7]. A naopak,
v oblastiach, ktoré majú v rámci profilu najmenšiu nadmorskú výšku, vystupujú vôbec
najvyššie namerané hodnoty tiaže pozdĺž profilu CEL12. Dá sa teda predpokladať, že v oblasti
charakterizovanej najvyššími tiažovými hodnotami bude hĺbka Moho diskontinuity najmenšia.
Tento predpoklad však nemusí vždy platiť.
Pri vytváraní samotného 2-D hustotného modelu bola využitá geometria pôvodného
seizmického profilu CEL12 [1], znázorneného na Obr. 2. V procese vytvárania 2-D hustotného
modelu boli niektoré rozhrania pozmenené tak, aby bola dosiahnutá čo najlepšia zhoda medzi
krivkami nameranej tiaže a vypočítaného gravitačného účinku modelu. Zachované bolo aj
rozčlenenie hlbinnej stavby na najvrchnejšiu, sedimentárnu časť kôry, vrchnú a spodnú časť
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vrchnej kôry, spodnú kôru a spodnú litosféru. Potrebné priemerné hustoty jednotlivých
kôrových vrstiev boli prevzaté z hustotnej analýzy [8].

Obr. 1. Porovnanie priebehu hodnôt nadmorských výšok (zelená) a ÚBA (čierna).

Obr. 2. Seizmický profil CEL12 [1]
Odtiene zelenej označujú oblasť s najnižšími rýchlosťami (sedimentárna vrstva), žltá až oranžová = vrchná až
spodná kôra, červená = spodná litosféra. Moho diskontinuitu reprezentuje horná hranica spodnej litosféry.
Modré šípky označujú miesta pretínania profilu CEL12 s inými profilmi projektu CELEBRATION 2000.
Rýchlosti sú udávané v km/s. Distance along the profile = vzdialenosť na profile; Depth = hĺbka; Altitude =
Nadmorská výška; Outer Western Carpathians Flysch zone = flyšové pásmo vonkajších Západných Karpát.

Výsledky a diskusia
2-D hustotný model profilu CEL12 (Obr. 3) pozostáva z jedenástich hustotne
rozličných blokov, ktoré boli rozlíšené do piatich vrstiev (najvrchnejšia vrchná kôra, resp.
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sedimentárna vrstva, vrchná časť vrchnej kôry, spodná časť vrchnej kôry, spodná kôra a spodná
litosféra). Čo sa týka geometrie modelu, oproti seizmickému modelu boli pozmenené vrstvy
spodnej časti vrchnej kôry a spodnej kôry (iba v západnej časti profilu), kde boli vyčlenené
bloky s rôznymi hustotami tak, aby bolo zachované rýchlostné rozdelenie blokov v porovnaní
s hustotami (rýchlosť aj hustota smerom do hĺbky narastá). V porovnaní s pôvodným
seizmickým rýchlostným profilom bolo pozmenené výhradne rozhranie sedimentárnej vrstvy
a vrchnej časti vrchnej kôry, ostatné rozhrania boli zachované.
Výsledný hustotný model kôry v oblasti vonkajších Západných Karpát jasne indikuje,
že priebeh Moho diskontinuity sa výrazne mení. Na západnej strane Moho dosahuje priemernú
hĺbku okolo 37 km. V úseku zhruba od 20 až po 72 km vidíme, že Moho upadá smerom na
východ a jeho najväčšia hĺbka je takmer 45 km. Ide o najväčšiu hrúbku kôry v oblasti
Západných Karpát. Potom prudko stúpa do priemernej hĺbky 30-32 km a vytvára výraznú
eleváciu. Od 120 km profilu potom postupne klesá z 36 na 38 km. Zaujímavé je, že nad
eleváciou Moho z časti chýba spodná kôra. Hranica medzi spodnou kôrou a vrchnou kôrou sa
pohybuje od 18 km až po 36 km.
Zhoda nameraných hodnôt tiaže a vypočítanej gravitačnej odozvy modelu je
0,988 mGal. Najväčší rozdiel možno vidieť na západe profilu. Ani namodelovanie menšieho
telesa s odlišnou hustotou v okrajovej západnej časti profilu však nepomohlo úplne eliminovať
chybu v nameraných a vypočítaných hodnotách. Je teda pravdepodobné, že ju spôsobuje vplyv
bližšie nešpecifikovaného anomálneho telesa v pripovrchovej vrstve. Je tiež dôležité brať do
úvahy fakt, že hustotné modelovanie je výsledkom práce interpretátora a ním zvolených
parametrov modelu. To znamená, že tento 2-D hustotný model profilu CEL12 nie je jediný
možný, ktorý odráža dobrú zhodu medzi nameranými a vypočítanými hodnotami tiaže.
A riešenie je mnohoznačné.
Záver
Výsledný hustotný model profilu CEL12 predstavuje významný prínos k riešeniu
stavby a dynamiky Západných Karpát.
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Obr. 3. 2-D hustotný model profilu CEL12.
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Abstract
Aplication of selected chemical geothermometers for geothermal waters in the central depression of the
Danube Basin
This article provides the review of thirty chemical geothermometers of foreign authors for estimation of
water temperature in geothermal aquifers in the central depression of the Danube Basin. The results of estimated
water temperatures using chemical geothermometers were compared with the temperatures measured in respective
geothermal boreholes. Consideration of the comparison resulted in a summary including selection of most suitable
chemical geothermometers for each site to be used in hydrogeothermal praxis for water temperature
determination.

Keywords: chemical geotermometers; central depression of the Danube basin; determination of temperature
Úvod a formulácia cieľa
Pre

účely

aplikácie

chemických

geotermometrov

sa

vybrala

najväčšia

a najrovnorodejšia oblasť zo všetkých geotermálnych oblastí Slovenska – centrálna depresia
podunajskej panvy. V centrálnej depresii podunajskej panvy sa nachádza štyridsaťdva
geotermálnych vrtov, v ktorých som aplikoval chemické geotermometre za účelom vypočítania
rezervoárovej teploty geotermálnych vôd. V práci som sa zameral na porovnanie vypočítaných
hodnôt teplôt s výsledkami meraní realizovaných v geotermálnych vrtoch a následne som
vybral vhodné geotermometre pre danú oblasť.
Materiál a metódy
Na aplikovanie chemických geotermometrov som použil údaje z geotermálnych vrtov
v danej lokalite. Pri každom vrte som zhodnotil údaje o litológii, perforácií, rozložení prítoku
z jednotlivých perforovaných úsekov vrtu, rozložení teplôt vody vo vrte a chemické analýzy
geotermálnej vody. Ďalej nasledovala aplikácia na jednotlivé vrty. Posledná časť práce bola
analýza dosiahnutých výsledkov. Porovnával som s akou presnosťou jednotlivé chemické
geotermometre odhadli teplotu zdroja vo vrte. Sledoval som v akom rozptyle sa nachádzala
odhadovaná teplota od nameranej teploty vo vrte. Ako posledný bod práce bol výber vhodných
chemických geotermometrov pre danú lokalitu.
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Na aplikáciu chemických geotermometrov v centrálnej depresii podunajskej panvy som
použil dve skupiny geotermometrov. Prvá skupina sú katiónové geotermometre a druhá
geotermometre založené na formách Si. V prvej skupine máme typy geotermometrov sa deliť
podľa použitých prvkov Na-K, Na-Li, Na-Ca, K-Ca, K-Mg, Li-Mg a geotermometre zložené
z viacerých prvkov Na-K-Ca-Mg, Na-K-Mg, Na-K-Ca (Tab. 1). V druhej skupine sú
geotermometre založené na rôznych formách Si, ako chalcedón, kremeň, cristobalit (Tab. 2).
Tab. 1. Aplikované katiónové chemické geotermometre.
Typ
Na-K

Rovnica chemického geotermometra

Autor
[1]

777
t=
- 273,15
0,700 + log Na / K
856
t=
- 273,15
0,857 + log Na / K

Na-K
Na-K
Na-K
Na-K

[2]

t=

1217
- 273,15
1,483 + log Na / K

[3]

t=

883
- 273,15
0,780 + log Na / K

[4]

933
- 273,15
0,993 + log Na / K
1319
t=
- 273,15
1,699 + log Na / K
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t=
- 273,15
1,470 + log Na / K

[5]

1390
- 273,15
1,750 + log Na / K
1000
t=
- 273,15
0,389 + log Na / Li

[7]

t=

Na-K
Na-K
Na-K

[5]
[6]

t=

Na-Li

[8]

Cl < 0.3M

Na-Li

1195
t=
- 273,15
0,130 + log Na / Li

[8]

Na-Li

1590
t=
- 273,15
0,779 + log Na / Li
1097
t=
- 273,15
2,370 + log Na / Ca
1930
t=
- 273,15
2,920 + log K / Ca
4410
t=
- 273,15
14,00 + log K Mg

[9]

2200
- 273,15
5,470 - log Li / Mg
16000

[10]

Cl < 0.3M

Na-Ca
K-Ca
K-Mg
Li-Mg
Na-K-Ca-Mg

t=
t=

[4]
[4]
[7]

3 log Na / K + 3 log Ca / (Na ) - log Mg / (Na ) + 44,67
2

2

- 273,15

[6]

Mg / Na > 1.7

Na-K-Mg

t=

11140

6 log Na / K + 2 log Mg / (Na ) + 18,3
2

Mg / Na < 1.7 a

- 273,15

[6]

Ca / Na < 2.6
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Na-K-Ca-Mg

t=

10080

5 log Na / K + 2 log Ca / (Na ) - log Mg / (Na ) + 16,65
2

Mg / Na < 1.7 a

Na-K-Ca

t=

1647

(

2

- 273,15

[6]

Ca / Na < 2.6

)

Na / K + b log Ca / Na + 2,06 + 2,47

- 273,15

[1]

b = 4 / 3 pre t < 100 °C a Ca / Na > 1
b = 1 / 3 pre t > 100 °C a Ca / Na < 1

Tab.2. Aplikované chemické geotermometre založené na formách Si

Typ
amorfné SiO2
β cristobalit
α cristobalit
chalcedón
kremeň
kremeň (po strate pary)
chalcedón
chalcedón (po strate

Rovnica chemického geotermometra

Autor

731
- 273,15
4,52 - SiO2

[11]

781
- 273,15
4,51 - log SiO2

[11]

1000
- 273,15
4,78 - log SiO2

[11]

t=

1032
- 273,15
4,69 - log SiO2

[11]

t=

1309
- 273,15
5,19 - log SiO2

[11]

t=

1522
- 273,15
5,75 - log SiO2

[11]

t=

1112
- 273,15
4,91 - log SiO2

[5]

t=

1264
- 273,15
5,31 - log SiO2

[5]

t=
t=

t=

pary)*

*adiabatická strata pary do 100 °C
chalcedón
kremeň
kremeň (po strate pary)*

1021
- 273,15
4,69 - log SiO2

[5]

t=

1164
- 273,15
4,9 - log SiO2

[5]

t=

1498
- 273,15
5,7 - log SiO2

[5]

t=

*adiabatická strata pary do 100 °C

Pri niektorých geotermometroch sú uvedené podmienky autora za ktorých sa môžu
aplikovať, alebo autor uvádza aj rozsah teplôt pri ktorých daný geotermometer dosahuje
najlepšie výsledky. V práci som použil všetky geotermometre aby som potvrdil alebo vyvrátil
tvrdenie autora o možnosti použiti
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Výsledky a diskusia
Výsledky vypočítania teplôt pomocou jednotlivých geotermometrov závisia od
mnohých vlastností. Po dodržaní podmienky [12] sa musíme orientovať na geologické,
hydrogeologické, teplotné a v neposlednom rade hydrogeochemické podmienky v prostredí
vzniku chemického zloženia vôd.
V každom vrte som sa snažil určiť miesto prítoku do vrtu, ktoré ovplyvňuje zloženie
vody. Pri viacerých prítokoch som sa zameral na najväčší prítok, prípadne skupinu prítokov
z perforovaných častí vrtu, ktoré dominantne ovplyvňujú celkové zloženie vody. V niektorých
prípadoch mi pomohlo aj delenie vo vrte na úseky, ktoré som mohol charakterizovať ako
samostatné celky. V každom vrte som opísal aj priebeh teplôt (za statických aj dynamických
podmienok). Z kontinuálnych priebehov teplôt sa dá vyčítať aj ovplyvňovanie teplôt z
jednotlivých prítokov do vrtu. Pri dynamických podmienkach by to malo byť čo najväčšie
možné prúdenie z miesta zdroja k ústiu vrtu. Voda by sa nemala veľmi ochladiť, preto sa javia
statické podmienky vhodnejšie čo dokazuje aj vyššia teplota nameraná vo vrte. Na túto teplotu
som sa zameral aj pri vyhodnotení. Najdôležitejšou úlohou bolo porovnanie nameraných
a vypočítaných teplôt pre každý geotermometer. Všetky tieto údaje sú pre každý vrt samostatne
rozpísané a charakterizované.
Niektoré údaje z chemických analýz vôd sa nedali použiť, resp. údaje boli
nedôveryhodné a čiastočné výsledky boli skreslené. To bol aj jeden z dôvodov, prečo do
záverov neuvádzam chemické geotermometre s použitým prvku Li. Tento prvok sa vo vodách
nachádza len v malých množstvách. Analytické metódy v minulých rokoch neboli na
dostatočne vysokej úrovni. V mnohých prípadoch sa nevyskytuje Li ani v rozboroch vôd
získaných z geotermálnych vrtov. Následne nie je dostatočný počet hodnôt na kompletnú
analýzu vzťahujúcich sa geotermometrov.
Aplikácia chemických geotermometrov sa dala použiť na tridsiatich siedmich
geotermálnych vrtoch, z ktorých sa podarilo nazbierať kompletné údaje pre samotný vrt.
Na základe porovnania vypočítaných teplôt za pomoci jednotlivých chemických
geotermometrov s nameranými teplotami v jednotlivých geotermálnych vrtoch centrálnej
depresii podunajskej panvy som vybral vhodné chemické geotermometre s najlepšími
výsledkami porovnania. Najvhodnejšie chemické geotermometre sú uvedené v Tab. 3.

Tab.3 Najvhodnejšie aplikované chemické geotermometre pre centrálnu depresiu podunajskej
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Typ
Na-K
Na-K
Na-K
chalcedón
kremeň
kremeň (po strate pary)
chalcedón
chalcedón (po strate pary)*

chalcedón
kremeň
kremeň (po strate pary)*

panvy
Rovnica chemického geotermometra

1217
t=
- 273,15
1,483 + log Na / K

Autor
[3]

883
- 273,15
0,780 + log Na / K

[4]

1178
- 273,15
1,470 + log Na / K

[6]

1032
- 273,15
4,69 - log SiO2
1309
t=
- 273,15
5,19 - log SiO2
1522
t=
- 273,15
5,75 - log SiO2
1112
t=
- 273,15
4,91 - log SiO2

[11]

t=

t=

t=

t=

1264
- 273,15
5,31 - log SiO2

*adiabatická strata pary do 100 °C
1021
t=
- 273,15
4,69 - log SiO2
1164
t=
- 273,15
4,9 - log SiO2
1498
t=
- 273,15
5,7 - log SiO2
*adiabatická strata pary do 100 °C

[11]
[11]
[5]
[5]

[5]
[5]
[5]

Záver
Vybrané chemické geotermometre (Tab. 3) dosiahli najlepšie výsledky v porovnaní
s ostatnými použitými geotermometrami.
Z výberu geotermometrov by som ešte vyzdvihol všetky chalcedónové a kremenné
geotermometre, ktoré pri použití ako celku vždy vypočítali teplotu na najpresnejšej úrovni.
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Abstract
The influence of different ways of weighting for landslide hazard assessment
The landslide hazard in the district of Kysucké Nové Mesto was evaluated by bivariate statistical analysis
from a set of quantitative methods. The purpose was to create prognostic maps which depict areas according to
their degree of landslide susceptibility. The initial point for the bivariate statistical analysis was processed input
factors in the form of parametric maps. The main idea of bivariate statistical analysis is an evaluation of parametric
maps related to landslide inventory maps. An integral part of the bivariate statistical analysis is the determination
of the weight of the given input factors. Four methods were chosen for weighting and these methods calculated
the weights for each class of factors, as well as the overall weight for the individual factors. The factors were
weighted as a whole using the AHP method and the entropic index. The weights for each class of factors were
calculated using a frequency ratio method and the landslide index. Prognostic maps were created using map
algebra in an ArcGIS environment.

Keywords: landslide hazard; bivariate statistic method; weights; district of Kysucké Nové Mesto.
Úvod a formulácia cieľa
Zosuvný hazard predstavuje nežiaduci prírodný jav, ktorý ohrozuje životy ľudí,
komplikuje prípravu a proces realizácie stavby a v neposlednom rade ohrozuje existujúce
stavebné diela, pri ktorých výstavbe neboli zohľadnené nepriaznivé geologické podmienky.
V podmienkach, kde sa vyskytuje zosuvný hazard, musia byť dodržané všetky kvalitatívne
nároky vyplývajúce z budúceho využitia stavby, s čím sú spojené zvýšené nároky na
zakladanie stavieb, prípadne na sanačné opatrenia. Elimináciu problémov spätých so zosuvmi
je možné dosiahnuť vytváraním prognóznych máp, ktoré vymedzujú oblasti na základe stupňa
náchylnosti na zosúvanie, čím je možné predchádzať neprávnej voľbe situovania a spôsobu
zakladania stavebného objektu.
Hlavným cieľom je vytvorenie prognóznych máp pre okres Kysucké Nové Mesto.
Zosuvný hazard v modelovom území predstavuje nebezpečný prírodný fenomén, ktorý je
intenzívne zastúpený. Pre ich vytvorenie je aplikovaná štatistická bivariačná analýza so
zameraním na hlbšie váženie vstupných parametrov – litologické celky, digitálny model
reliéfu, sklon svahov a orientácia svahov voči svetovým stranám. Tieto boli porovnávané
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s parametrickou mapou svahových deformácií. Zámerom hlbšieho váženia faktorov bolo zistiť,
ktorá z metód preukazuje najlepšie a najhodnovernejšie výsledky i poukázať na prípadne
rozdiely výsledkov, plynúce z rozdielneho postupu výpočtu.
Materiál a metódy
Bivariačná štatistická analýza pracuje na systéme vzájomného porovnávania plošnej
distribúcie registrovaných zosuvov s plošnou distribúciou vybraných parametrov [1]. Ďalším
nevyhnutným krokom pri aplikácií danej metódy je váženie vstupných faktorov. Pre daný okres
bola vybrané štyri metódy váženia – AHP metóda, entropický model, frekvenčný pomer
a zosuvný index. AHP metóda a entropický model umožňujú vypočítať váhy faktora ako celku
[2], [3]. Frekvenčný pomer a zosuvný index stanovujú váhy pre každú triedu parametra [4],
[5]. Ďalším krokom je proces druhotnej reklasifikácie, ktorej predchádza stanovenie váh
vstupných faktorov. Pri tomto procese sú parametrickým mapám pridelené nové číselné
hodnoty, ktoré poukazujú na stupeň náchylnosti na zosúvanie. Vytvorenie prognóznej mapy
pozostáva zo súčtu druhotne reklasifikovaných parametrickým máp [6].
Výsledky a diskusia
Pri aplikovaní bivariačnej štatistickej analýzy bolo pomocou mapovej algebry
v prostredí ArcGIS možné zistiť v akej miere sa zosuvy vyskytujú v jednotlivých triedach
faktorov. Uvedeným bolo zistené, že najviac zosuvov je viazaných na deluviálne sedimenty
a flyšový vývoj s prevahou ílovcov, v nadmorských výškach v intervale 410 – 485 m n. m., so
sklonom 11° až 17°, orientovaných na sever.
V ďalšom kroku boli vypočítané váhy vstupných faktorov (tab.1), ktoré umožňujú
určiť ich významnosť v procese hodnotenia zosuvného hazardu [1]. Z výpočtu váh pomocou
frekvenčného pomeru a zosuvného indexu vyplýva, že najvyššie váhy v rámci litologických
celkov dosahujú deluviálne sedimenty a flyšový vývoj s prevahou ílovcov (trieda 2 a 6).
V zložke hypsografických stupňov je najvyššia hodnota váhy pre interval 410 – 485 m n. m.
(trieda 2). V parametri sklonitosti svahov je maximálna hodnota váhy pre sklon 11 až 17°
(trieda 6 ). Váhy posledného parametra, orientácie svahov voči svetovým stranám, sú vo
všetkých ôsmich kategóriách približne rovnaké. Najvyššia hodnota je pre svahy orientované
na juh (trieda 5).
Z aplikovania entropického modelu a AHP metódy vyplýva, že najvyššiu váhu zo
vstupných faktorov má geologická stavba a sklonitosť svahov. Rádovo nižšiu hodnotu má
vstupný faktor orientácie svahov voči svetovým stranám (tab.1).
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Tab. 1.Sumarizácia vypočítaných váh
zložky

litológia

DMR

sklon
svahov

orientácia
svahov

triedy
1

frekvenčný
pomer
0.05

zosuvný
index
-2.99

Pij

entropia

0.01

0.02

2

1.43

0.36

0.31

0.28

3

0.08

-2.54

0.02

0.04

4

0.06

-2.81

0.01

0.03

5

0.19

-1.64

0.04

6

1.20

0.18

0.26

7

0.55

-0.59

0.12

0.11

8

0.68

-0.39

0.15

0.14

9

0.10

-2.27

0.02

0.06

10

0.03

-3.43

0.01

0.02

1

0.60

-0.51

0.13

0.04

2

1.32

0.28

0.28

0.23

3

1.11

0.11

0.24

0.22

4

0.97

-0.03

0.21

0.08

5

1.06

0.06

0.23

6

0.96

-0.04

0.20

0.06

7

0.98

-0.02

0.21

0.11

8

0.31

-1.18

0.07

0.03

9

0.00

0.00

0.00

0.02

1

0.02

-3.91

0.00

0.02

2

0.15

-1.92

0.03

0.05

3

0.32

-1.13

0.07

0.06

4

0.63

-0.47

0.13

0.08

5

1.13

0.12

0.24

6

1.25

0.22

0.27

0.25

7

1.23

0.21

0.26

0.22

8

0.96

-0.04

0.20

0.11

9

0.07

-2.64

0.02

0.03

1
2
3
4
5
6
7
8

0.98
1.00
1.05
1.04
1.08
1.00
0.96
0.88

-0.02
0.00
0.05
0.04
0.07
0.00
-0.04
-0.12

0.21
0.21
0.22
0.22
0.23
0.21
0.20
0.19

0.01
0.02
0.04
0.03
0.05
0.02
0.01
0.01

0.0239

0.0141

0.0215

0.0002

AHP (váha tried)

0.08
0.22

0.15

0.15

AHP (celková
váha)

0.59

0.10

0.26

0.05
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V prípade prognóznych máp vytvorených pomocou váženia entropiou a AHP metódou
bolo ďalším krokom reklasifikovanie vstupných faktorov na základe určených váh. Výsledné
prognózne mapy zosuvného hazardu boli vytvorené súčtom druhotne reklasifikovaných
parametrických máp, ktoré boli prenásobené ich váhou. Pre výsledný výpočet bola použitá
mapová algebra v prostredí GIS. Výsledné mapy sa nachádzajú na obr. 1 a, b.
V prípade váženia frekvenčným pomerom a zosuvným indexom, kde sú váhy
vypočítané pre každú triedu parametra bolo vytvorenie prognóznych máp mierne odlišné.
Proces druhotnej reklasifikácie bol nahradený vytvorením nových rastrových parametrických
máp, kde boli zadané hodnoty váh pre každú triedu. Prognózne mapy zosuvného hazardu boli
vytvorené súčtom novovytvorených rastrových parametrických máp, v ktorých boli definované
hodnoty váh pre každú triedu parametra (obr. 1 c, d).
Prognózne mapy sú charakterizované intervalom hodnôt, ktorý charakterizuje stupne
náchylnosti územia na zosúvanie. Prognózne mapy boli reklasifikované do piatich tried, ktoré
vyjadrujú veľmi nízky, nízky, stredný, vysoký a veľmi vysoký stupeň náchylnosti na zosúvanie
[7]. Pre všetky metódy je percentuálne zastúpenie stupňov náchylnosti podobné. V najväčšej
miere je zastúpený štvrtý stupeň. Pre prognóznu mapu zostavenú AHP metódou je štvrtý stupeň
zastúpený 37,7 %. Pre prognóznu mapu vytvorenú entropickým modelom je to o 1,3 % menej.
V prípade frekvenčného pomeru je to 29,54 %. Pre prognóznu mapu zostavenú zosuvným
indexom sa v najväčšom zastúpení nachádza piaty stupeň (37,2 %). Najmenej je zastúpený
druhý stupeň, a to 6,1 (AHP metóda), 6,9 % (entropický model), 7,11 % (zosuvný index) a 8,
39 % (frekvenčný pomer).
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azardu a entropický model b AHP metóda c zosuvný index d frekvenčný pomer
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Záver
Výstupom použitia bivariačnej štatistickej analýzy boli prognózne mapy zosuvného
hazardu pre okres Kysucké Nové Mesto. Použitím rôzneho spôsobu váženia boli vytvorené
štyri prognózne mapy.
V prípade všetkých prognóznych modelov je vysoký a veľmi vysoký stupeň
náchylnosti na zosúvanie zastúpený v značnej miere. Prognózne mapy boli porovnávané
s registrovanými zosuvmi, ktoré sa v najväčšom zastúpení vyskytovali v štvrtom a piatom
stupni. Mapy však odhaľujú i nové veľmi náchylné oblasti, kde zosuvy doposiaľ neboli
zmapované.
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Abstract
The studied wells are situated in the Blatné Depression, which is located in the NW part of the Danube
Basin and so represents one of the northernmost subbasins of the Pannonian Basin System. General description
of the wells was done by Pagač (1959), and it was later revised by Biela (1978). Nonetheless, the conglomerates
were newer analyzed in detail. Therefore we carried out sampling in the repository of Nafta a.s. (Gbely town).
The metamorphic rocks studied in thin section shows, that the source area of the conglomerates can by linked to
the crystalline rocks of the Tatric unit, represented by Qz-mica schists and biotitic paragneiss. The granitoids can
be compared with granitoids from Modra massif. The quartzites and carbonates can be compared with lower and
middle Triassic sequence of the Tatric nappe (Lúžňa Fm., Guttenstein Fm.). The radiolarites we linked to the
Fatric nappe. Therefore we speculate about their denudation from the source area similar to units exposed today
in the Malé Karpaty Mts. during the Cenozoic exhumation of the Danube Basin pre – Miocene basement.

Keywords: Danube Basin; Blatné Depression; conglomerates; petrography and provenance
Introduction and Objectives
The Danube Basin, located at the junction of the Eastern Alps, Western Carpathians
and Transdanubian Range represents an important depocenter of the Pannonian Basin System.
The studied wells, situated in the Blatné Depression is located in the NW part of the basin, and
forms the northernmost sub-basin of the Pannonian Basin System. The investigated area is
bordered by the Malé Karpaty Mts. in NW and by the Považský Inovec Mts. in the NE. In the
south, the Blatné Depression passes into the Gabčíkovo Depression.
The object of this studies was samples from 5 wells (Suchá nad Parnou-3, Trakovice-4,
Ratkovce-1, Bučany-2, Vištuk-1) (Fig. 1). The studied wells are located in surrounding of the
Trnava-Sereď basement elevation. Original description of the wells was done by Pagáč [1],
and the data was later summarized by Biela [2].
The aim of this work is to document the petrography of clastic material gained from the
studied wells, what will allow to determine their provenance area.
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Fig. 1. Location of the studied wells in the Danube-Kisaföld Basin. Structural map modified from Hók et al.
[3]. Map of the pre-Neogene basement depth modified from Horváth et al. [4] and Fusán et al. [5].

Materials and methods
Well cores samples were obtained from the repository of Nafta a.s., Oil and Gas
company (Gbely town) used. From 5 wells we were available 16 cores samples (spot sampling;
Tab. 1, Fig. 2). For the purposes of provenance, the cores were cut in half and scanned.
Individual clasts from the sampled conglomerates were divided into 5 grain size fractions (from
0 to 0.3 cm, 0.3 to 0.8 cm, from 0.8 to 1.5 cm and 1.5 to 3 cm 3> cm), which were measured
on polished side of the well cores. It needs to be noted that the measurements reflect the original
clast size only partially. Seventeen selected samples were studied under a polarizing
microscope. Abbreviations of minerals follow Withney and Evans [6]. Classification of the
determined clasts followed Wentworth [7] and Powers [8].
Tab. 1. Summarization of samples. The table show ratio of macroscopicall to microscopiccal samples (thin
sections).
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Fig. 2. Studied well core samples.

Results and discussion
Vištuk-1 well
The core samples 29 (2522-2520 m) and 28 (2500-2497 m) represents the basal part of
the well. The conglomerate is clast supported. The matrix is build up by clayey-sand. This core
samples consist from Bt paragneiss, granitoides, Qz-mica schists, carbonates and quartzites.
The mineral composition of the paragneisses involves: Qz, Plg (with heteroblastic texture),
Kfs, Bt (commonly chloritized), and Ms. The granitoids are built up by Qz, Kfs and Ms, and
the Qz-mica schists are mostly built up by Qz and Ms. The carbonates are micritic, without
calcite veins and fossils. Difference between core 29 and 28 is just on ratio of the lithotypes
percentage of grain composition. Grain composition: Core 28: Bt-paragneiss 53%, Granitoides
28%, Qz-mica schists 13%, Carbonates 4%, Quartzites 2%. Core 29: Bt-paragneiss 83%, Qzmica schists 7%, Carbonates 7%, Granitoides 3%.
Suchá nad Parnou-3
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From the well Suchá nad Parnou-3 we were available 6 cores (Tab. 1). With exception
of the core 27 was all samples clast supported. Generally the conglomerates consists from
metamorphics (Bt paragneisses, Qz-mica schists), granitoides and carbonates. The Bt
paragneisses involves: Bt, Plg, Qz. The Qz-mica schists are mostly built up by Qz and Ms. The
carbonates are micritic with phantoms of ostracods. Also, we distinguished radiolarites, in
which we can see just phantoms of radiolaria. Differences between sampled cores is on ratio
of the lithotypes percentage of grain composition.
Grain composition: Core 31: Bt-paragneiss 73%, Carbonates 19%, Qz-mica schists 8%. Core
28: Bt-paragneiss 76%, Qz-mica schists 12%, Granitoides 9%, Carbonates 3%. Core 27: Btparagneiss 56%, Carbonates 17%, Radiolarite 16%, Qz-mica schists 11%. Core 26: Carbonates
65%. Radiolarite 21%, Qz-mica schists 7%, Bt-paragneiss 7%. Core 13: Carbonates 56%. Btparagneiss 36%, Qz-mica schists 8%.
Bučany-2
From the well Bučany-2 we have available just one core - 27 (2740-2735 m), which is
represent clast supported basal conglomerates [2]. In absence of thin section we studied just
macro sample. It is consist mostly by crystalline slates, granitoides, carbonates and in very
small proportion of quartzites.
Grain composition: Core 27: Crystalline slates 57%, Granitoides 28%, Carbonates 13%,
Quarzites 2%.
Trakovice-4
Cores 15 (1631-1627 m; matrix supported with microsparitic matrix) and 14 (15981594 m; clast supported with clayey-carbonatic matrix) are monomict conglomerates consist
only of carbonates. Carbonates are micritic with calcite veins and without fossils. The core 12
(1555-1550 m, clast supported with poikilophitic matrix) is mostly consist Bt paragneisses, less
carbonates, granitoids and Qz-mica schist. The Bt paragneisses predominantly involves: Bt,
Plg, Qz. Carbonates are micritic with calcite veins and without fossils. The granitoids are built
up by Qz, Kfs and Ms while Qz-mica schists are mostly built up by Qz and Ms. The core 6
(1084-1078 m) is matrix supported with sandy matrix. It consists the same lithotypes as core
12, also like the core 3 (953-948 m). The difference between core 6 and core 3 is ratio of the
lithotypes percentage of grain composition (in core 3 are dominant carbonates and granitoids,
in small proportion are present tuffs).
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Grain composition: Core 15 and 14: Carbonates 100%. Core 12: Bt-paragneiss 89%,
Carbonates 5%. Granitoides 3%, Qz-mica schists 3%. Core 6: Bt-paragneiss 84%, Granitoides
13%, Carbonates 3%. Core 3: Carbonates 50%, Granitoides 43%, Tuff 7%.
Ratkovce-1
Samples from the well Ratkovce-1 are matrix supported with sandy-clayey matrix. The
core 21 (1801-1796 m) is consist from carbonates and Bt paragneisses. Carbonates are micritic
with calcite veins and without fossils. The Bt paragneisses involves: Bt, Plg, Qz. The core 14
(1508-1503 m) is the same like core 21 with difference on ratio of the lithotypes percentage of
grain composition. Additionally, we observed small proportion of diorite, which is
corresponding with research of Rybár et al. [9].
Grain composition: Core 21: Carbonates 76%, Bt-paragneiss 24%. Core 14: Bt-paragneiss
57%, Carbonates 36%, Diorite 7%.
Provenance
The provenance of all the processed conglomerates points to the Central Western
Carpathian source. The source of granitoids can be associated with muscovitic-biotitic
granodiorites exposed today in the Malé Karpaty Mts. and Považský Inovec Mts. The described
metamorphic rocks (biotitic paragneisses and Qz-mica schists) are today exposed in the upper
part of the crystaline complexes of the Pezinok Group in the Malé Karpaty Mts. The source of
red quartzites may be in the Lužná Formation (lower Triassic) which represents a sedimentary
cover of the Tatric Unit. Similarly, carbonates of the Guttenstein Formation (middle Triassic)
may belong to the Tatric Unit sedimentary cover. Nonetheless the source from the nappe units
cannot be excluded. The source of the radiolarites is relative. We consider, that the source can
be in the Fatric nappe (Vysoká Unit), however today they are not exposed in the surrounding
of the studied well (Suchá nad Parnou-3). The source of diorites (intrusive equivalent of
andezites) can be linked to the Neogene volcanics, as well as tuffs, which was confirmed by
previous research of Rybár et al. [9]
Conclusion
Based on the petrographical analyses we described the clasts of the Lower/Middle
Miocene conglomerates in studied wells (Vištuk-1, Suchá nad Parnou-3, Bučany-2,
Trakovice-4, Ratkovce-1).

1198

The provenance of conglomerates was linked to the pre-Neogene basement of Blatné
Depression (Tatric and Fatric nappes Neogene volcanos) which are today exposed in the
central part of the Malé Karpaty Mts.
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Abstract
Soil Suction of the Unsaturated Bentonite BKT
The soil-water characteristic curve provides a key information for the estimate of unsaturated soil
properties important in the geotechnical engineering and it is necessary for the prediction of the water suction by
the soil at certain saturation level. The aim of this paper is to present partial results of the soil suction measurement
on a bentonite using the Dew-Point Potentiameter WP4C. The samples were conditioned in atmospheres over
saturated solutions of selected salts to prepare a wider suction interval. The saturated salt solution creates
a constant relative humidity inside the exsiccator for a given temperature. When the equilibrium is reached, the
relative humidity and the temperature are equal inside both, the exsiccator and the soil pores. After conditioning,
soil suction and the related soil moisture were determined and a power trendline was found between them within
the tested suction interval on the wetting path. To construct the whole hysteresis of SWCC, measurement must be
completed by different methods suitable for high saturation degrees and for the drying path.

Keywords: SWCC, soil suction; bentonite; saturated salt solution; relative humidity
Úvod a formulácia cieľa
Retenčná čiara zeminy – SWCC (soil-water characteristic curve) – je kľúčovou
informáciou pre stanovanie niektorých vlastností nesaturovaných zemín. Je to závislosť tzv.
sacieho tlaku zeminy Y (kPa, MPa) od obsahu vody v zemine, ktorý sa môže vyjadriť tromi
spôsobmi, a to vlhkosťou zeminy w (%), objemovou vlhkosťou zeminy q (%) alebo stupňom
nasýtenia Sr (%). Sací tlak a obsah vody v zemine priamo súvisia, pričom platí nepriama úmera:
čím bude vlhkosť zeminy nižšia, tým bude sací tlak vyšší a naopak, pri rastúcej vlhkosti bude
sací tlak klesať. Na retenčné čiary majú vplyv aj vlastnosti samotnej zeminy, ako je jej
štruktúra, zrnitosť a minerálne zloženie, ale dôležitú úlohu tu zohráva aj suchá objemová
hmotnosť zeminy (zhutnenie). Okrem grafického znázornenia sa retenčné krivky vyjadrujú aj
matematickými rovnicami, ktorým sa venujú mnohí autori [1]. Práve pomocou matematického
vyjadrenia retenčnej čiary sa dajú odvodiť empirické vzťahy na vyjadrenie rôznych
mechanicko-fyzikálnych parametrov zemín, ako je napríklad koeficient filtrácie, šmyková
pevnosť, zrnitostné zloženie, ale hlavne napúčací/expanzný potenciál [2 – 3].
Cieľom práce je predstavenie čiastočných výsledkov meraní psychrometrickým
prístrojom WP4C pre určenie retenčnej čiary slovenského bentonitu BKT. Práve retenčná čiara
pomôže predpovedať jeho správanie pri napúčaní. Prístroj WP4C však neumožňuje merania
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sacieho tlaku nižšieho ako 0,1 MPa (obr. 1), preto je na určenie kompletnej retenčnej čiary
potrebné použiť aj niektorú z metód vhodných pre zeminy s vysokým stupňom saturácie [4].

Oblasť merania

prístrojom WP4C

Obr. 1. Odporúčaný rozsah merania prístrojom WP4C na príklade retenčnej čiary [4].
Soil suction = sací tlak, Gravimetric water content = vlhkosť v hmotnostných percentách.

Materiál a metódy
Na výskum bol vybraný práškový bentonit BKT (bentonit kopernického typu) od firmy
Envigeo a.s. z Banskej Bystrice. Na tomto bentonite boli už v minulosti robené skúšky na
zistenie niektorých fyzikálno-mechanických vlastností [5 – 6], lebo v budúcnosti by mohol
nahradiť najlepší slovenský bentonit z ložiska Jelšový Potok potenciálne použiteľný pri
výstavbe technickej bariéry hlbinného úložiska rádioaktívneho odpadov.
Plastové testovacie nádobky známej hmotnosti boli podľa návodu pre psychrometrický
prístroj WP4C naplnené do polovice voľne sypaným bentonitom, znovu odvážené s presnosťou
0,0001 g a umiestnené do exsikátorov nad nasýtené roztoky vybraných solí. Tam sa vzorky
sýtili približne mesiac vodnými parami vytvorenými nad roztokmi, pričom každá soľ vytvára
nad nasýteným roztokom v uzavretom priestore iný rovnovážny tlak pár, a teda inú relatívnu
vlhkosť vzduchu. Použité druhy solí spolu s relatívnou vlhkosťou vzduchu pri 20 °C
a zodpovedajúcim tlakom pár sú uvedené v tab. 1 [7 – 8]. Tlak pár aj teplota vzduchu
v exsikátoroch boli počas sýtenia monitorované sondami (obr. 2). Cieľom sýtenia vzoriek bolo
dostať do rovnováhy sací tlak zeminy s tlakom pár nad roztokom pri určitej relatívnej vlhkosti
vzduchu (ekvilibrácia). Po dosiahnutí úplnej rovnováhy by tento tlak mal byť nameraný ako
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sací tlak vo vzorke zeminy. Na jeho meranie bol použitý prístroj WP4C od firmy Decagon
Devices, Inc., čo je psychrometrický prístroj merajúci rosný bod metódou chladeného
zrkadielka.
Tab. 1. Zoznam solí použitých na prípravu vzoriek s rôznym sacím tlakom [7 – 8].
Relatívna vlhkosť vzduchu nad
Tlak pár nad nasýteným
Soľ na prípravu roztoku
nasýteným roztokom pri 20°C
roztokom
[%]
[MPa]
MgCl2.6H2O
-141,42
33,6 ± 0,3
Mg(NO3)2.6H2O
-85,62
54,9 ± 0,6
NaCl
-39,47
75,5 ± 0,2
KCl
-22,27
85,1 ± 0,3
KNO3
-9,5
93,2 ± 0,2
K2SO4
-3,38
97,6 ± 0,2

Detailnejší opis prístroja WP4C, spôsobu merania a kalibrácie možno nájsť v [6]. Po
skončení ekvilibrácie a pred vložením nádobky so vzorkou do prístroja WP4C sa vzorky
odvážili, aby sa zistila ich vlhkosť po nasýtení. Po meraní sacieho tlaku sa každá vzorka opäť
odvážila, aby sa zistila prípadná strata vlhkosti počas merania. Samotné meranie od vloženia
vzorky do prístroja po ustálenie tlaku pár v skúšobnej komore a zaznamenania výsledku trvalo
od 10 minút do 30 minút. Čas potrebný na meranie závisí od množstva a vlhkosti vzorky, čím
sú tieto hodnoty vyššie, tým dlhšie trvá meranie. Pri správnej príprave vzorky (pokryté celé
dno nádobky a rovný povrch vzorky) sa doba merania skráti na minimum.
Výsledky a diskusia
Počet vzoriek sýtených pri jednom kontrolovanom tlaku pár bol 10 až 14, sýtilo sa pri
6 rozdielnych tlakoch. Celkovo tak bolo možné vykonať 72 meraní sacieho tlaku. Všetky
namerané hodnoty sú uvedené na obr. 3. Na tomto grafe možno vidieť, že pre všetky namerané
hodnoty vyšiel veľmi vysoký regresný koeficient R = 0,9957 pre funkciu:
w = 45,709.Y-0,238

[I.]

Táto rovnica sa iba zanedbateľne zmenila pri preložení regresnej krivky cez spriemerované
hodnoty vlhkosti pri rozdielnych sacích tlakoch. Tu boli vynechané niektoré merania, ktoré sa
veľmi líšili od ostatných, preto vyšiel ešte o niečo lepší regresný koeficient. V oboch prípadoch
sa potvrdila mocninná závislosť. Preto stačí, že vlhkosť narastie z cca 14 % na necelých 30 %
a sací tlak klesne cca 20-násobne! Výsledky meraní reprezentuje aj tab. 2, kde sú uvedené
priemery hodnôt jednotlivých meraní pre vybrané druhy solí. Sací tlak zeminy pri sýtení nad
MgCl2 zodpovedal očakávanému tlaku vzduchu pri danej relatívnej vlhkosti. Rozdiely pri
ostatných soliach naznačujú, že buď ešte nebola dosiahnutá rovnováha, alebo vzorky začali
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vysychať po narušení rovnováhy pri vyberaní z exsikátora.

Obr. 2. Ekvilibrácia – sýtenie vzoriek parami nad nasýtenými roztokmi.

Ekvilibračný
roztok
MgCl2.6H2O
Mg(NO3)2.6H2O
NaCl
KCl
KNO3
K2SO4

Tab. 2. Spriemerované hodnoty výsledkov meraní.
Strata
Priemerný sací
Nárast vlhkosti
hmotnosti/vlhkosti
sýtením
tlak Y
pri meraní
[%]
[MPa]
[%]
1,24
0,01
-141,18
1,82
0,1
-87,48
5,74
0,12
-41,51
6,29
0,16
-25,25
13,03
0,16
-11,02
13,49
0,19
-6,96

Priemerná
vlhkosť vzorky
[%]
13,71
16,31
18,44
21,2
25,2
29,25

Obr. 3. Retenčná čiara - všetky namerané hodnoty.
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Obr. 4. Retenčná čiara - priemerné hodnoty meraní.

Záver
Merania sacieho tlaku na vybranom bentonite sa robili pre potreby vykreslenia
retenčnej čiary voľne sypaného bentonitu. Retenčná čiara voľne sypanej zeminy sa môže
použiť napríklad na kvalitatívne porovnanie rôznych bentonitov, pričom z pohľadu hlbinného
úložiska rádioaktívneho odpadu je žiaduci čo najvyšší sací tlak pri rovnakej vlhkosti. V rozsahu
tlakov pár nad nasýtenými roztokmi solí použitých pri ekvilibrácii vzoriek bentonitu BKT bola
zistená mocninná závislosť medzi sacím tlakom a vlhkosťou. Aby bolo možné vykresliť celú
retenčnú čiaru, teda aj pre vzorky s vysokým stupňom saturácie, prípadne pre vzorky ešte
suchšie, je potrebné doplniť merania aj inými metódami. Navyše každá retenčná čiara má
charakter hysteréznej slučky, inak vyzerá pri sýtení a inak pri vysychaní [4]. Získaná čiara
predstavuje iba časť sýtiacej vetvy. Merania na zistenie chýbajúcich častí retenčnej krivky budú
vykonané počas dvojmesačnej stáže na Ruhr-Universität v Bochume v Nemecku. Okrem toho
budú v ďalšej etape výskumu určené retenčné čiary bentonitu hutneného na rôzne hustoty
suchých výliskov paralelne so stanovením expanzného tlaku takto zhutnených bentonitov pri
ich sýtení vodou (tlak z napúčania). Poznanie vzťahu týchto dvoch veličín umožní lepšie
prognózovať správanie bentonitu v tesniacich bariérach hlbinného úložiska.
Poďakovanie
Poďakovanie patrí spoločnosti ZSE, a. s. za sponzorský príspevok na zakúpenie
1204

psychrometrického prístroja WP4C a analytických váh.
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Abstract
Crystal – chemical research of parasympesite (Fe2+3(AsO4)2·8H2O) from Dobšina.
Parasymplesite and annabergite form a new solid solution of Fe3−x,Nix(AsO4)2·8H2O in Dobšiná. The
compositional variations in the parasymplesite–annabergite solid–solution system were determined by EMPA. A
refinement of the crystal structure of (Fe2+1.84Ni0.92Mg0.11Mn0.07Co0.01Cu0.01Na0.01)(As5+1.98S3+0,02O4)·8H2O
(monoclinic, space group C2/m, a = 10.141(5) , b = 13.261(4), c = 4.725(2) Å, β =104.98(4)°, V = 613.94 (54)
Å3, and Z = 4 in powder–crystal XRD data. This study focuses on the research of solid solution between
parasymplesite and erythrite.

Keywords: Parasymplesite, annabergite, crystal chemistry, vivianite groupe, Dobšiná.
Úvod a formulácia cieľa
Dobšiná je historickým banským mestom na Slovensku známym ťažbou Co-Ni rudných
minerálov. Z Dobšinej boli doteraz z triedy fosfátov a arzenátov opísané annabergit
Ni3(AsO4)2·8H2O,

erytrit

Co3(AsO4)2·8H2O,

vivianit

Fe2+3(PO4)2·8H2O,

skorodit

Fe3+(AsO4)·2H2O a hörnesit Mg3(AsO4)2·8H2O. Parasymplezit Fe2+3(AsO4)2·8H2O je
monoklinický arzenát kryštalizujúci v priestorovej grupe C2/m. Jeho mriežkové parametre sú:
a = 10,349 Å, b = 13,525 Å, c = 4,789 Å, β = 104,92° a V = 647,72 Å3 [1]. Štruktúru vivianitu
a parasymplezitu najskôr opísali autori [1]. Pre vivianit bola neskôr štruktúra spresnená [2], ale
pri parasymplezite neexistuje žiaden novší opis štruktúry minerálu. Chemické zloženie
parasymplezitu bez obsahu Zn študovali [1] a tuhý roztok medzi köttigitom a parasymplezitom
[3]. Významným kryštalochemickým poznatkom bolo opísanie substitúcie Fe2+ + H2O ↔ Fe3+
+ (OH)- medzi vivianitom a metavivianitom [3], ktorá by sa mohla vyskytovať aj
v parasymplezite. Parasymplezit je vzácny sekundárny minerál vyskytujúci sa v oxidačných
zónach, hydrotermálnych polymetalických ložísk bohatých na arzén. Pri parasymplezite sa
prejavuje dimorfizmus so symplezitom a tvorí sériu s kӧttigitom [4].
Parasymplezit je supergénnym minerálom patriacim medzi arzenáty vivianitovej
skupiny so všeobecným vzorcom M2+3(XO4)2·8H2O. Jeho chemické zloženie pozostáva
v oktaedrickej pozície M3 z Fe2+, ktoré môžu substituovať prvky Zn, Ni, Co, Mg, Mn, Pb, Cu.
Do pozície X vstupuje As5+, ktorý môže byť nahradený v homovalentnej substitúcií za P5+, V5+
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a v heterovalentnej substitúcií za S3+, Si4+. Doteraz bol známy iba tuhý roztok köttigitu
s parasymplezitom Zn3-x,Fex(AsO4)2·8H2O [3]. V predloženej práci sa budeme zaoberať
doteraz neznámym tuhým roztokom medzi parasymplezitom a annabergitom Fe2+3x,Nix(AsO4)2·8H2O. Tento tuhý roztok

sme charakterizovali na základe mikrosondových analýz

(EMPA) a práškovej RTG difraktometrie zo vzoriek z Dobšinej.
Materiál a metódy
Prášková RTG difraktometria bola použitá na identifikáciu jednotlivých
supergénnych arzenátov a ako aj na ostatné sprievodné fázy. Röntgenove práškové difrakčné
údaje supergénnych fáz boli získané pomocou práškového difraktometra Bruker D8 Advance
(Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského,
Bratislava) s polovodičovým pozične citlivým detektorom LynxEye s využitím CuKα žiarenia
za nasledovných podmienok: napätie 40 kV, prúd 40 mA, krok 0,01° 2θ, čas 3-5 s/krok.
Pripravené práškové preparáty jednotlivých fáz boli pre zníženie pozadia záznamu nanesené
v acetónovej suspenzii na nosiče zhotovené z monokryštálu Si. Získané difrakčné údaje boli
vyhodnotené pomocou softvéru BrukerDIFFRACplus EVA [5]. Mriežkové parametre
študovaných fáz boli vypočítané a spresnené Rietveldovou metódou pomocou programu
BrukerDIFFRACplus TOPAS [6] s využitím profilovej funkcie Pearson VII. Pri spresnení boli
využité publikované štruktúrne údaje jednotlivých fáz, ktoré boli stiahnuté v cif. formáte
z databázy AMCSD [7].
Elektrónová mikroanalýza (EMPA – WDS) bola využitá pri štúdiu chemického
zloženia supergénnych fáz (EDS, WDS) ako aj pri dokumentácii ich vzájomných vzťahov
supergénnych minerálov v režime spätne rozptýlených elektrónov (BSE). Kvantitatívne
(WDS) analýzy jednotlivých minerálov boli získané pomocou elektrónového mikroanalyzátora
Cameca SX 100 (Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno) z leštených nábrusov,
ktoré boli vo vákuu naprášené vrstvou uhlíka. Podmienky merania boli nasledovné:
urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 2-10 nA, priemer elektrónového lúča 5-20 µm,
štandardy a spektrálne čiary: lammerit (As Lα), sanidín (Si Kα), Mg2SiO4 (Mg Kα), fluórapatit
(P Kα), vanadinit (Cl Kα), almandín (Fe Kα) , Ni2SiO4 (Ni Kα), Co (Co Kα), gahnit (Zn Kα),
ScVO4 (V Kα), spessartín (Mn Kα), topás (F Kα), SrSO4 (S Kα), Bi (Bi Mβ), Sb (Sb Lβ).
Empirické vzorce minerálov boli prepočítané na 5 katiónov.

Výsledky a diskusia
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Skúmané vzorky parasymplezitu získané odberom z háld a štôlní z Dobšinej tvoria
tmavozelené guľôčkovité agregáty zložené z ihlicovitých kryštálov (max. 0,3 mm).
Najvýznamnejším vedeckým prínosom v našom výskume je pravdepodobne objavenie tuhého
roztoku parasymplezitu s annabergitom (Obr. 1.). Doteraz bol opísaný iba tuhý roztok
parasymplezitu s köttigitom [3] a erytritu s annabergitom [8]. Parasymplezit tvorí väčšinou
relatívne chemicky homogénne agregáty (v BSE). Pomer Fe/Ni je odlišný nielen medzi
vzorkami, ale aj medzi rôznymi agregátmi v rámci jednej vzorky a miestami aj v rámci jedného
agregátu. Niekedy teda tvoria agregáty parasymplezit a inokedy tuhý roztok annabergitparasymplezit.

Kryštalochemický

vzorec

pre

parasymplezit

z Dobšinej

je

(Fe2+1.84Ni0.92Mg0.11Mn0.07Co0.01Cu0.01Na0.01)(As5+1.98S3+0.02O4)·8H2O. Analýzou chemického
zloženia sme zistili že do oktaedrickej pozície v priemere vstupuje 1,84 apfu Fe2+, Ni v pomere
0,92 apfu a 0,11 apfu Mg. V stopových množstvách do tejto pozície vstupujú aj Mn, Co, Cu,
Ca, Mg, Na a Al. Tetraedrickú pozíciu prevažne obsadzuje As5+ v priemere s 1,98 apfu
a v stopových množstvách s S3+, Si4+. Medzi pomerom katiónov Fe2+ + Al3+ ku Ni + Co + Mg
+ Mn + Ca v oktaedrickej pozícii je značná nepriamo úmerná závislosť (Obr. 2.). Štruktúra
týchto minerálov je tvorená oktaédrami M(l)O2(H2O)4 a dvojicami oktaédrov M(2)2O6(H2O)4,
ktoré sú prepojené cez tetraédre XO4 a vodíkovými väzbami do vrstiev paralelných so
smerom (010), pričom jednotlivé vrstvy sú spájané výhradne vodíkovými väzbami [8]. Je
známe, že v tuhom roztoku medzi köttigitom a parasymplezitom uprednostňuje menší ión Zn2+
vstup do väčšej pozície M(1) [3], v našom prípade ešte menší ión Ni2+ a väčší ión Fe2+ vstupuje
do menšej pozície M(2). Táto jedinečná preferencia vstupu katiónov do týchto pozícií
spôsobuje znižovanie štruktúrnych deformácií [3]. V erytrite a annaberite je preukázané, že
Ni2+ prednostne obsadzuje oktaedrickú pozíciu M(1), zatiaľ čo Co2+ pozíciu M(2) a Mg2+ a Fe2+
vykazujú preferenciu vstupovať do pozície M(2) [8]. Mriežkové parametre pre analyzovaný
parasymplezit z Dobšinej sú: a = 10,141(5) , b = 13,261(4), c = 4,725(2) Å, β =104,98(4)°, V
= 613,94(54) Å3. Mriežkové parametre pre parasymplezit z Dobšinej sú značne deformované.
Na základe nezvyčajného vstupu jednotlivých prvkov do oktaedrickej pozície je tento jav
spôsobený pravdepodobne vstupom katiónov s menším iónovým polomerom Ni2+ (Co, Zn,
Mg) (Tab. 1.) do väčšej pozície a vstupom väčšieho katiónu Fe2+ do menšej pozície [9].

Tab. 1. Iónové polomery podobných katiónov obsadzujúcich oktaedrickú pozíciu
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Katióny v oktaedrickej
pozícii

Iónový polomer
(Å)

Fe2+

0,780

Co2+

0,745

Zn2+

0,740

Mg2+

0,720

Ni2+

0,690

Mn2+

0,670

Obr. 1. Chemické zloženie annabergitu a parasymplezitu z Dobšinej (v at. %).
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Ni + Co + Mg + Mn + Ca (apfu)

1,70

Ostatné vzorky

1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
1,30

1,50

1,70

1,90

2,10

Fe + Al (apfu)
Obr. 2. Diagram vzťahu katiónov v štruktúre parasymplezitu.

Záver
V Dobšinej sme opísali doteraz na Slovensku neznámy minerál parasymplezit s
chemickým zložením (Fe2+1.84Ni0.92Mg0.11Mn0.07Co0.01Cu0.01Na0.01)(As5+1.98S3+0.02O4)·8H2O.
Charakteristické je jeho chemické zloženie, ktoré prechádza od parasymplezitu do annabergitu.
V štruktúre parasymplezitu sme zistili značnú deformáciu v oktaedrickej pozícii spôsobenú
pravdepodobne vstupom katiónu s menším iónovým polomerom Ni2+ do väčšej pozície
a vstupom väčšieho katiónu Fe2+ do menšej pozície. Na objasnenie vstupu železa
do jednotlivých katiónových pozícií v štruktúre parasymplezitu bude pri ďalšom výskume
potrebné použiť najmä Mössbauerovu spektroskopiu.
Poďakovanie
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Efekt prenosu náboja medzi katiónmi Fe v rôznych oxidačných stavoch na
Cr3+ luminiscenciu
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Abstract
Effect of charge transfer between Fe cations in different oxidation states on Cr3+ luminescence.
In many minerals, there are transitional elements in various oxidation states in which electrons are exchanged
between neighbouring ions causing the charge transfer. Some of these effects can be manifested as luminescence,
others result in absorption. Iron does not have luminescence properties but it may reduce luminescence. From the
studied minerals, andradite samples did not contain Fe2+, only Fe3+ at the octahedral site. In chrome-diopside, Fe2+
(95,8 %) is present at two different octahedral sites, the rest is octahedral Fe3+. In andradite samples, the low
luminescence may result from low Cr3+ content and partly also from Fe3+-O metal-ligand charge transfer. In
chrome-diopside, the reduced luminescence is caused probably by the intervalence charge transfer between Fe2+
and Fe3+ at the neighbouring octahedral sites which results in partial luminescence quenching. Ruby has a very
low Fe content but is rich in Cr which results in the strong luminescence.

Keywords: charge transfer; iron; Mössbauer spectroscopy; luminescence spectra
Úvod a formulácia cieľa
V mineráloch sa vyskytujú prechodné prvky v rôznych oxidačných stavoch. V takýchto
systémoch dochádza k výmene elektrónov medzi susednými iónmi v rôznych oxidačných
stavoch (prenos náboja – charge transfer CT) [1]. Počas prenosu elektróny nikdy neopúšťajú
centrálny atóm v štruktúre [2]. K prenosu náboja (CT) môže dochádzať rôznymi procesmi,
ako napr. vplyvom tepelnej aktivity elektrónov alebo fotónov (vnútrovalenčný prenos náboja
– intervalence charge transfer/IVCT) [1]. Keď elektrón prechádza z centrálneho iónu na ligand
alebo naopak, ide o prenos náboja typu kov – ligand (MLCT), alebo ligand – kov (LMCT), ak
elektrón prechádza z katiónu kovu na susedný katión kovu s premenlivým mocenstvom,
dochádza k medzivalenčnému prenosu náboja (IVCT) [2].
Pomocou luminiscenčnej spektroskopie zisťujeme konkrétne úrovne energetických
centier, ktoré sú jasne definované. K luminiscenčnej emisii dochádza v dôsledku
elektrónového prechodu vyvolaného žiarením, pri ktorom elektrón prechádza z vyšších
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energetických hladín do nižších a rozdiel energií spôsobí vyžiarenie fotónu [3]. Železo nepatrí
medzi luminofory, ale jeho absorpčné vlastnosti vo viditeľnej a infračervenej oblasti spektra
môžu spôsobovať utlmenie luminiscencie, prípadne prenos náboja môže ovplyvňovať farbu
[2].
Cieľom tohto príspevku je preukázať vplyv železa na luminiscenčné spektrá vo vybraných
mineráloch (chrómdiopside, andraditoch a rubíne).
Materiál a metódy
Študovali sme štyri vzorky prírodných minerálov z rôznych lokalít (skratky sú uvedené
v zátvorke): rubín (korund) z Madagaskaru (RMA-1), andradit z Namíbie (ANA-1) a druhý
andradit z Madagaskaru (DMA-1) a chrómdiopsid z Ruska (CRD-1). Všetky študované vzorky
boli fragmenty kryštálov rôznych veľkostí a tvarov, niektoré z nich mali gemologickú kvalitu.
Identifikácia vzoriek a luminiscenčné spektrá boli získané prostredníctvom Ramanovej
spektroskopie na prístroji LabRAM-HR Evolution (Horiba Jobin-Yvon) spektrometer s CCD
detektorom na mikroskope Olympus BX-41 (Masarykova Universita, Ústav geologických
věd). Pri meraní bol použitý diódový laser (473 nm) a kremíkový štandard (520,6 cm-1).
Akvizičný čas bol 15 s pri dvoch akumuláciách a rozsah merania bol 100 – 10 000 cm–1. Pri
meraní rubínu bola znížená intenzita laseru na 0,01 %, ostatné vzorky boli merané pri 100 %
intenzite laseru.
Chemické zloženie jednotlivých vzoriek bolo stanovené bodovo rtg. fluorescenčnou
analýzou prístrojom M4 TORNADO, Bruker (Ústav vied o Zemi, Banská Bystrica), s použitím
Rh anódy, pri prúde 600 µA a urýchľovacom napätí 50 kV, doba merania bola 60 s.
Mössbauerova spektroskopia 57Fe pri izbovej teplote bola vykonaná v transmisnej geometrii na
štandardnom spektrometri s konštantnou akceleráciou a s

57

Co/Rh rádioaktívnym zdrojom. Na

kalibráciu bola použitá 12.5 µm fólia α-Fe.

Výsledky a diskusia
Na štúdium 4 vzoriek (chrómdiopsid, 2x andradit a rubín) sme použili spektroskopické
metódy ako sú Ramanova, Rtg. fluorescenčná a Mössbauerova spektroskopia. Jednotlivé prvky
prislúchajúce k luminiscenčným maximám a ich obsahy sme potvrdili Rtg. fluorescenčnou
analýzou ( Tab. 1).
Minerály boli identifikované pomocou Ramanovej spektroskopie (Obr. 1) a porovnali sme
ich s databázou RRUFF [7]
V prípade granátov sme luminiscenciu nepozorovali, andradity (ANA-1 a DMA-1) nemajú
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viditeľnú luminiscenciu (Obr. 2A, B). Na základe Mössbauerovej spektroskopie možno
konštatovať, že andradity neobsahovali Fe2+, ale len 100 % Fe3+ v oktaédrickej pozícii (Obr.
3B, C). Luminiscenčný pás chrómdiopsidu (CRD-1) je menej intenzívny, viac rozšírený
v rozmedzí od 680 do 900 nm, maximálnu intenzitu má pri 756 nm (Obr. 2C).
V chrómdiopside sa celkovo nachádza Fe2+ 95,8 % (v dvoch oktaédrických pozíciách, kde
v jednej sú obsahy Fe2+ 17,1 % a v druhej 78,7 % a Fe3+ 4,2 % (Obr. 3A). Pre korundy sú
typické veľmi úzke a intenzívne pásy, vzorka RMA-1 má dva najintenzívnejšie pásy pri 692,9
a 694,3 nm (Obr. 2D).
Tab. 1. Chemické zloženie študovaných vzoriek stanovené pomocou XRF (v hm. %).
ANA-1

DMA-1

CRD-1

RMA-1

SiO2

21,32

21,97

39,63

5,88

TiO2

0,07

0,18

0,01

0,06

Al2O3

8,95

4,49

0,09

89,90

Cr2O3

0,01

0,02

0,10

0,25

V2O3

0,00

0,00

0,01

0,01

FeO

22,22

32,85

4,43

0,93

MnO

0,15

0,00

0,23

0,00

MgO

3,01

0,26

14,95

0,06

CoO

0,20

0,14

0,04

0,00

NiO

0,00

0,00

0,15

0,00

SrO

0,01

0,01

0,01

0,01

CaO

41,91

38,02

37,94

1,32

V granátoch sú luminiscenčné pásy prítomné pri 690, 695, 698, 703 a 717 nm, ktoré
zodpovedajú V3+, a pás pri 694 nm je priradený k Cr3+ [3]. Žltozelený andradit (ANA-1) má
v oktaédrickej pozícii Fe3+. Vzorka DMA-1 má veľmi nízke obsahy Cr3+ a vysoké obsahy
železa. Obe vzorky majú vysoké obsahy železa, čo by mohlo mať za následok utlmenie
luminiscencie na minimum, tzv. quenching – relatívne zníženie luminiscenčného maxima
prítomnosťou Fe2+ [4]. Keďže študované vzorky neobsahovali Fe2+, tak v tomto prípade
nedochádza k utlmovaniu luminiscencie prostredníctvom Fe2+-Fe3+ IVCT. V andraditoch je
utlmenie luminiscencie na minimum spôsobené nízkym obsahom Cr a vysokými obsahmi Fe3+,
ktoré môže úplne utlmiť luminiscenciu prostredníctvom Fe3+-O MLCT.
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Obr. 1. Ramanove spektrá – A) andradit ANA-1, B) andradit DMA-1, C) chrómdiopsid, D) rubín.

V chrómdiopside sa nachádza Cr3+ a V3+ v oktaédrickej pozícii a kombináciou Cr
a V alebo intervalenčným prenosom náboja medzi Fe2+ a Fe3+ vzniká zelená farba [2].
Luminiscenčné pásy sú interpretované podľa [3], pásy pri 671, 679, 684, 700 a 722 nm sú
priradené k Cr, V a pásy pri 690, 758 nm môžeme priradiť k Fe3+. Z analýzy chemického
zloženia je zrejmé, že obsah Cr je vyšší ako v granátoch, ale nízky v porovnaní s obsahmi Fe.
Pomocou Mössbauerovej spektroskopie sme zistili prítomnosť v oktaédrickej Fe2+ aj Fe3+,
luminiscenčný pás je viac rozšírený, bez výrazných maxím. Prítomnosť železa v dvoch
rozdielnych oxidačných stavoch spôsobuje pravdepodobne silný vnútrovalenčný prenos náboja
[6], ktorý pôsobí ako utlmovač luminiscencie. V kryštálovej štruktúre dochádza k pohlteniu
energie vplyvom železa (resp. jeho prenosom náboja), čo ma za následok skreslenie, poprípade
utlmenie luminiscencie na minimum [5].

1215

Obr. 2. Luminiscenčné spektrá – A) andradit ANA-1, B) andradit DMA-1, C) chrómdiopsid, D) rubín.

Luminiscencia rubínov je v porovnaní s luminiscenčnými maximami ostatných
študovaných vzoriek veľmi intenzívna a má veľmi úzke pásy. Intenzívne zdvojené
luminiscenčné maximá študovaných vzoriek prislúchajú Cr3+ v oktaédrickej pozícii [3]. Rubín
sme použili pre porovnanie. Luminiscenčné spektrum má jasne definované pásy oproti
ostatným študovaným vzorkám, kde sú obsahy železa značne vyššie.

Obr. 3. Mössbauerové spektrá – A) chrómdiopsid, B) andradit DMA-1, C) andradit ANA-1

Záver
Preukázalo sa, že obsahy železa ovplyvňujú luminiscenčné spektrá. Zmeny v spektrách sú
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podmienené nielen obsahmi, ale aj mocenstvom, teda k akým procesom na základe toho
dochádza. Železo ovplyvňuje spektrá, ale aj farbu jednotlivých minerálov. V prípade
andraditov bola luminiscencia úplne utlmená, čo bolo spôsobené súčasným pôsobením nízkych
obsahov Cr a vysokým obsahom Fe. V chrómdiopside sú obsahy železa nižšie oproti
granátom, jeho luminiscencia je čiastočne utlmená a spektrum nemá jasne definované pásy.
Rubín, ako porovnávacia vzorka, má najnižšie obsahy železa, jeho luminiscenčné spektrum je
bez výrazných zmien.
Poďakovanie
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Identifikácia botanického pôvodu jantárov pomocou molekulárnych
biomarkerov
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Abstract
Identification of botanical provenance of ambers using molecular biomarkers
Molecular markers can provide wide spectrum of information of studied samples. The aim of this study
was focused on botanical origin of two samples of ambers – „Bitterfeld“ amber and „Sumatra“ amber. According
to GC-MS results, identified organic molecules from chromatograms showed different botanical origin.
„Bitterfeld“ amber is baltic type of amber (succinite) with abundant amount of succinic acid and diterpenoid
biomarkersderived from conifers. In the „Sumatra“amber, triterpenoid molecules typical for angiosperm plants
were distinguished, along with biomarkers indicative for specific type of amber called glessite. Thus, the presence
of a certain type of biomarker group is determining for identification of botanical orgin.

Keywords: amber; glessite; succinite; fossil biomarkers; GC-MS; diterpenoids; triterpenoids
Úvod a formulácia cieľa
Jantár je organický minerál pozostávajúci z fosilizovanej živice. Je zložený
z nerozpustného polyméru, ktorý tvorí matrix, a organických komponentov na molekulárnej
úrovni a na úrovni makrozvyškov. Jantár má veľmi nízku hustotu, ktorá sa pohybuje od 1,05
do 1,15 g.cm-3 a podľa Mohsovej stupnici tvrdosti je na úrovni halitu (2-2,5) [1]. Klasifikácia
jantárov nie je doposiaľ jednotná, ale Norbert Vávra vytvoril klasifikáciu podľa chemického
zloženia [2].
Chemické zloženie jantárov závisí od mnohých podmienok, určujúce však je chemické
zloženie živíc určitých botanických skupín. Podľa molekulárnych biomarkerov je možné zistiť
konkrétnu taxonomickú skupinu rastlín, z ktorej živica pochádza. Najčastejšie je možné určiť
skupinu krytosemenných (Angiospermae) a nahosemenných (Gymnospermae) rastlín.
Niektoré typy biomarkerov a ich pomery môžu poukázať až na konkrétnu čeľaď a rod. Tento
príspevok sa sústreďuje na rozdiely v molekulárnom zložení dvoch vzoriek, pričom každá
pochádzala z inej lokality. Prvá vzorka pochádza z Bitterfeldu (Nemecko) a druhá zo Sumatry
z provincie Palembang (Indonézia). Z praktických dôvodov boli tieto názvy vzoriek
ponechané, keďže tieto lokality sú známe veľkými ložiskami jantárov.

Materiál a metódy
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Malé množstvo vzoriek (cca 2 g) bolo pulverizovaných v achátovej miske
a transportovaných do označených 2 ml vialiek. Každá vialka so vzorkou bola zaliata 1 ml
zmesi organických rozpúšťadiel dichlórmetánu a metanolu v pomere 9:1. Takto pripravené
vzorky sa lúhovali po dobu 3 dní pri zvýšenej teplote 40 °C. Počas týchto 3 dní boli vzorky
niekoľkokrát premiešané v ultrazvuku, pretože vrstva jantáru, vzhľadom k svojej nízkej
hustote, sa držala na hladine. Následne získaný extrakt bolo potrebné prefiltrovať. Filtrácia
bola vykonaná v Pasteurových pipetách s kremičitou vatou, ktoré boli pripojené k sklenenému
manifoldu s vákuom. Každá vzorka bola pipetovaná z vialky do pripravenej Pasteurovej
pipety. Filtráty (extrakty) kvapkali do nových označených 2 ml vialiek, pričom filtračný zvyšok
(jantár) bol zachytený kremičitou vatou. Pred samotnou analýzou boli prefiltrované extrakty
koncentrované odparením časti rozpúšťadla.
Extrakty boli analyzované pomocou plynovej chromatografie s hmotnostným
spektrometrom (GC-MS) Thermo Fisher Scientific na 60 m nepolárnej kapilárnej kolóne
Zebron ZB5. Analýza každej vzorky trvala 60 minút pri určitej teplotnej metóde s iniciálnou
teplotou 70 °C s dvomi teplotnými rampami (gradientmi). Prvá teplotná rampa dosiahla
maximálnu teplotu 180 °C s teplotnou rýchlosťou 30 °C min-1. Druhá rampa dosiahla
maximálnu teplotu 330 °C s pomalším zvyšovaním teploty 4 °C min-1. Záver teplotného
programu bol tvorený 330 °C izotermou po dobu 16 minút.
Získané dáta z TIC (total ion chromatogram) boli interpretované pomocou softvéru
Xcalibur na základe hmotnostných spektier a retenčných časov píkov porovnaním s dátami
knižníc a odbornej literatúry.
Výsledky a diskusia
Porovnávané boli chromatogramy (TIC) dvoch vzoriek jantárov „Bitterfeld“
a „Sumatra“. Určenie botanického pôvodu jantárov neprebehlo na každej identifikovanej
molekule, ale na vybraných fosílnych biologických markeroch. Vybrané organické molekuly
sú vypísané v Tab. 1. a Tab. 2. Pre exaktnejšie pomenovanie každej identifikovanej molekuly
boli použité anglické názvy.
Identifikované biomarkery v prvej vzorke jantáru „Bitterfeld“ vykazujú typický znak
pre baltický jantár [3], ktorým jedimetylester kyseliny jantárovej (molekula č. 1 Tab. 1.). Tento
typ jantáru sa nazýva aj sukcinit. Inou pomerne často sa vyskytujúcou molekulou je
monoterpenoid „borneol“, ktorý sa nachádza vo viacerých skupinách rastlín ako sú
Araucariaceae, Podocarpaceae [4], Burseraceae [5] a rod Pinus, čiže nie je jednoznačne
určujúcim markerom. Vo vzorke dominujú diterpenoidné biomarkery skupiny labdánov,
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pimaránov, abietánov a podokarpánov (molekuly č. 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26 v Tab. 1.),
pochádzajúce zo skupiny nahosemenných rastlín (Gymnospermae) [6, 7]. Bol identifikovaný
aj seskviterpenoid „α-ionene“, ktorý pochádza z degradovanej labdánovej štruktúry [8].
Tab. 1. Zoznam vybraných identifikovaných organických molekúl (Bitterfeld).
Číslo
molekuly
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Identifikovaná molekula
Dimethyl ester succinic acid
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Borneol
α-Guaiene
α-Ionene
Palustrol
(1E)-2-Ethyl-4-methyl-1,3-pentadienylbenzene
Cadina-1(10),6,8-triene
3-Isopropenyl-5-methyl-1-cyclohexene
(2E)-3-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-propenal
Podocarpa-8,11,13-triene
Pimara-8,15-diene
Androst-7-ene
Labda-8(20),13(16),14-triene
13,13-dimethylpodocarp-7-en-3-one
4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahydro4b,8-dimethyl-2-isopropylphenanthrene
Methyl 14-methylheptadecanoate
Podocarpa-8,11,13-trien-3-one
Methyl abietate
Abiet-8-en-18-oic acid
Androst-5-ene-3,11,17-triol
4,5-dehydroisolongifolene
3α,17β-Dihydroxy-5α-androstan-6-one
(3β)- 3-(acetyloxy)androst-5-en-17-one

Druhou skúmanou vzorkou bol jantár „Sumatra“. V chromatograme boli identifikované
(Tab. 2.) najrozšírenejšie aromatické seskviterpenoidy v geosfére [9] „cadalene“ a „Lcalamenene“, ktoré majú pôvod v krytosemenných rastlinách [10]. Okrem týchto biomarkerov
sa vo vzorke „Sumatra“ nachádzajú aj oveľa zložitejšie triterpenoidné molekuly oleanánového,
ursánového a lupánového typu (molekuly č. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 v Tab. 2.), ktoré
pochádzajú len z krytosemenných rastlín. Toto tvrdenie podporuje aj prítomnosť betulínu,
ktorý primárne pochádza z kôry rastlín rodu Betula [11], ale aj z rastlín čelade Ebenaceae [12]
a Euphorbiaceae [13].
Tab. 2. Zoznam vybraných identifikovaných organických molekúl (Sumatra).
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Číslo
molekuly
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Identifikovaná molekula
1,3-Di-isopropyl-5-methylbenzene
α-Santalene
8-Isopropyl-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
L-calamenene
α-Calacorene
7-butyl-bicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-triene
Cadalene
1-adamantylmethyl ester 4-Ethylbenzoic acid
Ursa-9(11)12-dien-3-ol
13,27-Cycloursan-3-one
Betulin
Olean-18-en-3-ol
3-oxo-methyl ester-urs-12-en-24-oic acid
Lup-20(30)-en-3-one
Olean-12-en-3-yl acetate
α-Amyrin/Urs-12-en-3β-ol
Ursa-9(11)12-dien-3-one

Záver
Na základe biologických markerov v skúmaných vzorkách jantárov je možné určiť
botanickú skupinu rastlín, z ktorej pochádzajú. Bolo zistené, že vzorka „Bitterfeld“ je jantár
baltického typu zvaný sukcinit a podľa identifikovaných molekúl (skupina diterpenoidov)
tento jantár má pôvod v nahosemenných rastlinách - Gymnospermae.
V druhej vzorke „Sumatra“ sa diterpenoidy nenachádzajú, ale boli nájdené zložitejšie
molekuly patriace do skupiny triterpenoidov. Z tohto dôvodu je možné tvrdiť, že živica,
z ktorej jantár vznikol, pochádzala výlučne z krytosemenných rastlín - Angiospermae. Toto
molekulárne zloženie môže pripadať jantáru glessit, ktorého zloženie popísal vo svojej práci
Yamamoto et al. [8].
Pre konkrétnejšie taxonomické zaradenie je nutné vykonať podrobnejší výskum
molekulárnych biomarkerov, ich vzťahy a vzájomné pomery.
Poďakovanie
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Abstract
The urban heat island in Bratislava city centre
The Urban Heat Island is an area of the city that is significantly warmer than its immediate surroundings.
This phenomenon exists in all layers of places, such as the atmosphere, the surface, or the subsurface. The greatest
impact on this phenomenon is the anthropogenic activity of people, as the green areas (meadow, forest, fields) are
replaced by artificial surfaces (asphalt, concrete, glass), which much more inhibit heat from the sun, not least
heating, air conditioning, industry, to the right, because the air in the city heats up and increases the temperature
in the cities.

Keywords: Urban heat island; Temperature; Geographic information systems-GIS
Úvod a formulácia cieľa
Mestský tepelný ostrov (z angl. Urban Heat Island - UHI), je oblasť mesta, ktorá je výrazne
teplejšia, ako jeho bezprostredné okolie. Tento jav existuje vo všetkých vrstvách mesta ako je
atmosféra, povrch, či podpovrchové časti [1]. Vzniká tak, že prirodzený povrch (lúka, les,
polia) sú nahradené umelými povrchmi (asfalt, betón, sklo), ktoré omnoho viac zadržujú teplo
zo slnečného žiarenia, a preto sa vzduch v mestách ohrieva. Vplyv na tento efekt mestských
ostrovov má i zrážková voda, ktorá rýchlo z povrchu odteká do kanalizácie, skôr ako stihne
územie ochladiť. V neposlednom rade značný vplyv má samozrejme i ľudská činnosť. Kúrenie,
klimatizácie, priemysel, doprava, to všetko produkuje teplo, ktoré teplotu vzduchu v mestách
zvyšuje.
Hlavnou motiváciou pre tepelné využitie tepla Zeme je nahradenie energie z fosílnych
palív. Ako príklad možno uviesť ropnú krízu v rokoch 1973 až 1982, ktorá viedla k zvýšeniu
cien energie v tomto období, okrem iného toto obdobie odštartovalo rôzne aktivity smerom
k tepelnému využitiu tepla Zeme a tým aj tepelného využitia podzemných vôd na celom svete
[2]. Očakávané vyčerpanie zásob fosílnych palív je otázkou niekoľkých desaťročí, preto je
energetická bezpečnosť a nezávislosť dôležitou motiváciou.
Cieľom príspevku je poukázať na teplotný potenciál podzemnej vody pod mestom
Bratislava, ktorá pôsobí ako jeden veľký rezervoár tepla pre potencionálne využitie tepla
v centre, ktoré sa dá následne využiť napríklad v súvislosti s inštaláciou tepelných čerpadiel.
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Materiál a metódy
Základnú databázu tvoria údaje z 20 monitorovaných vrtov z oblasti Bratislavy, ktoré
sú spriemerované za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014 (Tab.1). Dáta boli
poskytnuté Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), ktorý poskytol údaje
o teplotách vzduchu (stanica Letisko) a teplote Dunaja (Propeler) a podzemnej vody, ďalej boli
poskytnuté hodnoty hladín podzemnej vody a vodných stavov Dunaja. Dáta SHMÚ sme
spracovali v tabuľkovom programe EXCEL od firmy Microsoft, ktoré boli následne
spracované v prostredí ArcGIS.
Výsledky a diskusia
Výsledkom spracovania dostupných údajov je mapa teplôt podzemnej vody za mesiace
január až december (priemer za roky 2010 – 2014). Ak porovnávame teplotu napríklad
v mesiaci apríl a október (Obr. 1), teplota vo vrtoch v centre mesta dosiahne svoju maximálnu
hodnotu (október) a minimálnu hodnotu (apríl), teda oneskorenie od zimných a letných
maximálnych a minimálnych teplôt predstavuje cca tri mesiace (Tab. 1). Mesiace október,
november december dosahujú z hľadiska teplôt v centre mesta 15 – 17 °C a najnižšie teploty
v mesiacoch apríl, máj až jún, kde teploty v centre mesta predstavujú len 12 – 14 °C (Obr. 1).
Priebeh teploty (°C), priemer za roky 2010 – 2014 je znázornený na Obr. 2, kde sa tento trend
potvrdil a najvyššie hodnoty vykazuje mesiac október. Ďalším zaujímavým faktom je, že
teploty v centre majú nižšiu variabilitu teplôt v priebehu roka a vzdialenejšie vrty, ako
napríklad vrt č. 7209 v blízkosti Slovnaftu má väčšiu variabilitu z hľadiska kolísania teplôt
v priebehu roka.
Tab. 1. Priemerné hodnoty za jednotlivé mesiace od 2010 - 2014 – V tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty
v [°C] z monitorovacích vrtoch z oblasti Bratislavy za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014
a priemerná teplota vody Dunaja za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014 a teplotný rozdiel ΔT v
[°C] medzi priemernou teplotou za jednotlivé mesiace vo vrtoch a priemernou teplotou vody v Dunaji.

Priemer 2010-2014
novemb decemb janu febru mare apr má
Obdobie
jún
er
er
ár
ár
c
íl
j
T [°C]-HG
11, 11, 11,
13,3
13,0
12,6 12,2 11,7
vrty
5
5
7
12, 14,
T[°C]-Dunaj
8,5
4,2
4,1
4,4
8,5
18
2
2
ΔT [°C]
4,8
8,8
8,5
7,8
3,2
0,7 2,7 6,3

júl

augu septemb októb
st
er
er

12,
12,6
1

13,1

13,4

20

17,9

15,8

13,6

7,9

-5,3

-2,7

-0,2
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Obr.1. Teplota hladín podzemnej vody pod Bratislavou (priemer hodnôt 2010 -2014) v období
január – december.
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Mapa teplôt (Obr.1) podzemnej vody za mesiac apríl dosiahla minimálnu priemernú
hodnotu za sledované obdobie rokov 2010 až 2014 a to 11,5 °C. Tento fakt je dôležitý
z hľadiska akéhosi „oneskorenia“ na rozdiel od zimných mesiacoch, kedy minimálne hodnoty
teplôt z hľadiska roka dosahujú mesiace január a február. V prípade teploty podzemnej vody
oneskorenie predstavuje v priemere asi tri mesiace (preto najnižšie teploty podzemnej vody sú
v mesiaci apríl, a naopak najvyššie hodnoty vykazuje v mesiac október, ako je vidno na Obr.
2, nie v letných najteplejších mesiacoch jún či júl. V centre mesta je však stále teplota vo vrtoch
výrazne teplejšia (Obr. 1) a najvyššie hodnoty vykazuje vrt č. 1438 – Kamenné námestie.
V mesiaci október, naopak tieto teploty dosahujú svoje maximálne hodnoty priemerne 13,4 °C,
v porovnaní s aprílom to predstavuje teplotu o 1,9 °C vyššiu (Tab. 1).
Na Obr. 3 a 4 je graficky znázornený priebeh teplôt v jednotlivých sondách SHMÚ. Na
Obr. 3 denné a mesačné údaje predstavujú priemerné údaje z dát nameraných raz za hodinu
(2014 – 2017), kde najvyššie teploty vykazoval vrt č. 2719, v ktorom min. teploty boli
v mesiacoch marec - apríl, 10 °C, a najvyššie v mesiacoch september – október, 17,9 – 18,1
°C. Najnižšie teploty vykazoval vrt č. 2707 v mesiaci február, kde minimálne teploty
predstavovali len 7,9 °C. Na Obr. 4 týždenné údaje predstavujú merania realizované raz za
týždeň, pre sondy č. 716, 1438, 2703, 2726. Najvyššie teploty boli namerané vo vrte č. 1438,
na Kamennom námestí, kde maximálne teploty v mesiaci november – január predstavovali až
19 °C, minimálne teploty boli zaznamenané v mesiacoch júl – august a to 16, 2 °C. Najvyššiu
variabilitu predstavoval vrt č. 2703. Maximálne hodnoty vykazoval vrt v mesiaci september
a to len 15,4 °C, minimálne február – marec, 7,6 °C.
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Obr. 2. Priebeh teploty (°C) pre jednotlivé sledované vrty v skúmanom území.

Obr. 3. Priebeh teplôt (°C) v jednotlivých vrtoch SHMÚ, priemerné hodnoty z dát nameraných raz za
hodinu, od 1.11. 2014 do 31. 10. 2017.
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Priebeh teploty vo vrtoch 716, 1438,
2703, 2726
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143
8
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Obr. 4. Priebeh teplôt (°C) vo vrtoch SHMÚ č. 716, 1438, 2703, 2726, priemerné hodnoty, merania
realizované raz za týždeň, od 5.11. 2014 do 25. 10. 2017.

Záver
Pri porovnaní teplotného rozdielu medzi dvoma mesiacmi (apríl/október) sa ukazuje
možnosť využitia tepelného potenciálu podzemnej vody najmä v oblasti centra Bratislavy.
Tento teplotný rozdiel medzi najteplejším (október) a najchladnejším (apríl) zvodneným
prostredím, predstavuje pomerne veľký potenciál práve pre tepelné čerpadla typu voda – voda,
ktoré by mohli túto teplejšiu vodu využívať počas zimného obdobia, na vykurovanie a šetriť
tak nielen životné prostredie (zníženie výroby energie fosílnymi palivami), ale hlavne úsporu
finančných prostriedkov na výrobu energie. Existuje potenciál a potreba ďalšieho výskumu
v centrách miest, kde sa mestský tepelný ostrov prejavuje ešte zreteľnejšie, potom je možné
tepelné čerpadlá využívať tam, kde existuje v zime potreba na vykurovanie budov, naopak
v lete na ochladzovanie – klimatizácie v budovách, bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na
životné prostredie, ako jedno z najefektívnejších a najekologickejších systémov.
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Abstract
Correlation of Different Land Use Elements with Groundwater Temperature
Correlation is the simplest case of statistical dependence on determining the severity of dependence
between variable characters or properties of two or more variables. In our analysis, we used the Pearson correlation
coefficient, which expresses the intensity of the linear correlation between the two random variables. The aim of
the paper was to find out which landscape component most affected the temperature of the groundwater logically
influenced the most.

Keywords: Urban heat island; Temperature; Correlations ; Geographic information systems-GIS
Úvod a formulácia cieľa
Cieľom príspevku bolo zistiť, ktorá krajinná zložka najviac ovplyvňuje teplotu
podzemnej vody, to znamená ktorá zložka mala najväčšiu hodnotu korelácie, tá teplotu
podzemnej vody logicky najviac ovplyvnila.
Materiál a metódy
Korelácia je najjednoduchší prípad štatistickej závislosti na stanovenie tesnosti
závislosti medzi variabilnými znakmi alebo vlastnosťami dvoch alebo viacerých veličín.
V našej analýze sme použili korelačný koeficient podľa Pearsona [1], ktorý vyjadruje mieru
intenzity lineárnej korelácie medzi dvoma náhodnými veličinami. Pearsonov koeficient bol
stanovený v programe PAST, ktorý je praktickým nástrojom, pomocou ktorého môžeme
analyzovať vedecké údaje výpočtom štatistických ukazovateľov. Program je dodávaný
s veľkou rozmanitosťou analytických techník. Linear r (Pearson) je najbežnejšie používaným
parametrickým korelačným koeficientom. Pri korelácii so zmenami hodnôt nezávislej
premennej X dochádza k zmenám závislej premennej Y. Ak sa nedá rozhodne určiť, ktorá
premenná je závislá a ktorá nezávislá, ale má zmysel uvažovať o závislosti v oboch smeroch,
jedná sa o obojstrannú závislosť [1]. Musí však existovať reálna príčinná väzba medzi znakmi,
aby korelačná analýza mala zmysel. Vyjadriť korelačnú závislosť je možné aj cez korelačný
koeficient ρ, pričom v našej analýze bol použitý tzv. jednoduchý korelačný koeficient podľa
Pearsona, ktorý vyjadruje tiež mieru intenzity lineárnej korelácie medzi dvoma náhodnými
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veličinami. Nadobúda hodnoty od -1 do 1, pričom ak je rovný nule (0), medzi dvoma
skúmanými veličinami nie je žiaden vzťah, ak nadobudne hodnotu (-1) nárast jednej veličiny
spôsobuje pokles druhej (tzv. negatívna korelácia). Ak nadobudne hodnotu (+1) existuje medzi
dvomi premennými (X,Y) priama závislosť, keď rastie nezávislá premenná aj závislá premenná
rastie (tzv. pozitívna korelácia).
Základnú databázu tvoria údaje z 20 - tich monitorovaných vrtov z oblasti Bratislavy, ktoré
sú spriemerované za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014. Dáta boli poskytnuté
Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), ktorý poskytol údaje o teplotách
vzduchu (stanica Letisko) a teplote Dunaja (Propeler) a podzemnej vody, ďalej boli poskytnuté
hodnoty hladín podzemnej vody a vodných stavov v Dunaji.
Dáta SHMÚ sme spracovali v tabuľkovom programe EXCEL od firmy Microsoft,
a štatistickom programe PAST od firmy Softpedia. Voľne dostupný vektorový mapový
podklad (OpenStreetMap) slúžil ako základná báza údajov pre vytvorenie mapy krajinnej
pokrývky v skúmanom území. Upravený poklad bol doplnený a upravený do nasledujúcich 10.
kategórií: I.) budovy, III.) zastavaná plocha, III.) plocha bez pokrývky, IV.) trávnatý porast,
V.) kroviny, VI.) mestská zeleň, VII.) lesy, VIII.) orná pôda, IX.) vinice a záhrady, X) vodné
plochy, znázornené na Obr. 4. Jednotlivé korelácie pre vzťah medzi teplotou vrtov a krajinnou
pokrývkov boli následne vypočítané pre kruhové zóny (Ang. buffer), s polomerom od 25 m do
500 m od vrtu, ktoré boli odstupňované s krokom 25 m. Na vytvorenie zón bola použitá metóda
Buffer v geoprocesingovom nástroji Proximity toolset v prostredí ArcGIS.
Výsledky a diskusia
Výsledky znázornené na Obr. 1, 2 a 3 poukazujú na fakt, že hustota zástavby v centrách
miest má na teplotu podzemnej vody značný vplyv a teda najvyššiu koreláciu predstavovala
trieda budovy, pri kruhovej zóne s veľkosťou 250 m (Obr. 3). Pri hodnotení zastavanej plochy
v celku (spojenie budovy, zastavanej plochy) korelačný koeficient v porovnaný s budovami
predstavoval takmer totožné hodnoty. Najnižšiu koreláciu predstavuje trieda kroviny pri zóne
s polomerom 500 m. Zaujímavý je i fakt, že triedy voda, orná pôda, les, vinice a záhrady, ako
aj územie bez pokrývky sa dostali s korelačným koeficientom do záporných hodnôt, t.z. že
práve tieto triedy pozitívne vplývajú na zmiernenie nepriaznivého fenoménu mestského
tepelného ostrova v centrách miest (Obr. 2). Ak znížime územia zastavanej plochy a budov
a nahradíme ich mestskou zeleňou, lesmi a trávnatými porastmi zmiernime vplyv otepľovania
v centrách miest, ktorý nepriaznivo vplýva aj na zmenu klímy a problémy s tým súvisiace.
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Obr. 1. Výsledky korelácie podľa veľkosti kruhovej zóny.

Obr. 2. Korelačný koeficient tried s negatívnou koreláciou: les, orná pôda, voda, vinice a záhrady.
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Obr. 3. Korelačný koeficient tried s pozitívnou koreláciou: budovy, zastavaná plocha.
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Obr. 4. Využitie krajiny, hodnotenie krajinnej pokrývky podľa jednotlivých tried pre korelačnú
analýzu - zostrojili: Rusnák, Rusnáková, 2017.
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Záver
Problém mestského tepelného ostrova sa stal vážnym problémom v posledných rokoch
v súvislosti s populačnou explóziou a urbanizáciou v 20 storočí a globálnymi klimatickými
zmenami. Sťahovanie obyvateľov do väčších miest spôsobilo ich náhly rast, tým sa zvýšilo
i percento zastavaných oblastí, naopak stále viac ubúda mestskej zelene. Znížením území
zastavanej plochy a budov a tieto nahradíme mestskou zeleňou, lesmi a trávnatými porastami,
zmiernime vplyv otepľovania v centrách miest, ktorý nepriaznivo vplýva napríklad aj na
zmenu klímy, čo sa stáva v posledných desaťročiach vážnym problémom.
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Abstract
Avifauna from the Prepoštská jaskyňa Cave – Neanderthal site.
The site under study is situated in Bojnice town, west of Prievidza in the Upper Nitra area. It is one of
some documented Neanderthal settlements in the Upper Nitra. The fossil skeletal material stored in the Upper
Nitra Museum in Prievidza, comes from probes II and III of J. Bárta, who studied the site between 1965 and 1967.
The present work is based on morphometric and taphonomic research and professional evaluation of fossil and
subfossil bird findings of the studied archaeological site dated to the Late Pleistocene period. The found material
was determined based on comparative anatomy. Thus, 35 species belonging to 10 orders were identified. All
species found and identified include representatives of modern bird species. Based on the found bird communities,
it is possible to reconstruct the paleo-environment and climatic conditions prevailing at the site at the time of bone
deposition, with individual findings coming from different layers. Based on pathological features occurring on
the skeletal material its taphonomy was evaluated (e.g. influence of predators, man, etc.).

Keywords: Aves; taphonomy; palaeoenvironment; Quaternary; Prepoštská jaskyňa Cave

Úvod a formulácia cieľa
Taxón Aves (= Neornithes, pravé vtáky) zahŕňa všetky dnes žijúce vtáky. Táto skupina
sa vyvinula vo vrchnej kriede a perzistuje až do súčasnosti s počtom druhov okolo 10 000.
Neornithes sa ďalej členia na dve skupiny – Paleognathae a Neognathae. Pôvod skupiny
Paleognathae alebo tiež bežce či nelietavé vtáky, siaha do obdobia vrchnej kriedy a obsahuje
viacero radov nelietavých vtákov. Reprezentanti skupiny Paleognathae sú vo väčšine veľké
vtáky s paleognátnym typom bázy lebky. Druhou skupinou dnešných vtákov je Neognathae
alebo aj letce [1]. Skupina Neognathae pozostáva z dvoch podskupín: Galloanserae, ktorá sa
delí na dva rady – Anseriformes a Galliformes; a podskupiny Neoaves, ktorá sa ďalej člení na
Columbea a Passerea. Tie sa ďalej členia na väčšie množstvo radov a vyznačujú sa neognátnym
typom lebky [2].
Vtáky sú špecializovanou triedou stavovcov, ktoré majú v dôsledku rozdielneho
spôsobu života aj odlišnú stavbu tela. Telo vtákov je z hľadiska tvaru a hmotnosti prispôsobené
na pohyb vo vzduchu. Vtáky ako endotermná vývojová vetva diapsidných amniotov majú
niektoré všeobecné znaky spoločné z plazmi (lebka je spojená s prvým krčným stavcom len
jedným tylovým hrboľom, primárny čeľustný kĺb, spodná čeľusť sa skladá z niekoľkých
exokraniálnych kostí, je prítomná jedna sluchová kostička (columella), priečne výbežky na
rebrách, pneumatizované kosti a ďalšie), iné znaky majú zase spoločné s cicavcami (najmä
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endotermná homoiotermia) [3; 4].
Ciele práce spočívali: 1) v morfometrickom vyhodnotení nálezov avifauny zo
študovanej lokality; 2) z tafonomického vyhodnotenia daných nálezov avifauny a 3)

z

rekonštrukcie paleoprostredia na lokalite na základe nájdenej avifauny.
Materiál a metódy
Predložená práca je založená na morfometrickom a tafonomickom vyhodnotení
fosílnych a subfosílnych nálezoch vtákov zo skúmanej archeologickej lokality, datovaných do
obdobia

vrchného

pleistocénu

[5].

Študovaný

osteologický

materiál,

uložený

v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, pochádza z Bártových sond II a III. Pôvodný stav
zachovania vzoriek nebol ideálny a vzorky rovnako neboli zakonzervované. Laboratórne práce
(uskutočnené T. Čeklovským) preto pozostávali z odstránenia sedimentu (prevažne sintru),
očistenia kostí pomocou zubnej kefky a zakonzervovania pomocou roztoku vody a disperzného
lepidla Duvilax v pomere 1:1. Na prípadné lepenie fragmentov jednotlivých nálezov bolo
taktiež použité disperzné lepidlo Duvilax [5].
Osteologické nálezy boli spracované prostredníctvom základnej morfometrickej
analýzy. Morfometria sa zaoberá kvantitatívnou analýzou formy, ktorá zahŕňa veľkosť a tvar.
V práci bola použitá tradičná morfometria, ktorá analyzuje dĺžky, šírky, hmotnosti, uhly,
pomery a plochy. Vo všeobecnosti je tradičným morfometrickým údajom meranie veľkosti [6].
Osteologické merania boli uskutočnené štandardnou metódou pomocou digitálneho posuvného
meradla zn. Powerfix s maximálnym dosahom 15 cm s presnosťou 0,01 mm, pričom
smerodajná odchýlka, rozptyl a náhodná chyba sa vypočítali na základe 10 krát opakovaného
merania maximálnej dĺžky náhodne vybranej vzorky (femur, č. vzorky A-IX 849/35)
s aritmetickým priemerom nameraných hodnôt 48,045 mm (tab. 1). Všetky namerané hodnoty
uvedené v práci sú v milimetroch. Podklady pre grafické zobrazenie kostrových elementov
pochádzajú z práce ELLENBERGERA

a BAUMA (1943) [7] a terminológia k nim z práce

POPESKA (1992).
Tab. 1. Smerodajná odchýlka, rozptyl a náhodná chyba merania.

Vzorka
A-IX 849/35

Rozmer
max. dĺžka

N
10

Smerodajná odchýlka
0,34 mm

Rozptyl
0,11 mm

Náhodná chyba
2,6 %
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Výsledky a diskusia
Na južnom okraji mesta Bojnice, juhozápadne od Bojnického zámku sa nachádza
travertínová stena s niekoľkými rôzne veľkými prevismi. Je jedným z niekoľkých zistených
neandertálskych osídlení na území Hornej Nitry. Na južnom okraji vyššie spomínanej
travertínovej kaskády je na najvyššom poschodí postavené prepošstvo, v týchto miestach
sedimentárnou činnosťou termálnych vyvieračiek vznikla dutina široká 11 m, vysoká 4 až 8 m
a s hĺbkou 7 m [8]. Ide skôr o previs s početnými výklenkami ako o jaskyňu, jeho predpolie
tvorí kaskáda vybudovaná prameňom vytekajúcim z jaskyne. Jaskyňa má veľmi vysoký portál,
ktorý sa však smerom do skaly znižuje a zužuje, až sa končí chodbičkou s nepriechodným
otvorom na konci. Prepoštská jaskyňa nie je klasickou krasovou jaskyňou, jej vznik je úzko
spätý so sedimentáciou celého travertínového telesa. Bola vytvorená vodami prameňa, ktoré
vytvorili travertín a pretekali v podobe vodopádov cez celú stenu, v ktorej sa jaskyňa nachádza.
Neskôr si prameň vytvoril hlbšiu podzemnú komunikáciu vo vrstvách, ktoré sám predtým
usadil a začal tak vytekať priamo zo steny jaskyne [9]. V usadených vrstvách sa našlo veľké
množstvo archeologického a paleontologického materiálu datovaného do obdobia vrchného
pleistocénu – podľa posledných rádiometrických datovaní fosílnych nálezov stavovcov (hyena
jaskynná, líška, vlk dravý, pratur divý/zubor stepný a nosorožec srstnatý) z Bártovej sondy
IIIb, je možné hlavné fosiliférne vrstvy časovo ohraničiť údajom od 43 109 do 39 147 calBP,
čo časovo odpovedá obdobiu neskorého micoquienu [5]. Medzi nájdeným materiálom bolo aj
množstvo fosílnych kostí vtákov (osová kostra: mandibula, vertebrae, ossis lumbosacrale;
kostra hrudného koša: costae, sternum; kostra pletenca hrudníkovej končatiny: scapula, os
coracoideum, furcula; kostra voľnej hrudníkovej končatiny: humerus, os carpi ulnare, os carpi
radiale, os metacarpale, phalanges digitorum; kostra voľnej panvovej končatiny: femur,
fibula, os tibiotarsus, os metatarsale, phalanges digitorum). Do druhov, príp. vyšších taxónov
boli určované kosti: mandibula, os coracoideum, humerus, os carpi ulnare, os metacarpale
a os metatarsale (obr. 1).
Na základe určovania vyššie spomenutých kostí bolo určených 35 druhov vtákov
patriacich do 10 radov. V nasledujúcom taxonomickom prehľade sú jednotlivé vtáčie rady
zoradené na základe ich fylogenetickej príbuznosti [10].
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Obr. 1. Kostra vtáka z radu Passeriformes s vyznačenými určovanými kosťami
1. mandibula, 2. os coracoideum, 3. humerus, 4. os carpi ulnare, 5. os metacarpale majus (III) et minus (II) 6.
os metatarsale (https://academy.allaboutbirds.org/all-about-bird-anatomy/, 2018; upravené).

Anseriformes: Bucephala clangula (hlaholka severská) a Anas platyrhynchos (kačica divá).
Galliformes: Lyrurus tetrix (tetrov hoľniak), Tetrao urogallus (hlucháň hôrny), Lagopus
lagopus (snehuľa kapcavá), Lagopus muta (snehuľa horská), Coturnix coturnix (prepelica
poľná) a Phasianus colchicus (bažant obyčajný).
Columbiformes: Columba palumbus (holub hrivnák).
Gruiformes: Gallinula chloropus (sliepočka vodná), Crex crex (chrapkáč poľný) a Fulica atra
(lyska čierna).
Charadriiformes: Calidris pugnax (bojovník bahenný), Numenius arquata (hvizdák veľký), N.
phaeopus (hvizdák malý), Gallinago gallinago (močiarnica mekotavá) a Vanellus vanellus
(cíbik chochlatý).
Apodiformes: Apus melba (dážďovník skalný).
cf. Acciptriformes.
Strigiformes: Asio flammeus (myšiarka močiarna), A. otus (myšiarka ušatá), Athene noctua
(kuvik obyčajný), Bubo bubo (výr skalný) a Strix uralensis (sova dlhochvostá).
Falconiformes: Falco tinnunculus (sokol myšiar) a F. columbarius (sokol kobec).
Passeriformes: Nucifraga caryocatactes (orešnica perlavá), Garrulus glandarius (sojka
obyčajná), Coracias garrulus (krakľa belasá), Corvus monedula (kavka tmavá), C. corax
(krkavec čierny), Turdus merula (drozd čierny), T. iliacus (drozd červenkavý), T. pilaris (drozd
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čvíkota), T. viscivorus (drozd trskota), Pinicola enucleator (smrečiar krivonosí) a cf.
Pyrrhocorax sp. (čavka).
Na základe určených druhov a prostredia, v ktorom obyčajne žijú je možné určiť
paleoprostredie a prevládajúcu klímu v okolí lokality v postupnosti vrstiev, v ktorých boli kosti
nájdené. Jednotlivé nálezy z lokality sú podrobne spracované. Ako príkladovú štúdiu uvádzam
nálezy druhu Apus melba a rodu Pyrrhocorax: V najhlbšej (zaznačenej) vrstve sa našli druhy
Apus melba a cf. Pyrrhocorax sp. v sonde IIIb1, v hĺbke 240 – 310 cm. Apus melba je druh s
indoafrickým typom rozšírenia. Jeho areál sa tiahne od južnej a východnej Afriky a
Madagaskaru po severné oblasti Álp, vo východnej časti po Himaláje, Indiu a Srí Lanku.
Severné populácie sú sťahovavé, zimujú v tropickej južnej Afrike a Indii. Hniezdi koloniálne
v kolmých skalných útesoch na morských pobrežiach a v horách, kde vystupuje do nadmorskej
výšky 2300 metrov. Na územie Slovenska zalietava len náhodne a akceptované boli tri jeho
recentné výskyty: dva vo Vysokých Tatrách a v Piešťanoch [11]. Zástupcovia rodu
Pyrrhocorax obývajú hory južnej Eurázie a severnej Afriky. Hniezdia zvyčajne v jaskyniach
alebo v štrbinách v útesoch. [12]. Napriek blízkosti rakúskych hniezdisk je z územia Slovenska
len málo vierohodných údajov o ich výskyte [11]. Ich výskyt na území Slovenska v období
vrchného pleistocénu môže byť vysvetlený náhodným preletom alebo preletom ponad naše
územie počas migrácie alebo teplejšou a prijateľnejšou klímou v danom období.
Na základe získaných údajov je možné predbežne rozdeliť skúmané spoločenstvo na
chladnomilné (Lagopus-spoločenstvo) a teplomilné (Coracias-spoločenstvo).
Záver
Štúdiom fosílneho záznamu vtákov sa vedci zaoberali už od 17. storočia a dnes je
známych takmer 600 treťohorných a 1200 pleistocénnych lokalít na území Európy.
Nachádzané sú väčšinou zvyšky kostí, ale tiež odtlačky pier, endokraniálne odliatky, fragmenty
škrupín, koprolity a šľapaje [13]. Na skúmanej lokalite boli fosílne zvyšky avifauny
najčastejšie reprezentované postkraniálnou kostrou, hlavne kosťami končatín. Určených bolo
35 druhov vtákov z 10 radov obývajúcich rozličné biotopy: vodné aj suchozemské, horské aj
nížinné, chladnomilné aj teplomilné. Poukazujú tak na v čase sa meniace klimatické
podmienky.
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Abstract
Interpretation of lithospheric thickness along seismic profile CEL05: based on integrated geophysical
modeling
The aim of this contribution is to determine and analyze structure of continental lithosphere along
CELEBRATION 2000 seismic refraction profile CEL05. Single-method interpretation can lead to uncertainty,
therefore we applied 2-D integrated lithospheric modelling along the profile. Modelling of the lithospheric thermal
structure is based on the joint interpretation of gravity, geoid, topography and surface heat flow data with
temperature-dependent density. The results clearly show significant variations of the lithosphere thickness from
the old East European Craton (~210 km) via the Western Carpathians to the young and hot Pannonian Basin (~90
km). Results are in good agreement with seismic interpretation.

Keywords: integrated geophysical modelling; geothermics; gravity; geoid; topography; lithosphere
Úvod a formulácia cieľa
Tektonický vývoj karpatsko-panónskeho regiónu, ako aj jeho súčasná komplikovaná
stavba formovaná počas alpínskej orogenézy, je stále lákavou témou vedeckej komunity [1, 2].
Jedným z najdôležitejších cieľov medzinárodného projektu CELEBRATION 2000
[napr. 3, 4] bolo preskúmanie štruktúry a dynamiky litosféry karpatsko-panónskej oblasti.
Taktiež cieľom bolo priniesť nové poznatky o hlboko uložených štruktúrach a geodynamike
kontinentálnej litosféry ako aj študovať vzájomné vzťahy medzi hlavnými tektonickými
jednotkami centrálnej Európy.
Vďaka medzinárodnému projektu CELEBRATION 2000 a už dosiahnutým vedeckým
výsledkom máme k dispozícií interpretované seizmické refrakčné modely [5]. Tento príspevok
nadviaže na ciele CELEBRATION 2000 a rozšíri vedomosti o hĺbkových, hustotných
parametroch a geometrii v kôre a spodnej litosfére ako aj ich vymedzenia v karpatskopanónskej oblasti na profile CEL05. Tento profil je najdlhším profilom CELEBRATION 2000
(Obr.1). Profil je orientovaný JZ-SV smerom. Začiatok profilu sa nachádza v strednej časti
panónskej panvy, ďalej pokračuje cez Interné Západné Karpaty, Externé Západné Karpaty,
čelnú karpatskú predhlbeň až po východoeurópsky kratón. Hlavným cieľom tejto práce bolo
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na základe existujúceho seizmického profilu CEL05 [5] vytvoriť 2-D integrovaný litosferický
model kombinujúci údaje o nameraných hodnotách tiaže ako aj informáciách z reálnej
topografie, tepelného toku a geoidu [6, 7]. Integrovaným modelovaním sa zvýši
pravdepodobnosť reálnosti modelovaného geologického prostredia ako aj definovanie
priebehu hranice litosféra-astenosféra.

Obr. 1. Lokalizácia seizmického CELEBRATION 2000 profilu CEL05 na geologickej mape Centrálnej
Európy [modifikované podľa 3] Alps - Alpy, Apuseni and Transdanubian Range – Apuseny a transdanubikum;
BCT – Bükk Composite Terrane- Bükkikum; BM – Bohemian Massif – Český masív; BSU – Bruno–Silesian
unit - Bruno-silezianska jednotka; CDF – Caledonian Front – kaledónske predpolie; Carpathian Foredeep - čelná
karpatská predhlbeň; CSVZ – Central Slovak Volcanic zone – centrálna slovenká vulkanická zóna; EA –
Eastern Alps – Východné Alpy; Eastern Carpathians – Východné Karpaty; East European Craton –
východoeurópsky kratón; ESB – East Slovakian Basin - východoslovenská panva; External Western
Carpathians – Externé Západné Karpaty; HCF – Holy Cross Fault - svätokrížsky zlom; HCM – Holy Cross Mts.
pohorie Svätokrížskych hôr; Internal Western Carpathians – Interné Západné Karpaty; KLF – Kraków-Lubliniec
Fault – Krakow-Lubliniecky zlom; KU – Kuiavian unit – jednotka Kuiavian; MPT – Mid Polish trough –
stredopolský tróg; Neogene volcanics– neogénne vulkanity; NU – Narol unit; Pannonian Basin – panónska
panva; PKB – Pieniny Klippen Belt – pieninské bradlové pásmo; PU – Pomeranian Unit – jednotka
pomeranian; RŁU – Radom-Łysogóry unit - jednotka Radom-Lysogóry; TESZ – Trans-European Suture Zone trans-európska sutúrna zóna; USU – Upper Silesian unit - vrchno-silesianska jednotka; WEPP – West European
Palaeozoic Platform - západoeurópska paleozoická platforma.

Materiál a metódy
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Kvantitatívna integrovaná interpretácia tiažového poľa (Obr. 2) bola realizovaná v
modelovacom programe CAGES. Program CAGES využíva 2-D algoritmus na determináciu
ustálenej termálnej štruktúry litosféry v karpatskej oblasti [6].
Topografia pozdĺž profilu CEL05 bola extrahovaná z databázy GTOPO30 [8]. Údaje o
geoide boli prevzaté z globálneho modelu EGM-2008 [9]. Vplyv sublitosférických hustotných
variácií na geoide bol popísaný sférickým harmonickým rozvojom 12. rádu a následne bol tento
účinok z geoidu odpočítaný. Anomália na voľný vzduch pochádza z databázy TOPEX 1-min
[10]. Hustota tepelného toku bola zostavená z celosvetovej databázy [11].
Program je založený na metóde konečných prvkov. Sieť konečných prvkov je
definovaný na vertikálnom stĺpci každých 5 km, tým pádom nie je možné modelovať štruktúru
menšiu ako 10 km [1]. V každom uzle sieti sa vypočíta tepelná distribúcia, pričom litosferické
anomálne telesá sú definované

hustotou, termálnou vodivosťou a tepelnou produkciou.

Štruktúra anomálnych telies je v čo najväčšom rozsahu vymedzená seizmickými
a geologickými údajmi. Hranice modelu s definovanou teplotou sú určené teplotou na vrchnej
(zemský povrch; 10°C) a spodnej hranici (rozhranie litosféra-astenosféra; 1 300°C), ako aj
nulovým horizontálnym tepelným tokom naprieč bočnými, vertikálnymi hranicami. Pri
výpočte hustôt spodno-litosferických telies je do úvahy braný koeficient teplotnej rozťažnosti.
S upravenou distribúciou hustôt môžeme následne vypočítať odchýlky v tiaži, geoide
a topografii. Model sa interaktívne upravuje pomocou metódy pokus-omyl až kým sa
nedosiahne akceptovateľná zhoda.
Výsledky a diskusia
2-D seizmický profil získaný z projektu CELEBRATION 2000 pozdĺž CEL05 [5] bol
použitý na vytvorenie vstupnej geometrie modelu (červené línie Obr. 2). Hustoty použité vo
vstupnom modeli boli prevzaté z výsledkov 2-D hustotného modelovania [12, 13] a 3-D
integrovaného geofyzikálneho modelovania [14, 15].
Výsledný integrovaný litosferický model vykazuje dobrú zhodu so seizmickým
modelom (Obr. 2).
Výsledky integrovaného modelovania (Obr. 2) jasne poukazujú, že hrúbka litosféry
závisí hlavne na veku tektonických jednotiek. Vo všeobecnosti, čím staršia tektonická
jednotka, tým je hrúbka litosféry väčšia. Namodelovaná hrúbka litosféry staršieho
a chladnejšieho východoeurópskeho kratónu dosahuje až 210 km. Zhrubnutie litosféry 190210 km je taktiež možné pozorovať pod čelnou karpatskou predhlbňou, ako aj pod Externými
Západnými Karpatmi(180-190 km). Výraznou črtou Interných Západných Karpát je extrémna
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zmena v priebehu hrúbky litosféry zo 180 km na 90 km. Najtenšia litosféra profilu CEL05 sa
nachádza pod najmladšou a najteplejšou tektonickou jednotkou, panónskou panvou, s hrúbkou
iba 90 km. Vo všeobecnosti naše výsledky poukazujú na postupné zhrubnutie litosféry pozdĺž
Západných Karpát v smere od juhozápadu na severovýchod.

Obr. 2. Model litosféry na profile CEL05 (a) hustota povrchového tepelného toku, (b) anomália na voľný
vzduch (c) geoid, (d) topografia s bodmi korešpondujúcimi s nameranými dátami s mierou neurčitosti; plná
čiara reprezentujúca vypočítané hodnoty (e) štruktúra litosféry v litosférickom plášti, izotermy zobrazené
každých 200°C (f) priblíženie na stavbu kôry, hustoty číslovaných telies sú zobrazené v legende; červené línie
znázorňujú geometriu seizmického modelu použitú pre vstupný model; PB – Pannonian Basin – panónska
panva; IWC – Internal Western Carpathians – Interné Západné Karpaty; EWC – External Western Carpathians Externé Západné Karpaty ;CF – Carpathian Foredeep - čelná karpatská predhlbeň; EEC – East European Craton
– východoeurópsky kratón; Depth – hĺbka; SW – south-west – juho-západ; NE – north-west – severo-východ.
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Záver
Výsledný integrovaný model profilu CEL05 predstavuje významný prínos k riešeniu
stavby a dynamiky Západných Karpát. Výsledky modelovania naznačujú výrazné zmeny
v hrúbke litosféry od najstaršieho a najchladnejšieho východoeurópskeho kratónu (~210 km),
cez Západné Karpaty až po najmladšiu a najteplejšiu panónsku panvu (~90km).
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Abstract
Products of the rhyolite phreatomagamtic activity of the Jastrabá Formation.
A phreatomagmatic volcanic activity represents an explosive type of volcanic eruptions. The
phreatomagmatic activity occurs, when arising magma gets to the contact with water (surface water, ground water,
glacier and water saturate sediments). Typical volcanic forms created by phreatomagmatic activity are tuff rings,
tuff cones and maar-diatreme volcanoes. Pyroclastic surges and pyroclastic fall deposits are typical deposits
originated by phreatomagmatic activity. Based on field study we identified products of these eruptions in Jastrabá
Formation in the Central Slovakia Neogene Volcanic Field. Deposits are located in two main localities – remnants
of the phreatomagmatic tuff ring near Stará Kremnička and remnants of the phreatomagmatic tuff ring in a perlite
quarry near Lehôtka pod Brehmi. We distinguished distal and proximal facies of the phreatomagmatic pyroclastic
accumulations. Deposits are generally fine grained with angular fragments of juvenile glass, pumice, quartz and
andesite from older volcanic formations.

Keywords: phreatomagmatic activity; rhyolites; explosive eruptions; Jastrabá Formation; pyroclastic rocks
Úvod a formulácia cieľa
Freatomagmatické erupcie predstavujú explozívny typ sopečných erupcií, ktoré
vznikajú pri kontakte vystupujúcej magmy s podzemnou alebo povrchovou vodou. Tieto
erupcie sa vyznačujú vysokou explozivitou s vývojom maarov a tufových prstencov.
Charakteristickým litologickým typom sú uloženiny bazálnych pyroklastických prívalov, ktoré
sa striedajú s napadanými tufmi a uloženinami pyroklastických prúdov. Balistické bomby a
fragmenty vytvárajú impaktné texktúry. V uloženinách je spravidla prítomný cudzorodý
materiál a jednotlivé fragmenty nesú znaky podielu kontrakcie na procesoch fragmentácie. Sú
dobre známe a opísané v súvislosti s bazaltovým vulkanizmom, kde sú súčasťou
monogenetických vulkánov maar-diatrémového typu. Existuje však len niekoľko prác, ktoré
ich opisujú v spojitosti s ryolitovým vulkanizmom. Produkty freatomagmatickej explozívnej
aktivity ryolitov boli na Slovensku prvý raz identifikované v rámci Jastrabskej formácie v
stredoslovenských neovulkanitoch Bezákom - Lexom [1] a na ďalších lokalitách ich neskôr
identifikoval Demko [2] a Lexa – Pošteková [3].
Materiál a metódy
Počas terénneho prieskumu sme využili metódy klasického geologického mapovania.
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Tie spočívali v podrobnej litologicko-petrografickej charakteristike a faciálnej analýze
študovaných lokalít, v ktorej je obsiahnutá fotografická dokumentácia a náčrty, litologická
analýza (analýza uloženiny, typ, tvar, opracovanie, pórovitosť a triedenie fragmentov,
charakter matrix, textúry svedčiace o charaktere transportu a depozície), identifikácia
a zmeranie štruktúrnych prvkov (sklon a smer vrstiev) a faciálna analýza (pyroklastický prúd,
pyroklastický príval, padané pyroklastiká, určenie proximálnej/mediálnej/distálnej zóny).
Každá zdokumentovaná lokalita bola zaznamenaná GPS prístrojom a zaznačená do
topografickej mapy v mierke 1:10 000.
Výsledky a diskusia
Freatomagmatické pyroklastiká distálnej fácie vystupujú na viacerých lokalitách v
spodnej časti komplexu ryolitových tufov medzi Starou Kremničkou, Bartošovou Lehôtkou
a Kopernicou. V proximálnej fácii tufového prstenca boli identifikované v záreze železnice
pri Starej kremničke a v podloží perlitových brekcií na ložisku perlitu Lehôtka pod Brehmi.
Severne od Turčeka vystupujú v susedstve extruzívneho dómu pyroklastiká, ktoré sú
skôr produktom freatických explózií.
Pre distálnu fáciu freatomagmatických pyroklastík je charakteristické lepšie zvrstvenie
a triedenie polôh napadaných tufov, ktoré sú celkovo jemnozrnnejšie. Prítomné sú aj polohy
prachových tufov s akréčnymi lapilami. Vrstvy napadaných tufov sa striedajú s polohami
jemnozrnných uloženín pyroklastických prívalov a tiež netriedenými lavicami pyroklastických
prúdov. Materiál tufov predstavujú angulárne úlomky skla a tiež cudzorodé fragmenty vrátane
obliakov andezitov a kremeňa, ktoré pochádzajú zo sedimentov Žiarskej kotliny. Podzemná
voda v týchto sedimentoch bola príčinou freatomagmatických erupcií.
Pyroklastický tufový prstenec v záreze železnice severne od bývalej stanice Stará
Kremnička. Freatomagmatické pyroklastiká tu vystupujú ako súbor prevažne hrubozrnných
tufov až lapilových tufov s početnými fragmentmi a blokmi. Z genetického hľadiska sa jedná
o uloženiny pyroklastických prívalov, pyroklastických prúdov a napadaných pyroklastík.
Uloženiny sú nerovnomerne až šošovkovito zvrstvené, s variabilným stupňom triedenia.
Obsahujú najmä angulárne fragmenty sklovitého ryolitu s prímesou obliakov starších
andezitov a kremeňa. Pomerne časté sú tiež impaktné textúry a zarovnávanie reliéfu v prípade
uloženín pyroklastických prúdov.
Freatomagmatické pyroklastiká v podloží perlitovej brekcie v Lehôtke pod Brehmi.
Pyroklastiká tu predstavujú relikt tufového prstenca, ktorého uloženiny sú uklonené do vnútra
pôvodného krátera s druhotným sklonom až 50°. Pyroklastiká predstavujú uloženiny
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pyroklastických prívalov, ktoré sú miestami prevrstvené napadanými tufmi, ojedinele aj
s impaktnými textúrami. Podstatne sú zastúpené aj pyroklastické brekcie, ojedinele s
freatomagmatickými bombami. Fragmenty sú angulárne, tvorené tmavým (nepórovitým) a
svetlým (pórovitým) perlitom s prímesou obliakov andezitov a nevulkanických hornín.
Kontrakcia pri prudkom ochladení lávy na sklo bola dominantným procesom fragmentácie.
Výskyt freatomagmatických/freatických pyroklastík pri Turčeku reprezentuje
produkty tufového valu s primárnym sklonom okolo 25°. Jedná sa o nevýrazne zvrstvené
hrubozrnné napadané tufy až lapilové tufy, ktoré sú po litologickej stránke tvorené dominantne
angulárnymi úlomkami ryolitového skla so sporadickým výskytom balistických blokov.
Pyroklastiká sú prekryté hrubozrnnejšou perlitovou brekciou osypov z rastúceho extruzívneho
dómu. Absencia uložením pyroklastických prívalov a prúdov indikuje nižšiu explozivitu.
V tomto prípade sa zrejme nejedná o erupcie spôsobené kontaktom s podzemnou vodou (v
podloží nie sú zvodnené sedimenty), ale o kontakt so zrážkovou vodou.
Záver
Produkty freatomagmatickej aktivity ryolitov vystupujú v rámci Jastrabskej formácie
vo svojej proximálnej aj distálnej fácií. Distálnu fáciu predstavujú tufy až lapilové tufy
v spodnej časti formácie severne od Starej Kremničky. Charakteristická je prítomnosť
angulárnych fragmentov skla a nevulkanických hornín, laminácia jemnozrných tufov
a prítomnosť akréčnych lapíl. V proximálnej fácii boli identifikované a popísané na troch
lokalitách: 1.) relikty pyroklastického tufového prstenca v podloží perlitovej brekcie v lome pri
Lehôtke pod Brehmi, 2.) relikty pyroklastického tufového prstenca v záreze železnice pri Starej
Kremničke a 3.) výskyt pyroklastík severne od Turčeka. V rámci tufových prstencov sa jedná
o sukcesie proximálnej fácie pyroklastických prívalov, prúdov a napadaných pyroklastík
s množstvom impaktných textúr. Uloženiny sú variabilne triedené s angulárnymi fragmentmi
sklovitého ryolitu, perlitu a zriedkavými obliakmi andezitov a hornín kryštalinika.
Pyroklastiká pri Turčeku predstavujú produkty tufového valu, ktorého vývoj predchádzal
extrúzii dómu. Variabilne triedené a zvrstvené tufy až lapilové tufy s primárnym sklonom
okolo 25 ° sú tvorené dominantne angulárnymi úlomkami ryolitového skla. Sporadicky
vystupujú balistické bloky vulkanického skla. Pyroklastiká sú prekryté hrubo-zrnejšou
perlitovou brekciou osypov z extruzívneho dómu.
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Abstract
Use of Sentinel-2 data for wildfire mapping of Thomas Fire in California
Climate change is one of the most worrying things for our planet. Changing climate is causing more often
but mainly more severe natural disasters every year. With increasing rate of severe events, there is also need for
preventing casualties, injuries and economic loses. One of such events are wildfires. Nowadays we can map
wildfires by using satellites with high spatial resolution. Using free data from Multispectral Instrument on-board
ESA's Sentinel-2, with spatial resolution up to 10 meters we can create fire maps, which may later be used by
authorities. Fire maps can be generated by free-to-use software Quantum GIS 3.0 with use of Semi-Automatic
classification plugin. Using near infrared and shortwave infrared bands of Sentinel-2 I computed Normalized
Burned Ratio (NBR) index which among other indexes (such as dNDVI) can differentiate burned area in my
opinion - most accurately. As an example, I mapped wildfire Thomas Fire in California, which in December 2017
became the largest wildfire ever recorded in California history.

Keywords: Normalized Burn Ratio Index; QGIS; pixel based analysis; free software; remote sensing
Úvod a formulácia cieľa
Klimatické zmeny sa čoraz viac prejavujú nielen v biosfére, ale priamo ovplyvňujú aj
človeka. Postupný nárast priemernej globálnej teploty spôsobuje čoraz väčšie extrémy
v počasí. Suché oblasti sa stávajú suchšími a vlhké oblasti sa stávajú vlhkejšími. Na mnohých
miestach našej planéty sa vyskytujú javy, ktoré sa tam ešte pred pár desiatkami rokov
nevyskytovali. Okrem zmien v klíme každým rokom narastá aj početnosť extrémnych prejavov
prírody vo svete. Jedným z nich je aj výskyt rozsiahlych požiarov. Suché oblasti, kde sa
predtým často vyskytovali požiare sa stávajú čoraz suchšími a extrémne podmienky pre vznik
obrovských požiarov nastávajú častejšie.
S častejším výskytom extrémnych prejavov ide však dopredu aj technika. V minulosti
mali satelity malé priestorové rozlíšenie a na mapovanie požiarov sa využívali výlučne letecké
snímky a pozorovania priamo z terénu. V súčasnej dobe sa na orbite už nachádzajú satelity
s vysokým spektrálnym aj priestorovým rozlíšením, ktoré sa už môžu využívať aj na
mapovanie požiarov [1,2]. V budúcnosti sa budú už len zdokonaľovať a priestorové rozlíšenie
bude čoraz lepšie.
V práci využívam voľne dostupné dáta zo satelitov Sentinel-2, ktoré mi poskytli
potrebné detailné informácie na zmapovanie požiaru v Kalifornii. Dôvod výberu satelitu
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Sentinel-2A a 2B nebola len dostupnosť. Satelity Sentinel-2 poskytujú vysoké priestorové
rozlíšenie (1 pixel = 10x10 metrov) v porovnaní s ďalšími podobnými satelitmi ako sú
LANDSAT 7,8 (1 pixel = 30x30 metrov), ale takisto aj širšie spektrum kanálov. Rovnaké dáta
môžu byť použité na zmapovanie akéhokoľvek väčšieho požiaru na našej planéte [1, 2].
Rozsiahly požiar v Kalifornii zasiahol kraje Ventura County a Santa Barbara County.
Dôvodom bolo dlhotrvajúce počasie bez zrážok a pretrvávajúce vetry Santa Ana. Vietor Santa
Ana je suchý, padavý vietor, ktorý vzniká v oblasti Veľkej panvy na západe USA a vanie
smerom k pobrežiu, do oblasti Južnej Kalifornie. Pri zostupe z vyšších polôh sa adiabaticky
ohrieva, vysušuje a jeho rýchlosť narastá. Pri pobreží dosahuje bežne priemernú rýchlosť 15
až 20 m/s, v nárazoch aj viac. Práve suché, teplé a veterné počasie vo vysokej miere napomáha
vzniku a rozširovaniu požiarov.
Mapovanie zhorenej oblasti je dôležité pre odhadnutie približnej rozlohy požiaru.
Následne môžu byť mapy využité lokálnymi, ale aj regionálnymi orgánmi na odhadnutie
ekonomických škôd alebo pre plánovanie výsadby nových lesných porastov. Ochranári môžu
z výsledných máp zistiť, ktoré zvieracie revíry požiar zasiahol a takisto vedia odhadnúť, ktoré
biotopy oheň zničil. Keďže po požiaroch je vegetácia suchá, zhorená, mapy zhorenej oblasti
hrajú veľkú rolu vo vytváraní rizikových zón s nebezpečenstvom zosuvu pôdy.
Cieľ práce je na príklade požiaru Thomas Fire v Kalifornii poukázať na možnosť
využitia voľne dostupných satelitných dát pri mapovaní rozsahu požiaru, vrátane vytvorenia
výslednej mapy zhorenej oblasti.
Materiál a metódy
V práci som využil voľne dostupné satelitné dáta z prístroju MSI, ktorý sa nachádza na
palube satelitu Európskej vesmírnej agentúrý (ESA) - Sentinel-2A a Sentinel-2B [3]. Využil
som dáta z 3.12.2017 a 28.12.2017, nasnímané o 18:47 UTC. Snímky zachytávajú oblasť
národného parku Los Padres National Forest a okolia, na juhu Kalifornie v USA pred a po
požiari, ktorý v oblasti vypukol.
Pri detekcii požiarov pomocou satelitov je dôležité poznať určité fyzikálne zákonitosti.
Satelity

využívajú

na

pozorovanie

povrchu

Zeme

odrazivosť

širokého

spektra

elektromagnetického žiarenia od povrchu Zeme a atmosféry. Vegetácia pred požiarom, čiže
zdravá vegetácia má veľmi vysokú odrazivosť v blízkom infračervenom spektre a malú
odrazivosť v krátkovlnnom infračervenom spektre. Naopak, zhorená vegetácia má nízku
odrazivosť

v blízkom

infračervenom

spektre

a vysokú

odrazivosť

v krátkovlnnom

infračervenom spektre (Obr. 1.).
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Obr. 1. Odrazivosť vegetácie
Krivka odrazivosti elektromagnetického žiarenia zhorenej (tmavočervená) a zdravej (zelená) vegetácie
zdroj: US Forest Service

V práci som pracoval s programom QuantumGIS 3.0 [4], konkrétne s pluginom SemiAutomatic classification [5], ktorý slúži na prácu so satelitnými snímkami. Po stiahnutí dát zo
Sentinelu-2A/2B som ich upravil s použitím nástroja Semi-Automatic classification v ktorom
som vykonal atmosferickú korekciu, čím som predišiel nežiadúcim účinkom atmosféry, ktoré
by mohli výsledok skresľovať. V mojej práci využívam spektrálne kanály 8A a 12, z prístroju
MSI. Kanál 8A s vlnovou dĺžkou 0.865 µm (blízke infračervené spektrum, ďalej NIR) a kanál
12 s vlnovou dĺžkou 2.190 µm (krátkovlnné infračervené spektrum, ďalej SWIR). Na
vytvorenie jedného z kompozitov som taktiež použil kanál 4 s vlnovou dĺžkou 0.665 µm
(viditeľné svetlo, ďalej VIS).
Z vyššie uvedených kanálov som následne vypočítal NBR index (normalized burned
ratio) [6], ktorý slúži na odhad závažnosti požiaru z hľadiska zničenej vegetácie. NBR index
som vypočítal s použitím vzorca:
¥YD =

(Œœ–"BMœ–)
(Œœ–ëBMœ–)

[I.]

Kladné hodnoty znamenajú, že vegetácia je zdravá, čiže nepoškodená požiarom a
naopak záporné hodnoty poukazujú na požiarom zničenú, respektíve suchú vegetáciu. Index
bol vypočítaný pre obdobie pred požiarom a po požiari na základe vzťahu:
5¥YD = ¥YDí—I“ − ¥YDíÜ

[II.]

Kde NBRpred je index vypočítaný pre územie pred požiarom 3.12.2017 a NBRpo je index
vypočítaný po požiari 28.12.2017. Výsledný dNBR index prináša informácie o tom, kde a ako
sa zmenila vegetácia na základe čoho vieme lepšie definovať zhorenú oblasť.
Na základe histogramu (Obr. 2.) vyrátaného z hodnôt dNBR som následne odhadol
hraničnú hodnotu pre zhorenú a nezhorenú oblasť, ktorá sa rovnala hodnote 0,20. Hodnoty
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vyššie ako 0,20 označovali zhorenú oblasť. Na hraničnej hodnote 0,20 som vytvoril izolíniu
s rovnakými hodnotami a následne som vytvoril polygón s hodnotami 0,20 a viac, pričom
hodnoty pod 0,20 zachytávali krajinu kde sa požiar nevyskytol, respektíve zasiahol oblasť len
nevýrazne a nespôsobil žiadne pozorovateľnejšie škody na majetku či vegetácii.

Obr. 2. Hodnoty indexu dNBR zobrazené na histograme

Výsledky a diskusia
Na základe metodického postupu som vypočítal rozlohu zhorenej oblasti. Výsledná
hodnota polygónu je 1097,72 km2 (Obr.4). Výsledky sú podobné skutočnej rozlohe požiaru,
ktorá činí 1140,78 km2 [6]. Rozdiel medzi skutočnou rozlohou a mojou vypočítanou rozlohou
môže byť spôsobený hneď niekoľkými dôvodmi.
Prvý z nich je priestorové rozlíšenie – jeden pixel na snímkach zo satelitu Sentinel-2
predstavuje skutočnú veľkosť 100 m2. Skutočný odhad sa však robí aj na základe pozorovaní
priamo z terénu či na základe leteckých snímok, ktoré majú vyššie priestorové rozlíšenie. Malé
rozdiely v ploche tak môžu byť spôsobené práve nižším rozlíšením.
Ďalší rozdiel v ploche môže byť spôsobený odhadom hranice zhorenej a nezhorenej
oblasti, v skutočnosti môže byť hranica o niekoľko metrov posunutá.
Výsledok mohol ovplyvniť aj lokálne vysoký sklon svahu
Rozdiely vo výslednej vyrátanej ploche zapríčiňujú aj antropogénne činitele, zmena
vegetácie na obrábaných poliach. V oblasti týchto polí sa index NBR zmenil v prípade, že pred
požiarom bolo pole ešte s vegetáciou, no po požiari bolo pole poorané, bez vegetácie.
Výsledný polygón som najskôr umiestnil na vrstvu tvorenú z RGB kompozitu
z kanálov 12,8 a 4 (Obr. 3.) a potom na vrstvu tvorenú kanálom 8A (Obr. 4.).
1255

Obr. 3. Zhorená oblasť
Výsledná zhorená oblasť na podklade satelitnej snímky z 3. decembra

Obr. 4. Indexy NBR a výsledná zhorená oblasť
Vypočítané indexy NBR pred a po požiari, index dNBR a výsledná zhorená oblasť
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Záver
Pomocou voľne dostupných dát zo Snetinelu-2 a voľne dostupného softvéru QGIS 3.0
dokážeme účinne a relatívne rýchlo zmapovať ľubovoľný požiar na Zemi.
Použitím jednoduchých ale účinných metód je satelitné dáta skutočne možné využívať
na skoré a predbežné mapovanie požiarov po celom svete. Vysoké priestorové rozlíšenie
zabezpečuje aj relatívne vysokú presnosť zhorenej oblasti v porovnaní so skutočnou rozlohou.
Využitím vytvorených máp zhorených oblastí môžeme odhadnúť škody. Ochranári
môžu z výsledných máp zistiť, ktoré zvieracie revíry požiar zasiahol a takisto vedia odhadnúť,
ktoré biotopy oheň zničil. Mapy požiaru hrajú aj veľkú úlohu v predpovedi zosuvov pôdy, ktoré
často vznikajú v oblastiach s poškodenou alebo zničenou vegetáciou.
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Abstract
Digitalization of the analogue demographic resource
The work deals with the transcription of analogue data into a digital resource usable for demographic
analysis. Our results reprezent important information about individual municipalities, districts and regions of
Slovakia since 1973. The final part of the thesis is devoted to summarizing the results of the digital resource on
the basis of demographic examples and sprecific outputs.

Keywords: digitalization; demographic analysis; analogue data; outputs

Úvod a formulácia cieľa
Štatistický úrad poskytuje verejne dostupné údaje cez interaktívnu aplikáciu
DATAcube, ktorá obsahuje tabuľky za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického
vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú v mesačných, štvrťročných alebo
ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Dáta sú štatisticky
spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje, okresy, prípadne
obce. Najstaršie štatisticky spracované informácie územia Slovenskej republiky sú z roku 1996
respektíve 1993. Staršia databáza cez túto interaktívnu aplikácia nie je dostupná. [1]
V našom príspevku digitalizujeme údaje o bilancií obyvateľstva za úroveň obcí za rok 1973.
Kým Český štatistický úrad obdobné údaje už má zdigitalizované a zverejnené na svojej
stránke, Štatistický úrad Slovenskej republiky obdobnými digitalizovanými údajmi spred roka
1993 nedisponuje resp. ich nemá zverejnené. [2]
Rozdiel medzi analógovým a digitálnym systémom je vo forme vstupu, spracovania, výstupu
a zobrazovania dát. Analógovými údajmi rozumieme dáta, ktoré sú sprostredkované v
papierovej podobe. Digitalizáciou sprístupnených dát docielime prevod informácií do
digitálnej formy, teda binárny kód, čo predstavuje prevod údajov na základe dvoch rôznych
znakov, napríklad 0 a 1. [3]
Hlavným cieľom tejto práce je prevod analógových údajov a bilancia obyvateľstva za obce z
roku 1973 do digitálnej podoby a následne využitie tohto zdroja na vytvorenie spoľahlivej
databázy a konkrétnych mapových výstupov, ktoré budú znázorňovať bilanciu demografickej
reprodukcie cez hrubú mieru celkového prírastku/úbytku, prirodzeného prírastku/úbytku,
hrubú mieru migračného salda, ktoré budeme znázorňovať pomocou Webbovej typológie.
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Spomínaná hrubá miera bude znázornená v troch mapách a to na úrovni okresov. Touto
prácou chceme prispieť nielen pre účely demografického bádania, ale aj pre účely Štatistického
úradu,

ktorému

zdigitalizované

dáta

následne

poskytneme.

Materiál a metódy
Prvý dôležitý krok bol samotný prepis analógových údajov do digitálnej podoby.
Digitalizáciu sme využili cez program Microsoft Excel, kde sme vytvorili dva hárky. V prvom
hárku sú údaje za všetky obce a v druhom hárku sme pridali celkové súčty jednotlivých okresov
(obrázok 1 a 2).
Obr. 1.Ukážka vytvoreného súboru s údajmi o všetkých obciach z roku 1973

Obr. 2. Ukážka vytvoreného súboru s údajmi za okresy z roku 1973

Ďalším krokom bolo vyhľadanie obcí, ktoré sú v analógovej forme síce napísané, avšak
s určitých dôvodov boli zlúčené do iných obcí, prípadne miest. Pre ďalšie využitie a možnosť
prípadného porovnávania so súčasnosťou bolo nevyhnutné konkrétne obce zlúčiť. Po prepísaní
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dát do digitálnej podoby sme každú jednu obec overili prostredníctvom internetovej stránky,
ktorá poskytuje o jednotlivých obciach dostatočné informácie o zlučovaní (obrázok 3). [4]

Obr. 3. Príklad obce Banka z internetovej stránky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra

Na základe vytvorenej schémy sme postupovali s digitálnym zdrojom tak, aby bolo vo finálnej fáze
možné pracovať s použiteľnou databázou a vytvoriť tri mapové výstupy na úrovni obcí, okresov a
krajov (obrázok 4).

Obr. 4. Schéma tvorby databázy a mapových výstupov

Každá tabuľka predstavuje nový hárok, ktorý bude obsahovať údaje znázornené v
schéme. Čiernou farbou sme zvýraznili dáta, ktoré nám boli poskytnuté cez analógový zdroj.
Modrú farbu sme použili pre tie údaje, ktoré bolo treba ešte dopočítať v rámci demografickej
analýzy. Aby sme mohli vytvoriť spomínané mapové výstupy, vypočítané hodnoty pri
vytváraní výstupov boli priradené konkrétnym obciam, okresom a krajom cez zistené kódy.
Červené šípky znázorňujú jednotlivé prepojenia cez kódy.
Všetky dopočítané údaje sme opäť rátali za obce, okresy a kraje. Prirodzený
prírastok/úbytok sme vypočítali ako rozdiel narodených a zomretých.Migračné saldo
predstavuje rozdiel počet prisťahovaných (imigrantov) a vysťahovaných (emigrantov). Na
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základe týchto dvoch výpočtov je možné zistiť celkový prírastok/úbytok, ktorý predstavuje
súčet prirodzeného prírastku/úbytku a migračného salda."
V rámci zhotovovania výsledkov a následnej tvorbe výstupov sme z týchto údajov
dopočítali hrubé miery, konkrétne Hrubú mieru prirodzeného prírastku/úbytku, Hrubú mieru
migračného salda a Hrubú mieru celkového prírastku/úbytku. Všetky hrubé miery sa počítajú
rovnakým matematickým princípom: [5]
T”‘’á Öåª”¶ =

íÜčIà(—Üì“+IJ,∏účIà) “IsÜŸ—π⁄+H7ýH‹ á“πJÜ∏àí
íÜčIà Ü›ﬁﬂπàIľÜﬂ(∏à—I“:ý ∏àπﬂ)

∗ 1000

[I.]

Keďže v dostupných údajoch boli hodnoty len k 1.1. 1973 a 31.12. 1973, priemerný
stav (stredný stav) sme vypočítali ako aritmetický priemer hodnôt týchto dvoch dátumov.
Všetky hrubé miery sa počítajú na tisíc obyvateľov stredného stavu, aby došlo k relativizácii
hodnôt, nakoľko každá obec, okres alebo kraj má iný počet obyvateľov.
Výsledky a diskusia
Pri finálnej fáze použitia databázy sme vytvorili mapové výstupy na základe tzv.
Webbovej typológie. Z mapy Hrubej miery migračného salda môžeme vidieť, že vo
všeobecnosti prevažujú práve úbytkové okresy. Okresy Bratislava, Martin, Banská Bystrica,
Košice, Topoľčany a Zvolen predstavujú kladné hodnoty. Práve tieto okresy sú znakom
koncentračnej tendencie obyvateľstva, ktorá trvala od roku 1950 (obrázok 5). [6]

Obr. 5. Mapa hrubej miery migračného salda

Čo sa týka Hrubej miery prirodzeného prírastku/úbytku, žiaden okres na Slovensku
nebol úbytkový v roku 1973. Je to spôsobené tým, že početná povojnová generácia sa dostala
práve v 70. rokoch do veku reprodukcie, čím primárna vlna vyvolala sekundárnu. Zároveň sa
začínajú prejavovať pronatalitné opatrenia prijímané práve na začiatku 70. rokov 20. storočia.
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Najväčší prirodzený prírastok je na východe a severe Slovenska, kde sa rodilo aj 6 detí na jednu
ženu (obrázok 6). [7]

Obr. 6. Mapa hrubej miery prirodzeného prírastku/úbytku

Na základe Webbovej typológie sme zostrojili mapu, kde sú oba predchádzajúce
ukazovatele naraz viditeľné a porovnateľné. Žiaden okres na mape nepatrí do úbytkových
oktantov. Takmer všetky okresy patria do oktantu, kde je prirodzený prírastok väčší ako
migračný úbytok, čo znamená, že straty, ktoré tieto okresy nadobudli vysťahovaním boli
vykompenzované počtom živonarodených. Okresy Topoľčany, Martin, Banská Bystrica
a Zvolen patria do oktantu, kde je prirodzený prírastok väčší ako migračný prírastok a iba
okresy Bratislava a Košice patria do oktantu, kde je migračný prírastok väčší ako prirodzený
prírastok. (obrázok 7).

Obr. 7. Mapa hrubej miery celkového prírastku/úbytku
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Záver
Našou prácou sme chceli prispieť k aktualizovaniu starších dát z roku 1973 za územie
Slovenska, ktoré boli doposiaľ dostupné len v analógovej podobe. Digitalizáciou týchto údajov
a následnými výpočtami sme dokázali sprístupniť databázu do funkčnej podoby. Webbovou
typológiou a jeho grafom sme dokázali vytvoriť aj mapové výstupy zvlášť pre obce, okresy a
kraje pre územie Slovenska v roku 1973, ktoré sú dôkazom funkčnosti a použiteľnosti
digitalizovanej databázy.
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Abstract
University Community Gardens - Modern phenomenon also in Bratislava
The post is focused to identify university community gardens in Bratislava. There are two university
community gardens in the city. They represent CG Dobrá myseľ at the Comenius University Faculty of Natural
Sciences and the CG Komunitka pre každého at the Faculty of Social and Economic Sciences of Comenius
University. The paper deals with the analysis and evaluation of the current status of the university community
gardens. Attention is focused on the comparison of both university community gardens. The development of
university community gardens in Bratislava is primarily focused on building relationships and creating
community. Gardens are becoming a place for recreation, teaching, and course development. The most serious
threat to the functioning of community gardens in Bratislava may be the constantly changing students, their
overflowing, the possible absence of new members.

Keywords: community gardens; university society; Bratislava.
Úvod a formulácia cieľa
Komunitné záhrady sa vo všeobecnosti považujú za „otvorené priestory“ spravované
členmi miestnej komunity [1]. Sú priestorom pre formálne a neformálne stretnutia,
voľnočasové aktivity, vzdelávanie a zdieľanie znalostí a zručností. Komunitné záhrady sa
vyznačujú kolektívnym participatívnym riadením komunity, kedy sa hlavným cieľom stáva
pestovanie plodín a vytváranie produktov pre obyvateľov mesta [2, 3]. Komunitné záhrady sú
formou mestského poľnohospodárstva [4, 5], pričom pestovaním plodín v mestských
oblastiach prispievajú do miestnych potravinových systémov a výroby potravín. Sú
považované ako alternatívny spôsob riešenia potravinovej bezpečnosti v mestách v systéme
„alternatívnych“ potravinových sietí [6, 7, 8].
Komunitné záhrady majú mnoho foriem a slúžia rôznym záujmom. Príspevok je
zameraný na univerzitné komunitné záhrady, ktoré zahrňujú okrem funkcie budovania
sociálnych vzťahov, rekreácie a kultivácie záhrady aj aktivity spojené s prednáškami,
workshopmi a diskusiami. Programy univerzitných záhrad obsahujú primárne kurzy, výučbu
zručnosti pestovania, varenie alebo vedomosti o výživových konceptoch týkajúce sa
pestovania plodín [9, 10]. Univerzitné komunitné záhrady prispievajú k rozvoju
„alternatívneho“ potravinového systému a učia študentov správnemu prístupu k trvalej
udržateľnosti [11, 12]. Autori Laycock a kolektív [13] tvrdia, že tento typ komunitných záhrad
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je prostriedkom pre aktívnu participáciu študentov a prispievajú k zmenám v stravovacích
návykoch.
Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť tému univerzitných komunitných záhrad v zmysle
zodpovedania uvedených výskumných otázok:
O1: Aký je súčasný stav univerzitných komunitných záhrad v Bratislave? Ide
o zhodnotenie, klasifikáciu a porovnanie záhrad podľa zvolených kritérií.
O2: Čo možno pokladať za najväčšie ohrozenie fungovania bratislavských
univerzitných komunitných záhrad v budúcnosti?
Metódy a dáta
Aplikované metódy zberu dát možno začleniť do dvoch skupín. Prvú skupinu zastupuje
metóda pološtruktúrovaných rozhovorov so správcami univerzitných komunitných záhrad
v Bratislave počas mesiaca január 2018. Celkovo ide o rozhovory s dvoma správcami
komunitných záhrad. Na tieto rozhovory nadväzuje aj druhá skupina metód.
Druhá skupina zberu dát vychádzala z dotazníkového prieskumu so správcami
univerzitných komunitných záhrad v Bratislave, realizovaný pri osobnom stretnutí [14].
Otázky v ňom boli vopred pripravené a zoskupené do troch sekcií. Prvá z nich bola zameraná
na základné informácie (počet členov, pohlavie, vek, rozloha pozemku a pod.). Druhá sekcia
riešila fungovanie univerzitnej komunitnej záhrady (forma organizácie, vplyv mesta,
financovanie, úloha správcu a pod.). Otázky z poslednej sekcie vychádzali zo zhodnotenia
budúceho fungovania univerzitných komunitných záhrad v Bratislave. Zozbierané dáta boli
následne analyzované s cieľom hľadať odpovede na stanovené výskumné otázky.
Výsledky a diskusia
Na území mesta Bratislava sa nachádzajú dve univerzitné komunitné záhrady (ďalej
UKZ). Prvá z nich, Dobrá myseľ je lokalizovaná na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského (ďalej UK) s prvou plánovanou pestovateľskou sezónou na jar 2018. Druhou je
UKZ Komunita pre každého realizovaná už počas roku 2017 na Fakulte sociálnych a
ekonomických vied UK. K základným klasifikačným kritériám patrí poloha UKZ v rámci
mesta. Vychádzajúc z klasifikácie nákupných centier v Bratislave podľa Križan [15] možno
rozčleniť záhrady na tri skupiny: i) komunitné záhrady (KZ) v historickom centre mesta, ii)
KZ vo vnútornom meste a iii) KZ na periférii. Z uvedenej klasifikácie obe záhrady zastupujú
skupinu UKZ vo vnútornom meste. Ďalším kritériom je rozloha UKZ, ktorú vyčlenila Spilková
[16] na tri kategórie: i) mikroprojekty (do 10 m2), ii) stredné veľké KZ (11 až 1 000 m2) a iii)
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veľké KZ (viac ako 1 000 m2). Rozlohou sa UKZ Komunitka pre každého radí k stredne
veľkým záhradám, UKZ Dobrá myseľ k veľkým záhradám. Počtom aktívnych členov na
prvých brigádach, ako ďalšie kritérium stanoveného podľa Spilková [16] možno obe UKZ
zaradiť k stredne veľkým KZ (11 až 100 členov).

Obr. 1. Klasifikácia komunitných záhrad v Bratislave podľa rôznych kritérií
Označenie KZ: 1 – Vinica a mobilná záhrada Pionierska, 2 – KZ Vodárenská, 3 – KZ Pri klube dôchodcov, 4 –
KZ Ostredky, 5 – KZ Krasňanský zelovoc, 6 – KZ Zelená Záhrada, 7 – KZ Jedlé mesto, 8 – KZ Cyklokuchyňa,
9 – KZ Projektu Život, 10 – KZ v Dúbravke, 11 – UKZ Komunitka pre každého, 12 – UKZ Dobrá myseľ, 13 –
KZ Sasinkova, 14 – KZ Karpatská, 15 – KZ Pod strechou, 16 – KZ Vrakuňská, 17 – KZ Zochova.
Zdroj: Vlastný výskum

Vychádzajúc z pološtruktúrovaných rozhovorov, bola motiváciou vzniku UKZ
Komunitka pre každého bola snaha spojiť dve tvorivé aktivity dokopy: i) vytvoriť priestor pre
realizáciu výučby, intenzívnych kurzov, večerných eventov a možnosti oddychu pre širšiu
komunitu, ii) prepojiť záhradu s univerzitným bufetom a zásobovať ho čerstvou vypestovanou
zeleninou. Druhotný plán, zásobovať univerzitný bufet, sa v prvej sezóne nepodarilo splniť,
kurz komunitnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK úspešne
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prebehol počas jedného semestra. UKZ Komunitka pre každého má tak za sebou jednu
pestovateľskú sezónu. Cieľom novovzniknutej UKZ Dobrá myseľ je vytvoriť priestor pre
pestovanie rastlín, oddych pre študentov a zamestnancov Prírodovedeckej fakulty UK a
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK ako aj edukatívne miesto výučby (učebná
pomôcka) pre študentov Prírodovedeckej fakulty UK.
Z výskumu možno identifikovať niekoľko spoločných znakov, ktorými sa UKZ
vyznačujú. Dominantnou časťou oboch UKZ je okrasná časť s pestovaním rastlín. Od tohto sa
odvodzuje vzniknutý názov UKZ „Dobrá myseľ“, ktorý symbolizuje ľudové pomenovanie
okrasnej rastliny – pamajorán. Koordinátori záhrad plánujú v sezóne usporiadať viaceré
spoločné pravidelné brigády, spolupracovať s inými verejnými inštitúciami a verejnosťou.
Spoločným znakom UKZ je vlastníctvo a narábanie s finančným kapitálom. Obe UKZ získali
financie od dekana a rektora príslušnej fakulty UK. Z výskumu bolo zistené, že UKZ Dobrá
myseľ získala finančný príspevok od starostu mestskej časti Nové Mesto (pritom je UKZ
lokalizovaná v mestskej časti Karlova Ves), UKZ Komunitka pre každého z príslušnej
mestskej časti Ružinov.
Pri oboch UKZ výskum poukázal na nedostatky, týkajúce sa budovania komunity. Prvú
sezónu pre UKZ Komunitka pre každého z vyššie uvedeného dôvodu možno považovať za
neúspešnú, keďže záhrada bola od začiatku koncipovaná ako kurz, t.j. študenti mali povinnú
účasť pri realizácii záhrady za kredity. Cieľom novej sezóny tejto záhrady je zmeniť systém –
primárne budovať komunitu dobrovoľníkov a zlepšiť povedomie iniciátorov. Nedostatky,
v prípade UKZ Dobrá myseľ, boli identifikované ako obavy z nedostatočnej propagácie
a absencii príchodu nových členov. Laycock a kolektív [13] tvrdia, že univerzitný typ KZ je
z demografického hľadiska najviac prechodný a rôznorodý. Efektívne spravovanie UKZ môže
byť narušené prílišným prijímaním dobrovoľníkov a odovzdávaním vedomostí. UKZ
reprezentujú nový spôsob formovania študentských komunít. Najväčším ohrozením pre
dlhodobé fungovanie je teda u oboch UKZ v Bratislave meniaca sa škála študentov počas
štúdia.
Na území mesta Bratislava sú UKZ prvými svojho typu, aj preto je potrebné venovať
pozornosť ich budúcemu vývoju na ďalších univerzitách Slovenska. Z pohľadu koordinátorov
UKZ v Bratislave možno vychádzať z odpovedí na otázku: „Pokúste sa opísať vašu KZ v
budúcnosti (o 5 - 10 rokov).“ Odpovede správcov oboch UKZ sú zamerané na rozvoj komunity
a spolupráce študentov. „Cieľom je to, aby to tu fungovalo, bude to stáť na tej komunite.
Nedokážem to predikovať.“ (Koordinátor, UKZ Komunitka pre každého). „Budúcnosť bude
záležať od toho, akú iniciatívu vybudujeme v prvom roku. Je potrebné mať lídra, ktorý bude
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komunikovať s vedením fakulty, aktívneho študenta a zároveň niekoho, kto je tomu veľmi
zapálený a je zamestnanec fakulty. Komunita sa už vytvorí prirodzene. Myslím, že záhrada
bude spĺňať najskôr rekreačnú funkciu. Čo sa týka pestovania - neviem povedať, nakoľko sa
uchytí pestovanie pre vlastnú spotrebu [...] tam mám veľký otáznik..“ (Koordinátor, UKZ
Dobrá myseľ).
Záver
Predkladaný príspevok je zameraný na vznik novodobého fenoménu zakladania UKZ
v hlavnom meste Bratislava. Osobitý typ komunitných záhrad zastupujú UKZ Komunitka pre
každého a UKZ Dobrá Myseľ. Motiváciou vzniku oboch UKZ je vytvorenie priestoru pre
realizáciu výučby a intenzívnych kurzov. UKZ sa majú stať miestom oddychu a rekreácie
najmä pre študentov príslušnej fakulty (O1). Koordinátori vyjadrili nespokojnosť a obavy
o vytvorenie samotnej komunity práve z nedostatku nových členov, nedostatočnej propagácie
a meniacich sa študentov UKZ (O2). Možno predpokladať, že UKZ na území mesta Bratislava
budú úspešnými a populárnymi projektmi a budúcnosť, relatívne krátkej existencie
bratislavských UKZ, závisí od angažovanosti študentov a koordinátorov na spoločnej premene
priestoru záhrady v rámci komunity.
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Abstract
Competitiveness of Bratislava Region in space of Euroregion Centrope
Competitiveness of regions in today´s globalised world which is characterised by reduction in transport
costs and removal of trade barriers, is enhanced by new factors such as innovations or research and development.
The aim of this paper is to analyse competitiveness of Bratislava Region in space of Euroregion Centrope, based
on selected indicators entering computing of overall index of competitiveness.

Keywords: competitiveness; Bratislava Region; Centrope; index of competitiveness.
Úvod a formulácia cieľa
Pri úvahách o faktoroch konkurencieschopnosti regiónov sa v súčasnom globalizovanom
svete, ktorý je charakteristický kontinuálnym znižovaním dopravných nákladov a odbúravaním
obchodných bariér, uplatňujú významným spôsobom inovácie a pozícia vedy a výskumu.
Pojem inovácia pochádza z latinského innovare, teda činiť niečo nové, takže inováciu môžeme
považovať za proces, pri ktorom sa príležitosť premieňa na novú myšlienku a tá sa premieňa
do široko používanej praxe [1]. Inovácie v súčasnosti významne vplývajú na produktivitu
ekonomiky a tým aj na celkovú konkurencieschopnosť danej krajiny príp. regiónu [2].
Samotný obsahovo široký pojem konkurencieschopnosti súvisí s inklináciou a schopnosťami
súťažiť, zvíťaziť a udržať si pozíciu na trhu, zvýšiť podiel na trhu a profit, čiže byť komerčne
úspešný [3]. Jedným z indikátorov, ktorý odráža ekonomickú výkonnosť regiónu, je index
konkurencieschopnosti, ktorý vznikol v roku 2000 (a postupne sa dopĺňa a aktualizuje), kedy
Huggins et al. [4] skúmali a prostredníctvom indexu konkurencieschopnosti hodnotili 379
regiónov úrovne NUTS III vo Veľkej Británii. V Českej republike sa inšpirovali metodikou [4]
autorky Pelantová a Kouřilová [5]. Do výpočtu indexu konkurencieschopnosti zahrnuli mierne
modifikované premenné a prispôsobené na reálie v Českej republike (skúmané obdobie 20082013) vzhľadom na výrazne menší počet regiónov NUTS III (14).
Cieľom príspevku je analyzovať pozíciu Bratislavského kraja v rámci euroregiónu
Centrope (územie tvorené Bratislavským a Trnavským krajom na slovenskej strane,
Juhomoravským krajom v Českej republike, maďarskými župami Györ-Moson-Sopron a Vas,
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a rakúskymi spolkovými krajinami Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň) (Obr. 1) z hľadiska
jeho konkurenčnej schopnosti a zmeny indexu konkurencieschopnosti v rokoch 2008-2016.

Obr. 1. Schematické znázornenie polohy euroregiónu Centrope
Zdroj údajov: [6]

Materiál a metódy
Pri výpočte indexu konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov v rámci územia
Centrope sme sa, podobne ako v našom druhom príspevku, inšpirovali metodikou autorov
Huggins et al. [4] a Pelantová, Kouřilová [5]. Po zvážení dostupnosti dát a ich prieniku zo
stránok príslušných štatistických úradov na Slovensku [7], v Českej Republike [8], Maďarsku
[9] a Rakúsku [10] sme si zvolili časové obdobie medzi rokmi 2008-2016 a 8 indikátorov, ktoré
vstupovali do výpočtu celkového indexu konkurencieschopnosti, ktoré boli obsahovo
zoskupené do 3 subindexov: subindex vstupov (miera ekonomickej aktivity v %; počet
podnikov na tisíc obyvateľov; výdavky na výskum a vývoj v %; zamestnanci vo výskume
a vývoji na tisíc obyvateľov), výstupov (miera zamestnanosti v %) a výsledkov (HDP na
obyvateľa; priemerná nominálna mesačná mzda prepočítaná na €; miera evidovanej
nezamestnanosti v %). Jednotlivé premenné boli štandardizované vzhľadom na celý euroregión
Centrope (t.j. priemerná hodnota ukazovateľov v území bola 100), vynásobené príslušnými
váhami (v prípade indikátorov vstupov bola váha každého z nich 0,083333..., indikátorov
výstupov 0,333333... a indikátorov výsledkov 0,111111...), pričom ich sumou sme dostali
výsledný index konkurencieschopnosti.
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Výsledky a diskusia
Po kalkulácii indexu konkurencieschopnosti za obdobie 2008 až 2016 sa v euroregióne
Centrope preukázalo dominantné postavenie Viedne ako póla rozvoja (konkurenčná schopnosť
vo všetkých rokoch viac ako 20% nad priemerom za celý euroregión). Naopak, na opačnej
pozícii sa umiestnil z ôsmich regiónov v rámci záujmového územia Trnavský kraj
s konkurencieschopnosťou na úrovni cca. dve tretiny až 70% priemeru (Tab. 1-9).
Konkurenčná schopnosť Bratislavského kraja v rámci skúmaného územia v sledovanom
období, po nástupe hospodárskej krízy na prelome rokov 2008 a 2009, kontinuálne klesala
(Obr. 2), a to jednak z hľadiska hodnoty indexu konkurencieschopnosti (zo 114,1 v roku 2008
na podpriemerné úrovne pod 100 v rokoch 2013, 2014 a 2015), ako aj konkurenčného poradia
spomedzi regiónov na území euroregiónu Centrope (pokles z 2. miesta v roku 2008 na 6.
priečku v rokoch 2014 a 2015). V poslednom období môžeme pozorovať náznaky zvýšenia
konkurencieschopnosti (nárast indexu konkurencieschopnosti medzi rokmi 2015 a 2016 z 98,4
na 101,1 a posun zo 6. na 5. miesto), avšak či ide o definitívne zvrátenie predchádzajúceho
nepriaznivého trendu, ukáže až ďalší vývoj.
Tab. 1. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2008
Vysvetlivky: MEA – miera ekonomickej aktivity, P/1000 o. – podniky na tisíc obyvateľov, VVaV (%) –
výdavky na výskum a vývoj v %. ZV/1000 o. – zamestnanci vo výskume a vývoji na tisíc obyvateľov, MZ –
miera zamestnanosti, HDP/1 o. – hrubý domáci produkt na obyvateľa, PNMM – priemerná nominálna mesačná
mzda, MEN – miera evidovanej nezamestnanosti, Svstupy – subindex vstupov, Svýstupy – subindex výstupov,
Svýsledky – subindex výsledkov, IK – index konkurencieschopnosti
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 10]

Tab. 2. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2009
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 10]
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Tab. 3. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2010
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 10]

Tab. 4. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2011
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 – 10]

Tab. 5. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2012
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 10]

Tab. 6. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2013
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 10]
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Tab. 7. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2014
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 10]

Tab. 8. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2015
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 10]

Tab. 9. Index a normované faktory konkurencieschopnosti v euroregióne Centrope v roku 2016
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 10]

Záver
Metropolitný región Centrope ležiaci v priestore medzi mestami Viedeň, Bratislava,
Brno a Györ, je ekonomicky významným jadrových regiónov v stredoeurópskom kontexte. Je
tvorený ôsmimi samosprávnymi regiónmi úrovne NUTS III (na Slovensku, v Českej republike
a Maďarsku) resp. NUTS II v prípade spolkových krajín Rakúska. V rámci tohto regiónu sa
konkurenčná pozícia Bratislavského kraja v ostatnom desaťročí oslabila, aj keď v ostatnom
období už možno pozorovať prvé príznaky nastupujúceho opačného trendu spojeného
s postupným zvyšovaním konkurencieschopnosti.
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Abstract
Competitiveness of regions of Slovakia in context of innovation development
The main objective of the article is to analyse level of competitiveness and its change in regions of
Slovakia (NUTS III) in the period from 2008 to 2016, in the context of innovation development (using indicators
related to research and development, patents, inventions and utility patterns). Based on index of competitiveness
(calculated from 17 indicators of inputs, outputs and results), there are four main types of regions: with high
competitiveness (Bratislava Region), with competitiveness above or on average (Trenčín and Trnava Regions),
with competitiveness below average (Košice, Žilina and Nitra Region) and the lagging regions (Banská Bystrica
and Prešov Regions).

Keywords: competitiveness; innovations; regions of Slovakia; index of competitiveness.
Úvod a formulácia cieľa
Analýzou konkurencieschopnosti regiónov Slovenska sa v ostatnom období zaoberali
viaceré práce, napr. štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave [1], publikácia Európskej
komisie z roku 2016 [2], ktorá prináša komparáciu indexu konkurencieschopnosti v rámci 263
regiónov Európskej únie úrovne NUTS II. Cieľom tohto príspevku je analyzovať úroveň
konkurencieschopnosti regiónov NUTS III na Slovensku a jej dynamiku v období rokov 20082016 v kontexte inovačného rozvoja (s využitím indikátorov súvisiacich s výskumom
a vývojom, patentami, vynálezmi a úžitkovými vzormi).
Materiál a metódy
Konkurencieschopnosť krajov Slovenska v rokoch 2008-2016 sme hodnotili na základe
kalkulácie indexu konkurencieschopnosti, ako agregátneho ukazovateľa zloženého z troch
parciálnych subindexov (vstupov, výstupov a výsledkov), pričom sme vychádzali z metodiky
použitej autormi vo Veľkej Británii [4] a v Českej republike [5], ktorú sme upravili a doplnili
do subindexu vstupov faktor hustoty diaľnic a rýchlostných ciest ako aj indikátory výskumu
a vývoja (výdavky, zamestnanci), a do subindexu výstupov ukazovatele súvisiace s patentami,
vynálezmi a úžitkovými vzormi. Danú etapu 2008-2016 sme si zvolili ako najoptimálnejšie
obdobie z hľadiska dostupnosti dát pri všetkých čiastkových indikátoroch. Do výpočtu
sumárneho indexu nám vstupovalo spolu 17 vybraných parciálnych ukazovateľov (údaje
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pochádzajú z databázy Štatistického úradu SR DATAcube [6] resp. z Centrálneho
informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR [7]) zoskupených do troch subindexov:
• subindex vstupov: miera ekonomickej aktivity v %; počet podnikov na tisíc obyvateľov; podiel
zamestnaných s vysokoškolským vzdelaním v %; podiel znalostných firiem v % (za znalostné
firmy sme, podobne ako štúdia v Českej republike, pokladali podniky pôsobiace
v nasledujúcich oblastiach podľa odvetvovej klasifikácie SK NACE Rev. 2: informácia
a komunikácia; finančné a poisťovacie činnosti; odborné, vedecké a technické činnosti);
hustota diaľnic a rýchlostných ciest na 1000 km2; výdavky na výskum a vývoj v %
z regionálneho HDP; zamestnanci vo výskume a vývoji na tisíc obyvateľov (do tejto kategórie
spadajú v primeranom rozsahu aj vysokoškolskí pedagógovia, doktorandi dennej formy
doktorandského štúdia, zdravotnícki zamestnanci, zamestnanci prototypoch dielní a pod.);
• subindex výstupov: hrubá pridaná hodnota v bežných cenách na obyvateľa v €; miera
zamestnanosti v %; produktivita práce z tržieb za vlastné výkony a predaj na zamestnanca
v priemysle (v bežných cenách; v €); počet udelených patentov na 100 tis. obyv.; počet
realizovaných patentov na 100 tis. obyv.; počet prihlášok vynálezu na 100 tis. obyv.; počet
zapísaných úžitkových vzorov na 100 tis. obyv.; počet realizovaných úžitkových vzorov na
100 tis. obyv.;
• subindex výsledkov: priemerná nominálna mesačná mzda v €; miera evidovanej
nezamestnanosti v %.
Jednotlivé ukazovatele sme vzhľadom na rôzne merné jednotky museli štandardizovať,
a to ich vztiahnutím k referenčnému údaju za celé Slovensko a vynásobením 100 (čiže
celoslovenský priemer sa rovnal 100). Následne sme každému faktoru priradili váhy (váha 1/3
resp. 0,333333...), čiže každý ukazovateľ vstupov mal priradenú váhu 1/21 (resp. 0,047619...),
ukazovateľ výstupov váhu 1/24 (resp. 0,041666...) a ukazovateľ výsledkov váhu 1/6 (resp.
0,166666...). Štandardizované hodnoty každého ukazovateľa sme vynásobili váhou daného
ukazovateľa a vypočítali sumu ukazovateľov tvoriacich jednotlivé subindexy ako aj celkový
index konkurencieschopnosti (celoslovenský priemer bol rovný 100).
Výsledky a diskusia
Po kalkulácii sumárneho indexu konkurencieschopnosti sme na základe úrovne jeho
priemernej hodnoty vo vzťahu k celoslovenskému priemeru (100) v období rokov 2008-2016
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rozdelili regióny Slovenska úrovne NUTS III do štyroch skupín (počet skupín k určený podľa
vzorca k ≈ 1 + 3,3 log n [8]; kde n je rozsah štatistického súboru, čiže v našom prípade 8):
•

región

s vysokou

konkurencieschopnosťou

(Bratislavský

kraj;

priemerný

index

konkurencieschopnosti 207,6),
•

regióny s nadpriemernou až priemernou konkurencieschopnosťou (Trenčiansky kraj – 105,6;
Trnavský kraj – 104,6),

•

regióny s nižšou konkurencieschopnosťou (Košický kraj – 90,1; Žilinský kraj – 87,7;
Nitriansky kraj – 85,3),

•

regióny konkurenčne zaostávajúce (Banskobystrický kraj – 67,8; Prešovský kraj – 64,7).
Z hľadiska vývoja úrovne konkurencieschopnosti treba poukázať na dominantnú pozíciu
Bratislavského kraja ako pól rozvoja, ktorý sa počas celého sledovaného obdobia umiestnil na
1. mieste (Tab. 1, Obr. 1), aj keď v poslednom období možno pozorovať určité zníženie
dynamiky rozvoja vo vzťahu k územiu Slovenska (od roku 2013 klesol index
konkurencieschopnosti Bratislavského kraja pod dvojnásobok celoštátneho priemeru). Medzi
rokmi 2008 až 2012 sa na 2. pozícii udržiaval Trenčiansky kraj, ktorý dosahoval v tejto etape
nadpriemerné hodnoty ukazovateľa (maximum v roku 2011: 131,7 – Tab. 2, Obr. 2), ale
v ďalších rokoch jeho konkurencieschopnosť klesla pod celoslovenskú úroveň (v roku 2016
bol v rámci krajov na 4. mieste). Ďalším relatívne konkurencieschopným regiónom Slovenska
je Trnavský kraj, ktorý sa s výnimkou roku 2008 umiestňoval na 2. resp. 3. mieste spomedzi
všetkých krajov, a jeho konkurencieschopnosť osciluje okolo celoslovenského priemeru
(nadpriemernú úroveň zaznamenal v rokoch 2010, 2011, 2013 a 2014; maximálnu hodnotu
v roku 2013 – 123,3).
V prípade Košického kraja, ktorý v priebehu sledovaného obdobia vykazoval
podpriemernú konkurencieschopnosť, treba zdôrazniť roky 2013 a 2016, ktoré sprevádzala
zvýšená miera konkurencieschopnosti tohto regiónu (index konkurencieschopnosti 103,3
v roku 2013 resp. 128,4 v roku 2016) a lepšia pozícia v rebríčku krajov (3. miesto v roku 2013
a 2. miesto v roku 2016). Spomínané 2. miesto v ostatnom roku bolo dosiahnuté najmä vďaka
zvýšeným hodnotám (maximálnym spomedzi všetkých krajov Slovenska) niektorých faktorov
parciálneho subindexu výsledkov súvisiacich s patentami, vynálezmi a úžitkovými vzormi
(počet udelených patentov na 100 tis. obyvateľov bol 4-krát vyšší ako celoslovenský priemer;
počet prihlášok vynálezov takmer 1,9-krát; počet zapísaných úžitkových vzorov takmer 1,7krát a počet realizovaných úžitkových vzorov bol vyšší 5,1-krát). To, či ide o naštartovanie
novej dynamiky rozvoja konkurencieschopnosti územia Košického kraja, alebo len o ojedinelý
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fluktuačný výkyv, ukáže až ďalší vývoj. Index konkurencieschopnosti Žilinského kraja sa
v skúmanom období pohyboval medzi hodnotami 80,3 (minimum dosiahnuté v roku 2015)
a 96,2 (maximum v roku 2009), čo znamenalo v hodnotení krajov 4.-6. miesto, pričom je
zaujímavý fakt, že najlepšie umiestnenie (3. miesto) tohto kraja sa spája práve s rokom 2009,
kedy konkurencieschopnosť klesla na minimum, čo bolo spôsobené do istej miery zníženou
konkurencieschopnosťou všetkých krajov Slovenska v tomto roku. Nitriansky kraj vykazoval
v danej etape podpriemernú konkurencieschopnosť (index konkurencieschopnosti v rozpätí od
63,8 v roku 2010 do 93,3 v roku 2013), ojedinelou výnimkou bol rok 2014 (124,8), kedy sa
podobne ako napr. Košický kraj v roku 2016 (ako uvádzame vyššie) umiestnil spomedzi krajov
na 2. mieste.
Tab. 1. Poradie krajov Slovenska podľa hodnoty indexu konkurencieschopnosti v rokoch
2008 až 2016
Zvýraznené polia: nadpriemerné hodnoty indexu konkurencieschopnosti v porovnaní so Slovenskom
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [6 - 7]

Obr. 1. Poradie krajov Slovenska podľa hodnoty indexu konkurencieschopnosti v rokoch 2008 až
2016
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [6 - 7]
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Banskobystrický a Prešovský kraj môžeme zaradiť medzi regióny zaostávajúce
z hľadiska konkurencieschopnosti, nakoľko de facto počas celého obdobia rokov 2008-2016
vykazovali index konkurencieschopnosti nižší ako 75% celoslovenského priemeru (v prípade
Banskobystrického kraja sa úroveň indexu pohybovala od 62,9 v roku 2009 do 75,6 v roku
2012 a v Prešovskom kraji táto hodnota kolísala od 58,1 v roku 2015 do 74,8 v roku 2012),
pričom Prešovský kraj sa s výnimkou rokov 2011 a 2016 umiestnil v rámci slovenských krajov
na poslednom 8. mieste (v týchto rokoch skončil na poslednej priečke Banskobystrický kraj).
Tab. 2. Vývoj indexu konkurencieschopnosti krajov Slovenska v rokoch 2008 až 2016
Priemerná hodnota za Slovensko: 100
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [6 - 7]

Obr. 2. Vývoj indexu konkurencieschopnosti krajov Slovenska v rokoch 2008 až 2016
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [6 - 7]

Záver
Regionálny systém Slovenska sa vyznačuje vysokou variabilitou ekonomickej
výkonnosti, jednotlivé kraje dosahujú rôznu úroveň konkurencieschopnosti. V priebehu
obdobia 2008-2016 potvrdil v tomto ohľade dominantnú pozíciu Bratislavský kraj,
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nasledovaný rozvinutými oblasťami Západného Slovenska (Trenčiansky a Trnavský kraj). Za
priemerne

konkurencieschopné

regióny

môžeme

na

základe

hodnoty

indexu

konkurencieschopnosti v sledovanom období označiť Košický, Žilinský a Nitriansky kraj.
Marginalizovanými

regiónmi

v rámci

regionálnej

štruktúry

Slovenska

z hľadiska

konkurenčnej schopnosti zostávajú dlhodobo Banskobystrický a Prešovský kraj.
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Vplyv orografie Slovenska na prechod studených frontov pri západnom,
severnom a severovýchodnom prúdení
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Abstract
Orography impact of Slovak territory on cold fronts in west, north to north-east flow
The work focuses on frontal surface deformations of cold fronts, due to Carpathian orography of Slovak
territory. Rugged surface is the main cause of big weather patterns differences in relatively small area. In Slovakia,
only a very small number of authors have dealt with similar issues, whereby these studies are very useful in
synoptic meteorology. The main purpose is to point out deformation processes on cold fronts due to mountain
obstacles, when cold front looks like warm front on MSLP (Mean Sea Level Pressure) maps in selected cyclone
situations and then compare these situations. The monitored groups consist of west, north and northeastern
cyclonic situtations. The author locates wind effects – windward/leeward, rain shadows and the lines of waving
cold fronts by means of precipitation and temperature field. Data for analysis were obtained from system INCA
and ALADIN model (SHMÚ). The results of analyzes point to great differences of rainfall totals and air
temperatures, when cold fronts passing through the Slovak territory.

Keywords: cold front; orography; temperature field; precipitation field; windward; leeward
Úvod a formulácia cieľa
V zemepisných šírkach územia Slovenska je cirkulácia atmosféry mimoriadne
rozmanitá. Často dochádza k frontálnym poruchám výškovej frontálnej zóny, ktorá predstavuje
ostré rozhranie medzi vzduchovými hmotami odlišných vlastností. Tieto poruchy sa prejavujú
ako atmosférické fronty. Príspevok sa zaoberá výlučne studenými frontmi, pod ktorými
rozumieme pásmo styku teplého a studeného vzduchu, pohybujúce sa na stranu teplého
vzduchu. [1]
Počas prechodov frontov územím Slovenska dochádza často k zvlneniu frontu, ktoré
je spôsobované orografiou karpatských pohorí. V určitých častiach prízemnej čiary
postupujúceho frontu pred výraznými horskými prekážkami dochádza k jeho spätnému
pohybu, ktorý evidujeme na synoptických mapách prízemného tlakového poľa ako teplý front,
čo vedie obvykle k zintenzívneniu zrážkovej činnosti nad danou oblasťou. Pohoria Slovenska
majú na priestorové rozloženie zrážok a teplôt nesmierne výrazný vplyv, ktorý môžeme
pozorovať aj na dlhodobých klimatických priemeroch.
Podobnej problematike sa venovali viacerí zahraniční autori, avšak vo výrazne
makrosynoptickejších mierkach, kedy sa pozorovala samotná orografická oklúzia pri obtekaní
horského masívu čiarou frontu, pričom sa vytvára zvláštna slučka. [2] Žiaľ v domácej literatúre
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je výrazný nedostatok publikovaných prác tohto zamerania, napriek skutočnosti, že daná téma
je na slovenské pomery z hľadiska synoptickej meteorológie mimoriadne aktuálna.
V príspevku je vyvinutá snaha o potvrdenie základov teórie vplyvu orografie na
prechody studených frontov v konkrétnych situáciách a ich detailnejšie spracovanie v rámci
územia Slovenska. Hlavným cieľom je popísať špecifiká prejavov počasia v dôsledku
rozloženia pohorí na Slovensku a nájsť rozdiely medzi jednotlivými poveternostnými
situáciami počas prechodov studených frontov.
Materiál a metódy
Údaje pre výskum boli poskytnuté SHMÚ. Podklady pre výstupy zrážkových polí boli
vyhotovené zo systému INCA – CE (Nowcasting for central Europe). Numerický model
ALADIN bol najvhodnejšou možnosťou pre získanie dát maximálnej nameranej teploty
vzduchu v dvoch časových okamihoch s odstupom 24 hodín.
Zvolené 3 sledované cyklonálne situácie tvoria 2 skupiny – západné cyklonálne
situácie (Wc) a druhú skupinu tvoria spoločne severné (Nc) a severovýchodné cyklonálne
situácie (NEc). V rámci každej skupiny bolo vyhľadaných 20 prechodov studených frontov na
mapách MSLP cez územie Slovenska. Pre všetkých 40 prípadov sa vyhotovil výstup 24hodinového úhrnu zrážok zo systému INCA od časového momentu, keď prízemná čiara
frontu opustila územie Slovenska. Z každej skupiny sme určili 1 prípad na podrobnú analýzu.
Pre tieto prípady sa spracovali aj výstupy Tmax (maximálnej nameranej teploty pred a po
prechode frontu) z modelu ALADIN.
Vzhľadom na možné nepresnosti systému INCA sme požiadali vo vybraných
prípadoch SHMÚ o poskytnutie údajov zo zrážkomerných staníc v lokalitách s vysokými
úhrnmi. Zrážkové úhrny sú merané o polnoci a pri každom prípade nám boli poskytnuté údaje
za 2 dni, približne počas ktorých prechádzal front naším územím.
Výsledky a diskusia
V rámci Wc bol vplyv orografie mimoriadne výrazný. K pozorovateľnému zvlneniu
frontu došlo v 15 prípadoch. Pre podrobnejšiu analýzu bol vybratý výstižný prípad
prechodu studeného frontu Slovenskom z 19.11. – 20.11.2015 (Obr. 1).
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Obr. 1. Celkový 24-hodinový úhrn zrážok od 19.11.2015 18 UTC do 20.11.2015 18 UTC
Autor: Kozák (2017), podklad : INCA SHMÚ

Najvyšší úhrn bol zaznamenaný na stanici Vrátna (68 mm), ktorá sa nachádza na
severnom úpätí Malej Fatry. V Turčianskej kotline, vzdialenej vzdušnou čiarou len 20 km
spadlo o viac ako polovicu menej zrážok s nepatrným rozdielom v nadmorských výškach.
Výraznejší rozdiel možno pozorovať aj v Nízkych Tatrách, ktoré svojou zonálnou orientáciou
boli takmer rovnobežné s postupujúcim frontom ale zároveň sa nachádzali v závetrí Tatier,
Chočských vrchov a Veľkej Fatry, čo spôsobilo výrazné zníženie efektu náveternosti a
na Chopku bolo nameraných len 29,1 mm. Front sa nad územím Slovenska výrazne zvlnil
(Obr. 2) a čím viac postupoval južným až juhovýchodným smerom, tým boli prejavy zrážok
nižšie.

Obr. 2. Predpokladané zvlnenie frontu pri prechode Karpát 19.11. – 20.11.2015
Autor: Kozák (2017), podklad: INCA SHMÚ

Obr. 3. Tmax, 19.11.2015 medzi 21 – 22 UTC
Autor: Kozák (2017) podklad: ALADIN SHMÚ
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Obr. 4. Tmax, 20.11.2015 medzi 21 – 22 UTC,
Autor: Kozák (2017) podklad: ALADIN SHMÚ

Vo výstupoch Tmax sme si na porovnanie zvolili najvhodnejšie termíny s odstupom
24 hodín, medzi 21. – 22. hodinou UTC (Obr. 3 a Obr. 4). V najdaždivejších lokalitách klesla
teplota približne o 5°C. V uzavretých kotlinách severného a stredného Slovenska poklesla
teplota väčšinou o 4°C. Zaujímavý je rozdiel poklesu medzi náveternou stranou Malých
Karpát (o 7°C) a záveternými juhovýchodnými úpätiami (o 5°C).
Pri skupine Nc a NEc môžeme potvrdiť, že rozloženie zrážok a teplôt sa výrazne
odlišuje od zvyšných, prevládajúcich cyklonálnych situácii nad územím Slovenska. Výrazná
náveternosť bola pozorovaná v Ondavskej vrchovine, Tatrách a Orave, kde úhrny zrážok
neklesali v priemere pod 10 – 15 mm. Zrážkový tieň začíname pozorovať na južnom
Slovensku približne od 19°30' v.z.d. smerom na západ a v severnej polovici od 19° v.z.d.
Pre podrobnú analýzu sme vybrali prípad prechodu studeného frontu v rámci NEc
počas dní 16. – 17.4. 2015 (Obr. 5).

Obr. 5. Celkový 24-hodinový úhrn zrážok od 16.4.2015 18 UTC do 17.4.2015 18 UTC
Autor: Kozák (2017), podklad : INCA SHMÚ

Prirodzene došlo k zvlneniu frontu a postupoval cez územie až 10 hodín. Z
dlhodobých klimatických priemerov sa jasne vychyľuje oblasť Spišského regiónu, kde bolo v
Levočských vrchoch na stanici Torysky nameraný najvyšší úhrn 31,2 mm. Výrazné zrážkové
pásmo sa vyskytovalo v Spišsko – Šarišskom medzihorí a Ondavskej vrchovine, kde
spadlo v priemere 10 mm. Účelne sme do mapy zakomponovali aj hodnotu stanice Zlatá Idka
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vo Volovských vrchoch s 10-násobne menšou hodnotu úhrnu 1,2 mm. Táto stanica sa nachádza
vzdušnou čiarou len niekoľko desiatok kilometrov južnejšie od zrážkovo –výrazných oblastí.
Najvýraznejší zrážkový tieň vytvorila horská prekážka Vihorlatských vrchov. Na náveternej
strane Vihorlatských vrchov bolo v Zemplínskych Hámroch nameraná hodnota 7,7 mm,
pričom na záveterných južných svahoch namerali v Remétskych Hámroch viac ako 10násobne nižší úhrn – 0,7 mm.
Z polí Tmax pred a po prechode studeného frontu môžeme dedukovať, že sa
výraznejšie ochladilo na celom území Slovenska (Obr. 6 a Obr. 7).

Obr. 6. Tmax, 16.4.2015 medzi 18 – 19 UTC
Autor: Kozák (2017), podklad: ALADIN SHMÚ

Obr. 7. Tmax, 17.4.2015 medzi 18 – 19 UTC
Autor: Kozák (2017), podklad: ALADIN SHMÚ

Na Podunajskej nížine a Východoslovenskej nížine klesla teplota najvýraznejšie
o 10°C, pričom v Juhoslovenskej kotline len o 5,5°C. Juhoslovenská kotlina je zo severných
smerov v závetrí rozsiahleho horského masívu Karpát a preto do týchto oblastí prenikal
studený zafrontálny vzduch pomalšie.
Na rozdiel od väčšiny štúdií s podobnou problematikou, ktoré skúmajú fyzikálne
príčiny, sme tému spracovali z klimageografického hľadiska. K podobným výsledkom,
avšak z makrosynoptickejších pozorovaní, dospel aj Egger a Hoinka (1992). [3] V ich
výskume popisujú výrazný vplyv Alpského masívu na postupujúce frontálne systémy z
juhozápadných smerov, vďaka ktorým ostáva oblasť Mníchova takmer bez zrážok a prejavuje
sa föhnový efekt na záveternej, severnej strane Álp.
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Barrett et al. (2009) v spolupráci s meteorológmi v Čile spravil podobný výskum
vplyvu pohoria Andy na prechody studených frontov. [4] Autori pozorovali náhlu zmenu
prúdenia ešte v relatívne teplejšej predfrontálnej vzduchovej hmote v dôsledku kontaktu s
horskou prekážkou, čo malo za následok zvýšenú konvergenciu prúdenia pred
postupujúcim frontom a zintenzívnenie zrážok.
Záver
Počas situácii Wc postupovali studené fronty nad územie Slovenska väčšinou od
severozápadu. Vďaka svojej takmer rovnobežnej orientácii s postupujúcou čiarou frontu mali
zásadný vplyv na zrážky a teploty vysoké pohoria ako Tatry, Malá Fatra a Chočské vrchy.
V týchto pohoriach spadlo výrazne viac zrážok ako v Nízkych Tatrách, ktoré ostávali v
závetrí uvedených pohorí. Náveternosť a záveternosť sa prejavila aj pri nameraných
teplotách, čo bolo pozorovateľné aj v nižších pohoriach ako Malé Karpaty.
Ako sme predpokladali, tak severné a severovýchodné situácie sa výrazne odlišovali
od prvej sledovanej skupiny. Náveternosť sa prejavovala v pohoriach severovýchodného
Slovenska. Z klimatologického hľadiska sa jedná vlastne len o jedinú skupinu cyklonálnych
situácii, pri ktorých nevzniká v Spišskom regióne zrážkový tieň. Môžeme konštatovať,
že pokiaľ by sa tieto situácie vyskytovali častejšie, tak by dlhodobé klimatické priemery
vyzerali výrazne odlišnejšie. Náveterné oblasti v Tatrách a ich okolí pri prvej skupine sa
teraz nachádzali v závetrí.
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Abstract
Changes of landscape structure in Demänovská Valley
This paper presents changes of landscape structure in Demänovská Valley which in terms of natural
values ranks among the most valuable areas in Slovakia. The area is characterized by high degree of environmental
protection (National Park Low Tatras) and by rapid development of tourism infrastructure. To document the
changes in landscape structure, we visually interpreted data from aerial and satellite images in three periods (1949,
2007 and 2013). Potential changes in land cover in future were processed on the basis of land use planning
documentation from 2014 (1st addition and changes, including outlook of future changes – forest land grabbing).
Besides the basic quantification of the changes, the calculation of selected landscape metrics for individual classes
of land cover was performed. The results showed a number of changes to landscape structure primarily associated
with development of tourism infrastructure. Potential changes in the future can significantly negatively affect the
landscape structure and ecological stability of the area.

Keywords: landscape structure changes; landscape metrics; Demänovská Valley; ecological stability
Úvod a formulace cíle
V posledním desetiletí zaznamenala oblast našeho výzkumu – obec Demänovská dolina
– prudký rozvoj turistické infrastruktury. Jedinečnost a význam této oblasti leží ve dvou
základních atributech, které se navzájem ovlivňují: ochrana významných přírodních hodnot a
turismus mezinárodního významu využívající vhodných přírodních podmínek (světoznámé
jeskyně, letní turistika, lyžařské sjezdové tratě). Tyto podmínky stimulovaly vznik
v současnosti nejvýznamnějšího slovenského lyžařského střediska Jasná-Nízké Tatry. Jedná se
tedy o horskou oblast s různým stupněm ochrany, která je ovlivněna turismem.
Hlavními cíli výzkumu bylo: 1) posouzení změn struktury krajiny v Demänovské
dolině od roku 1949 s hlavním zaměřením na období od roku 2007 do roku 2013, kdy oblast
čelila rozsáhlé výstavbě infrastruktury cestovního ruchu a modernizace lyžařského střediska
Jasná - Chopok; 2) identifikovat na základě územně plánovací dokumentace rozsah možných
budoucích změn a ukázat jak rozvoj bude mít vliv na oblasti s vyšším stupněm ochrany.
Materiál a metody
Pro účely hodnocení změn krajinné struktury byly zpracovány vrstvy krajinného pokryvu
metodou vizuální fotointerpretace s využitím backdatingu a updatingu referenční vrstvy. Jako
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referenční vrstva byla zvolena vrstva pro rok 2007, který byla vytvořena nad nejpřesnějším
dostupným podkladem – ortofotem s rozlišením 0,5 m na pixel. Vrstva pro rok 1949 využívala
černobílé letecké snímky v přibližném měřítku 1:25000 na kterých byla provedena geometrická
korekce. Vrstva pro rok 2013 využívala satelitní snímky s vysokým rozlišením ze služby Bing
dostupné přes Open Layers plugin v QGIS. Vrstva nazvaná „UP“ sloužící pro simulaci možných
budoucích změn vyžívala návrh změn a doplňků č. 1 územního plánu (dále ÚP) obce z roku 2013
(Výkres použití PP a LPF). Tento návrh obsahoval mimo jiné výhled odnětí lesního půdního fondu
(LPF), který jsme zahrnuli do hodnocení. Vzhledem k tomu, že implementace takovéhoto výhledu
změn do územního plánu je podmíněna nejprve jeho začleněním do vyššího stupně územně
plánovací dokumentace, jedná se pouze o „what-if scenario“ demonstrující tlak investorů pro další
expanzi lyžařského střediska do zalesněných oblastí s vyšším stupněm ochrany a s tím související
dopady na krajinnou strukturu.
Vektorizace dat byla provedena v QGIS, kontrola topologie v ArcGIS. Minimální velikost
vektorizovaného areálu byla stanovena na 625 m2, minimální šířka liniových objektů na 5 m.
Každému vektorizovanému prvku byla přiřazena odpovídající třída krajinného pokryvu, kdy jsme
využívali legendu dle [1], která obsahuje celkem 193 krajinných prvků rozdělených do šesti
základních skupin. Na 4 hierarchické úrovni jsme v území identifikovali 23 různých krajinných
prvků. Z důvodu rozsáhlých zemních úprav byly sjezdovky klasifikovány do třídy 4230
deštruované plochy nečlenené. Na základě vytvořených vrstev byly získány základní statistické
ukazatele za jednotlivé třídy a provedena kvantifikace změn za sledovaná období (Tab. 1).
Provedením překryvných analýz byly identifikovány nejvýznamnější toky mezi jednotlivými
třídami (Tab. 2). Dále v Patch Analyst 5.1 byl proveden výpočet 15ti různých krajinných metrik.
Následně byla provedena selekce tříd a metrik pro další analýzu na základě několika kritérií: 1)
počet plošek ve třídě je větší než 20 (s výjimkou třídy 4230), 2) třída se mění v počtu plošek a
rozloze, 3) metrika není redundantní nebo alespoň nevykazuje silnou závislost s jinou metrikou
(selekce byla provedena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu za jednotlivá období dle
[2]), 4) krajinná metrika se mění v průběhu období. Celkem jsme tak získali 11 tříd, které bylo
možné posoudit čtyřmi základními metrikami jako NumP (number of patches), CA (class area),
MPS (mean patch size), MedPS (medium patch size) a dvěma více komplexními jako AWMSI (area
weighted mean shape index) a PSCov (patch size coefficient of variance). Z důvodu omezeného
rozsahu příspěvku jsou výsledky za metriky uváděny pouze v textu. Pro hodnocení změn na úrovni
celého území a pro oblast intenzivních změn v oblasti lyžařského střediska Jasná byly vypočteny
dva indexy: Koeficient ekologické stability (KES) [3] a Shannon diverzity index (SDI) [4] (Tab.
3).
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Tab. 1. Skladba krajinné struktury v Demänovské dolině v roce 1949, 2007, 2013, UP a přehled přírůstků/úbytků za sledovaná období

Kód

Prvek

1949
ha

2007
%

ha

2013
%

ha

UP
%

ha

%

1121

súvislé ihličnaté lesy

1122

medzernaté ihličnaté lesy

164,71

3,45

1132
1341

medzernaté zmiešané lesy
kosodrevina

1,27
425,82

0,03
8,93

10,23 0,21 10,23 0,21
4,69
0,10
531,39 11,14 530,92 11,13 505,38 10,60

2212

extenzívne lúky s drevinami

222,36

4,66

113,10

2,37

111,89

2,35

83,25

1,75

2231

alpínske lúky

411,72

8,63

263,07

5,52

251,49

5,27

247,04

5,18

veľkoblokové polia
0,12
skalnaté vrcholy, hrebene,
178,31
skalné steny
kamenné moria
97,62
deštruované plochy nečlenené
0,11
plesá
0,62
rybníky a nádrže pre chov rýb
0,50
vodné nádrže pre zasnežovanie 0,00
administratívne budovy
0,00
hotely a penzióny
0,35
chatové osady
6,23
polia el. stožiarov a
3,58
transformovní
hlavné cesty
6,56
ostatné spevnené cesty
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,74

178,40

3,74

178,37

3,74

2,05
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,13

97,52
76,50
1,69
0,55
0,79
0,00
9,72
15,34

2,05
1,60
0,04
0,01
0,02
0,00
0,20
0,32

97,37
106,48
1,69
0,55
0,78
0,00
11,63
15,08

0,07

5,87

0,12

0,14
0,00

9,46
4,34

0,20
0,09

3111
4111
4125
4230
5212
5233
5234
6153
6157
6412
6522
6612
6613

Změna
1949-2007
ha
%

3241,09 67,97 3430,19 71,93 3403,59 71,38 3226,98 67,67 189,10
3,24

0,07

5,83

Změna
Změna
2007-2013
2013-UP
ha
%
ha
%
-0,78
-5,19
26,60
176,60

0,00

161,47
8,96
105,58
109,26
148,65
-0,12

-100,00

-4,40
11,58
0,00
-

178,37

3,74

0,08

0,05

-0,03 -0,01

2,04
2,23
0,04
0,01
0,02
0,00
0,24
0,32

97,18
223,41
1,69
0,55
0,78
5,73
78,45
32,26

2,04
4,69
0,04
0,01
0,02
0,12
1,65
0,68

-0,09
-0,10
-0,15 -0,16 -0,19 -0,19
76,39 67862,96 29,98 39,19 116,93 109,81
1,07
174,01 0,00 0,00 0,00
0,00
0,04
8,65
0,00 0,00 0,00
0,00
0,79
-0,01 -1,39 0,00
0,00
0,00
0,00
5,73
9,36 2643,16 1,91 19,69 66,82 574,57
9,11
146,20 -0,26 -1,71 17,18 113,90

5,67

0,12

5,67

0,12

2,30

64,31

-0,21 -3,49

0,00

0,00

9,46
4,52

0,20
0,09

16,63
7,45

0,35
0,16

2,90
4,34

44,29
-

0,00
0,18

7,17
2,92

75,71
64,69

3,48

0,07

2,89

0,06

-98,03

0,24

708,33
24,79

0,00 0,00 -5,53 -54,10
-0,47 -0,09 -25,54 -4,81

-49,14

-1,21 -1,07 -28,64 -25,59

-36,11

7,44

0,03
4,11

-0,59

-16,97

-4,45

-1,77

0,00

-

0,00

0,00
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6614
6621
6661
6662

lesné a poľné cesty
parkovisko
trate lanových dráh
stanice lanových dráh

4,51
0,71
1,93
0,43

0,09
0,01
0,04
0,01

0,60
4,43
10,11
2,03

0,01
0,09
0,21
0,04

0,60
4,48
17,17
3,08

0,01
0,09
0,36
0,06

0,60
8,23
37,29
4,00

0,01
0,17
0,78
0,08

-3,92
3,72
8,18
1,60

-86,82
521,56
422,87
370,41

0,00 0,00 0,00
0,21
0,05 1,06 3,75 83,61
7,06 69,87 20,12 117,15
1,05 52,01 0,92 29,89
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Tab. 2. Nejvýznamnější toky mezi jednotlivými třídami ve sledovaných obdobích
Období

1949 - 2007

2007 - 2013

2013 - UP

Rozloha

Změna z à do

157,97

1122 medzernaté ihličnaté lesy à 1121 súvislé ihličnaté lesy

109,78

2231 alpínske lúky à 1341 kosodrevina

87,62

2212 extenzívne lúky s drevinami à 1121 súvislé ihličnaté lesy

46,89

1121 súvislé ihličnaté lesy à 4230 deštruované plochy nečlenené

24,22

2231 alpínske lúky à 4230 deštruované plochy nečlenené

18,00

1121 súvislé ihličnaté lesy à 4230 deštruované plochy nečlenené

10,96

2231 alpínske lúky à 4230 deštruované plochy nečlenené

7,05

1121 súvislé ihličnaté lesy à 6661 trate lanových dráh

86,53

1121 súvislé ihličnaté lesy à 4230 deštruované plochy nečlenené

51,99

1121 súvislé ihličnaté lesy à 6157 hotely a penzióny

23,74

1341 kosodrevina à 4230 deštruované plochy nečlenené

18,64

1121 súvislé ihličnaté lesy à 6661 trate lanových dráh

12,93

2212 extenzívne lúky s drevinami à 6157 hotely a penzióny

Tab. 3. Krajinné indexy pro Demänovskou dolinu a oblast Jasné
KES = Koeficient ekologické stability, SDI = Shannon diversity index
Index/rok

1949

2007

2013

UP

KES Demänovská dolina

0,97

0,96

0,95

0,91

KES Jasná

0,96

0,85

0,81

0,66

SDI Demänovská dolina

1,19

1,10

1,13

1,29

SDI Jasná

0,95

1,19

1,23

1,48

Výsledky a diskuze
Nejvíce v území zastoupená třída 1121 súvislé ihličnaté lesy vykázala změny vedoucí
k vyšší fragmentaci i přes to, že rozloha v období 1949 – 2007 vzrostla o 189 ha. Rostoucí
NumP z 27 na 51, klesající hodnoty MPS ze 120 ha na 67 ha a zároveň vzrůstající MedPS
poukazují na to, že v minulosti převážně velké homogenní areály jsou narušovány a nově
vznikající jsou spíše malé až středně velké velikosti. V období 2007-2013 rozloha poklesla o
více než 25 ha. Pro ÚP je možný další pokles rozlohy o 176 ha, který je doprovázen vzrůstem
NumP na 99 plošek. Dlouhodobě klesající AWMSI poukazují na snižující se komplexitu tvarů,
zatímco vzrůstající PSCoV poukazuje na vyšší variabilitu ve velikosti plošek. Tyto změny
můžeme přisoudit především výstavbě lanovek a lyžařských svahů v jižní části území
narušující homogenní areály lesa (Obr. 1).
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Obr. 1. Výřez JZ části území z map krajinné struktury pro rok 2013 a ÚP

Velký pokles byl pro období 1949-2007 zaznamenán ve třídě 1122 medzernaté
ihličnaté lesy kdy NumP poklesl ze 48 na 6 plošek a rozloha se snížila ze 164 ha na 3 ha. De
facto tato třída v území vymizela a byla díky zalesňování a přirozené sukcesi [5] nahrazena
třídou 1121 súvislé ihličnaté lesy (Tab. 2).
Rozloha třídy 1341 kosodrevina se zvýšila v období 1949-2007 skoro o 25 %, kdy
vzrostla ze 426 ha na 531 ha. Rozšíření proběhlo především na areálech třídy 2231 alpínske
lúky. K takové situaci přispěly především dva faktory. Prvním je znárodnění soukromého
majetku po roce 1948 a změny v managementu v zemědělství a lesnictví. Plochy původně
využívané pro letní pastvu dobytka byly přiděleny do státních lesů. Druhý faktor souvisí
s růstovými charakteristikami kosodřeviny, kdy se úspěšně v areálech alpínských lúk rozrůstá.
To je reflektováno poklesem NumP z 148 na 117 a současným růstem MPS z 2,88 na 4,54 ha
– plošky se zvětšují a stávají se více propojené.
Třída 2212 extenzívne lúky s drevinami vykázala pokles z 222 ha v roce 1949 na 113
ha v roce 2007. NumP sice vzrostl z 87 na 100, ale o více než polovinu poklesl MPS (z 2,56 na
1,13 ha) a MedPS (z 0,73 na 0,30 ha). Tyto změny můžeme přičítat především obnovením lesa
v oblastech dříve částečně využívaných pro zemědělství (Tab 2.).
Rozloha třídy 2231 alpínske lúky celkově poklesla v období 1949-2007 celkově o 36 % (-148
ha). Tento pokles byl způsoben již výše zmíněným rozšířením kategorie 1341 kosodrevina, ale
také částečně do tříd 4230 deštruované plochy nečlenené a 1121 súvislé ihličnaté lesy.
Modernizace střediska v letech 2007-2013 přinesla další pokles o 11 ha, převážně konverzí do
třídy 4230 deštruované plochy nečlenené.
U třídy 4230 deštruované plochy nečlenené, zahrnující také sjezdové tratě, došlo
k rozsáhlým změnám. Z minimální rozlohy v roce 1949 se rozrostla na 76 ha v roce 2007 a
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dále na 106 ha v roce 2013. V případě realizace výhledu změn v ÚP může tato rozloha
dramaticky narůst na 223 ha, především díky budování nových sjezdových tratí v lokalitách
Šuľkovo – Bôr, Šuľkovo – Ostriedok – Lúčky a Biela púť – Lúčky. Takováto výstavba by pak
primárně probíhala na areálech třídy 1121 súvislé ihličnaté lesy.
Další významné změny jsou ve třídách týkajících se rozvoje turistické infrastruktury:
6157 hotely a penzióny, 6412 chatové osady, 6621 parkovisko, 6661 trate lanových dráh a
6662 stanice lanových dráh (viz Tab. 1). Především u třídy 6157 hotely a penzióny, která má
v současnosti rozlohu 11,6 ha, je v budoucnu možný několikanásobný nárůst na 78 ha.
Hodnocení úrovni krajiny formou krajinných indexů (Tab 3.) poukázalo na několik
skutečností. Jednak lze pozorovat mírně klesající KES, který s hodnotou 0,96 v roce 2013 lze
území hodnotit jako vysoce stabilizovanou krajinu. Tento výsledek je však dán především
rozlohou území s vysokým zastoupením stabilních ploch. Výsledek 0,81 pro oblast Jasné se
sice nachází na rozhraní vysoce stabilizované a stabilizované krajiny, v případě ÚP však již
může dojít k poklesu KES na 0,66. Hodnoty SDI vykazují pro období 1949-2007 pokles z 1.19
na 1.10, což lze přičíst především vzrůstající rozloze třídy 1121 súvislé ihličnaté lesy tvořené
několika dominantními areály a nárůstu a propojováním plošek ve třídě 1341 kosodrevina.
Opačné trendy lze pozorovat v oblasti Jasné a to především z důvodu vyšší fragmentace
homogenních areálů způsobené rozvojem turistické infrastruktury.
Závěr
Výsledky ukázaly na významné změny v krajinné struktuře a související snižování
ekologické stability území, především v důsledku lidské činnosti související s rozvojem
turistické infrastruktury v oblasti lyžařského střediska Jasná-Nízké Tatry. Možný scénář
prezentovaný na základě výhledu v ÚP by znamenal zásadní změny v krajinné struktuře a další
snížení ekologické stability území. Vzhledem k tomu, že potenciální změny by nastaly
převážně v územích s vyšším stupněm ochrany, je nutné na takovéto záměry nahlížet jako na
nevhodné a snažit se upřednostnit zájmy ochrany přírody před zájmy investorů.
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Hodnotenie vplyvu vybraných charakteristík na zosuvy v sledovanom
území Kremnických vrchov, Zvolenskej kotliny a Poľany
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Abstract
Evaluating influence of selected characteristics on landslides in studied area of Kremnica mountains,
Zvolenská basin and Poľana
Article deals with spatial aspects of landslides and selected physical geography factors of environment
in area of central Slovak neovulcanites (Kremnické vrchy and Poľana) and neogene basin (Zvolenská kotlina).
The focus is on lithology, georelief and selected tectonics parameters: distance to faults and distance to neotectonic
faults. Elevation, slope degree, the length of slope and aspects (parameters derived from digital elevation model)
rank among the evaluated parameters of georelief. The aim of this article is to find, respectively select, the best
parameters for creation of landslide susceptibility maps using geographic information systems software in the
specific area of Middle Slovakian neovolcanics.

Keywords: landslide; landslide susceptibility; Kremnica mountains; Zvolenská basin; Poľana
Úvod a formulácia cela
Zosuvy predstavujú javy, ktoré sa každoročne vyskytujú po celom svete a častokrát
majú ničivé následky s veľkými materiálnymi škodami ale aj stratami na ľudských životoch.
Preto vzrastá počet štúdií zaoberajúcich sa potenciálne zosuvnými územiami. Potenciálne
zosuvné územia sa určujú na základe viacerých metód. Jednou z metód je bivariačná štatistická
analýza, ktorej výsledkom je mapa náchylnosti území na vznik zosuvov. Vďaka spojitosti tejto
práce a štúdií zaoberajúcimi sa tvorbou máp náchylností území na vznik zosuvov môžeme
použiť istú časť metodiky z už takto vypracovaných štúdií. Cieľom práce je priblížiť jednotlivé
charakteristiky vplývajúce na vznik zosuvov z dôvodu výberu tých najvplyvnejších pre tieto
štúdie v prostredí neovulkanitov. Pozornosť sa upriamovala predovšetkým na priestorovú
diferenciáciu zosuvov a jej následné porovnávanie s priestorovým rozložením vybraných
geologických, tektonických a morfometrických parametrov. Záujmové územie tvoria vybrané
celky stredoslovenských neogénnych vulkanitov (Kremnické vrchy a Poľana) a neogénnej
kotliny (Zvolenská kotlina), ktoré sú rôzne intenzívne postihnuté zosuvnými procesmi.
Metodika práce
Sledované územie predstavovalo Kremnické vrchy, Zvolenskú kotlinu a Poľanu,
ktorých hranice boli čiastočne upravené. Nové hranice boli vedené pozdĺž rozvodníc, prípadne
v súbežne so spádnicami tak, aby inžinierskymi geológmi vymapované hranice zosuvov ostali
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celistvé rovnako ako aj svahy, na ktorých sa zosuvy rozvinuli (nutné pre výpočet dĺžky svahu)
(Obr. 1).
Spôsob vyhodnocovania spočíval v porovnávaní mapy zosuvov [1] s mapami
vybraných parametrov pomocou bivariačnej štatistickej analýzy [2], ktorá sa bežne používa
v prácach zaoberajúcich tvorbou máp náchylností území na vznik zosuvov. Výsledkom tohto
porovnávania je tabuľka znázorňujúca rozlohu zosuvnej plochy pripadajúcu na triedy
jednotlivých parametrov.
Podľa viacerých metodík a prác sme vybrali tie charakteristiky, ktoré sú najčastejšie
používané v štúdiách náchylnosti území na vznik zosuvov. Týmto spôsobom boli vybrané
nasledovné parametre: geologická stavba [3], vzdialenosť zosuvov k tektonickým líniám [3],
vzdialenosť zosuvov k neotektonickým líniám [4] a z DMR [5] odvodené sklony svahov, dĺžky
svahov a orientácia svahov voči svetovým stranám.

Obr. 1. Vymedzenie sledovaného územia

Výsledky a diskusia
Celé záujmové územie zaberá 1363 km2 . Zosuvy sa z toho vyskytujú na 104 km2 čo
predstavuje 7,66% územia. Zosuvmi najviac postihnutým celkom sú Kremnické vrchy so
zosuvnou plochou 76 km2 (Tab. 1).
Tab. 1. Rozloha zosuvných areálov v geomorfologických celkoch Kremnické vrchy, Poľana,
Zvolenská kotlina
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Názov celku
Kremnické vrchy
Zvolenská kotlina
Poľana
Spolu

Rozloha [km2]
Plocha zosuvov [km2]
Relatívna plocha zosuvov [%]
492,5623
76,1657
15,46%
689,5999
28,0247
4,06%
180,6475
0,233
0,13%
1362,8097
104,4234
7,66%

Najrozsiahlejšia zosuvná plocha sa vyvinula v prostredí lávových prúdov andezitov
(34,01% podiel zosuvnej plochy v rámci všetkých zosuvov). Vysoké plošné rozšírenie zosuvov
vykazujú aj vulkanoklastiká andezitov, ryolitov, bazaltov (28,03%) a štrky, piesčité štrky
a hliny (18,12%). U triedy štrky, piesčité štrky a hliny nepredpokladáme, že v nej zosuvy
vznikali - najpravdepodobnejšie sem len zasahujú akumulačné časti zosuvov (Obr. č. 2).
40,00%
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25,00%
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andezitov

vulkanoklastiká štrky, piesčité štrky,
andezitov, ryolitov,
hliny
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delúvium

ostatné

Obr. 2. Podiel zosuvnej plochy v rámci horninových tried

Zosuvmi sú ovplyvnené predovšetkým triedy najmenej vzdialené od tektonických línií.
Interval vzdialenosti do jedného kilometra od tektonických línií je ovplyvnený zosúvaním
najviac. Vyskytuje sa tu až 65,65% celej zosuvnej plochy. So vzrastajúcou vzdialenosťou od
zosuvov sa tento podiel zosuvnej plochy znižuje. Zosuvmi najmenej postihnutý interval je vo
vzdialenosti 2000 – 3000m (6,94%) resp. 3000 m a viac (5,99%) (Obr. č. 3).

Obr. 3 podiel zosuvnej plochy v rámci tried vzdialeností zosuvov k neotektonickým líniám

Aj napriek menšej mierke (1:500 000) u parametra vzdialenosti zosuvov
k neotektonickým líniám ako u parametra vzdialenosti zosuvov k tektonickým líniám znova
dochádza k poklesu zosuvnej plochy so vzrastajúcou vzdialenosťou od neotektonických línií.
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Klesajúcu tendenciu narušuje jedine trieda 3000-4000 m s 19,70 % podielom zosuvného
územia. Zosuvmi najmenej zasiahnutá trieda je v intervale od 4000-5000 m (14,63%
zosuvného územia) resp. 5000 m a viac (8,13%) (Obr. č. 4). Tieto výsledky však môžu byť do
istej miery ovplyvnené značne malou mierkou vstupného podkladu.

Obr. 4 Podiel zosuvnej plochy v rámci tried vzdialenosti zosuvov k neotektonickým líniám

Najviac zosuvného územia sa nachádza v intervale sklonov 9°-12° (18,62%). Podobné
hodnoty však vykazujú aj triedy 6°-9° (18,33%) a 16°-20° (16,45%). Svahy s nižším sklonom
sa vyznačujú malým podielom zosuvnej plochy v rámci všetkých zosuvov. Svahy so sklonom
nižším ako 4° obsahujú len 3,01% podiel zosuvov z celej zosuvnej plochy územia (Obr. č. 5).
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
0-2

2-4

4-6

6-9

9-12

12-16

16-20

20-25

25-30

30 a viac

Obr. 5. Podiel zosuvnej plochy v rámci tried sklonov svahov

Na svahoch kratších ako 1 km sa vyvinula najmenšia zosuvná plocha (8,88%). Podobné
hodnoty vykazujú aj svahy s rozpätím dĺžok 1000-2000 m (8,48%), 2000-3000 m (11,07%) a
10 000 m a dlhšie (10,74%). Zosuvmi najviac postihnuté sú svahy s intervalom dĺžok 30005000 m (26,80%) (Obr. č. 6).
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Obr. 6. Podiel zosuvnej plochy v rámci dĺžok svahov

Najrozsiahlejšia zosuvná plocha sa vyvinula na východných svahoch (18,35%).
Podobné hodnoty vykazujú aj svahy severovýchodné (15,36%) a juhovýchodné (16,78%).
Najmenšia zosuvná plocha sa nachádza na svahoch severozápadných (7,90%) a severných
(8,92) (Obr. č. 7).
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Obr. 7. Podiel zosuvnej plochy v rámci orientácií svahov

Záver
Z geologickej stavby sa ukázali byť postihnuté zosuvmi predovšetkým vulkanické
horniny, kde sa v prostredí lávových prúdov andezitov a vulkanoklastiká andezitov, ryolitov,
bazaltov vyvinulo 62% zosuvov. U parametrov vzdialenosti zosuvov k tektonickým
a neotektonickým líniám sa preukázala priestorová zhoda zosuvov s (neo)tektonickými
líniami. Predpoklad, že triedy s vysokými sklonmi svahov budú obsahovať najviac zosuv sa
nepotvrdil. Na druhej strane sa ale potvrdil ten predpoklad, že nízke sklony budú postihnuté
najmenej. Parameter dĺžok svahov sa nám nedokázalo jednoznačne interpretovať. Možno len
konštatovať, že zosuvmi postihnuté sú predovšetkým dlhé svahy (s dĺžkou 3000-10 000m).
Zosuvmi najviac ovplyvnené svahy sú východné (SV,V, JV). To je v rozpore s predpokladom,
že zosuvmi najviac ovplyvnené budú svahy predovšetkým náveterné (Z, SZ) a teda viac
ovplyvnené zrážkami..
Na základe výsledkov tejto práce odporúčame použiť parametre: geologická stavba,
vzdialenosť zosuvov k tektonickým líniám, vzdialenosť zosuvov k neotektonickým líniám,
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sklony svahov v prácach zaoberajúcimi sa náchylnosťou území na vznik zosuvov v prostredí
stredoslovenských neovulkanitoch.
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Abstract
Protection of the Bratislava´s bridgehead during the 17th – 19th century historical events
The area of the Bratislava´s bridgehead always had to face various military events. Its strategoic position
near the Austrian and Hungarian borders and at the same time the proximity of the meandring channel of the
Danube river with the network of the lateral channels and the system of islands created appropriate ground
conditions for the military events. In the 16th and 17th centuries, Slovakia was exposed to the long-term
devastation of Ottoman army. At the turn of the 18th and 19th centuries, the bridgehead faced the Napoleonic
siege, and later in the imd-19th century, Bratislava experienced the revolution. An important part of these events
consisted of defensive structures and earthen fortifications which were repeteadly strengthened during centuries.
Several of these redoubts and earthen embankments have been preserved until today.

Keywords: fortification; Bratislava; bridgehead
Úvod a formulácia cieľa
Bratislava, ležiaca v blízkosti rakúskych i maďarských hraníc, mala vždy veľký
strategický potenciál. Strategickej významnosti tejto polohy napomáhalo aj mohutné
meandrujúce koryto Dunaja s rozvetvenou sieťou bočných ramien a množstvom ostrovov.
Bratislava a jej predmostie tak boli vhodným terénom pre viaceré vojenské udalosti
v minulosti.
V 16. až 17. storočí bolo Slovensko obranným predpolím rakúskych dedičných krajín,
vystavené dlhodobému pustošeniu cisárskych, tureckých armád a povstaleckých vojsk
stavovských povstaní [1]. Na prelome 18. a 19. storočia bratislavské predmostie čelilo
Napoleonskému ťaženiu proti Rakúsku, a neskôr v polovici 19. storočia Bratislava zažila svoje
revolučné roky, ako súčasť série revolúcií vo väčšine západnej a strednej Európy [2, 3].
Dôležitú súčasť týchto udalostí tvorili obranné stavby. Hlavne v oblasti rovinatého
juhozápadného Slovenska, kde absentovali prirodzené vyvýšeniny či skalné plochy, boli okrem
väčších pevností budované aj menšie, rýchlo zhotoviteľné drevozemné opevnenia. Ich
konštrukcia a počet sa odvíjali od konfigurácie terénu a funkcie, ktorú mali spĺňať. Niektoré
z týchto zemných stavieb sa zachovali do dnešných dní a tvoria akýsi archív vojenskej
minulosti [1].
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Cieľom tohto príspevku je charakterizovať a zhodnotiť spôsob, akým bolo predmostie
v 17. až 19. storočí chránené, a tiež zhodnotenie stavu fortifikácií zachovaných do súčasnosti.
Materiál a metódy
Väčšina poznatkov tohto príspevku vychádza z analýzy písomných prameňov –
publikácií, zaoberajúcimi sa jednotlivými historickými udalosťami, terénnymi podmienkami
na študovanom území, a vojenskými objektmi a ich rozčlenením podľa charakteru a funkcie.
Rovnako dôležitými sú však i kartografické pramene, predovšetkým Fričove mapy
bratislavských nív z r. 1751 a 1753, mapy Dunajského mapovania z r. 1823 a mapa Grumicha
a Leutnera z r. 1825. Jednotlivé historické mapy bolo potrebné lokalizovať do jednotného
súradnicového systému (S-JTSK), následne ich georeferencovať a vektorizovať. Pozn.
Z dôvodu obmedzeného rozsahu článku neuvádzam v príspevku bibliografické odkazy
jednotlivých máp.
Potrebným krokom bol terénny prieskum za účelom lokalizácie zachovaných opevnení.
Pri tomto prieskume som zisťovala hlavne stav opevnení a stupeň ich zachovania.
Výsledky a diskusia
Dočasné fortifikácie predstavujú vojenskú konštrukciu vykonanú navŕšením valu do
výšky 2 až 5 m, spevneného napr. výdrevou či palisádami, a vykopaním širokej priekopy, ktorá
sťažovala prístup útočníkov. Opevnenia plnili funkciu vysutých strážnych postov
a predsunutých postavení vojsk, batérií pre poľné delá a dočasného útočiska v prípade útoku
nepriateľa.
V priestore bratislavského predmostia je na mapách z rôznych časových období
zobrazených niekoľko pevností odlišných tvarov. Poľné opevnenia v podobe redanu
(otvoreného valu) sú zobrazené po obvode Brűck Au (súčasný Sad J. Kráľa), ďalšie reduty
(uzatvorené opevnenia) sa nachádzali v centrálnej časti Petržalky, v časti Starej mestskej nivy,
sústava redút uzatvárala Petržalku z juhu a juhozápadu, a niekoľko redanov i jedna reduta sa
nachádzali na ostrove Pečňa [4].
Najstaršie ucelené zobrazenie línie petržalských pevností predstavuje Fričova mapa z r.
1751 (Obr. 1), znázorňujúca 7 pevnostných objektov v pravidelných rozostupoch spojených
násypom, pričom línia sa tiahla od Pečenského ramena (vtedajší hlavný tok Dunaja), až po
polozanesené Chorvátske rameno. Tieto pevnosti sú v mape doplnené o poznámku autora, že
ide o staré násypy, tzv. šance, zriadené grófom Montecuccolim v r. 1663. Kompletný zákres
pevnostnej línie je aj na ďalšej Fričovej mape z r. 1753, pričom tvar i orientácia sú rovnaké ako
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v jeho predošlej mape. Autor mapy poznamenal, že ide o násypy z čias bojov proti Turkom
v tomto území. Aj v neskoršej Fričovej mape z r. 1774 nachádzame zákres najsevernejšieho
opevnenia s poznámkou, že ide o tzv. Alte Tőkőlische Schantz. Nezreteľné obrysy objektov
z tejto línie vidno na mape 1. vojenského mapovania, avšak dôležité informácie prináša mapa
Grumicha a Leutnera z r. 1825, kde je zobrazených 5 opevnení v mierne pozmenenom tvare
oproti mapám staršieho dáta [1]. Z celej sústavy týchto pevnôstok sa najdlhšie zachovali dva
objekty, a to opevnenie nachádzajúce sa

medzi násypom Viedenskej cesty a korytom

Pečenského ramena, a opevnenie z druhej strany Viedenskej cesty. Obe opevnenia boli
zmodernizované a znovu použité počas revolúcie v roku 1848, kedy sa jednotlivé národy
Uhorska vzbúrili a požadovali národné a politické zmeny systému. Po otvorenej vzbure
Maďarov proti Viedni, začali opevňovacie práce práve zo severnej a severozápadnej strany.
Bratislave hrozilo nebezpečenstvo z juhu, odkiaľ po obsadení Rábu smerovali chorvátske
vojská. Na pravom brehu Dunaja vtedy maďarské jednotky obnovili tieto staré protiturecké
násypy do mohutných obranných valov [3].

Obr. 1. Pôvodná línia petržalských zemných násypov a opevnení
Datovanie do r. 1663, zákres na mape A. E. Friča z r. 1751

Z tejto sústavy objektov sa do dnešných dní zachovala iba pevnôstka v najsevernejšej
pozícii,

medzi Viedenskou

cestou

a Pečenským

ramenom (Obr. 2). Jej

kratšia

strana má dĺžku približne 30 m a dlhšie strany majú takmer 60 m, medzi vrchnou časťou valu

Obr. 2. Priekopa a val zachovaného opevnenia
Zdroj: Romana Lompartová, 23.3.2017
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opevnenia a dnom priekopy je rozdiel viac ako 4 m. Je v dezolátnom stave, pretože dlhodobým
zanedbaním ju pokryl les s husto zapojeným krovitým podrastom, ktorý znemožňuje prístup
k opevneniu. Ďalšie z týchto pevností boli pravdepodobné rozorané pri poľnohospodárskej a
stavebnej činnosti a horizontálnom raste petržalských sídlisk. Zachytávajú ich ešte mapy II.
(1810 – 1869) a III. vojenského mapovania (1875 – 1884), aj podrobná katastrálna mapa
Petržalky z r. 1856, na mapách neskoršieho dáta ich už nenachádzame.
Poľné opevnenie defenzívneho charakteru v podobe otvoreného valu – redanu sa
nachádzalo na ostrove nazývanom Mostná niva – Brűck Au (súčasný Sad J. Kráľa). Rozkaz na
jeho výstavbu poslal cisár František I. hlavnému veliteľovi palatínovi Jozefovi dňa 6. mája
1809, kedy francúzske vojská vedené Napoleonom zničili Viedeň. Kvôli nedostatku času však
už nemohli budovať predmostie ofenzívneho charakteru, ale také, ktoré slúžilo čisto
defenzívnym účelom [2, 4].
Najlepšie zachovaným opevnením do súčasnosti je práve tento redan v Sade J. Kráľa,
ktorý bol však v celosti zachovaný len z východnej strany, a to v dĺžke približne 400 m. Značnú
časť južného úseku valu zničili pri výstavbe nákupného centra a priľahlej parkovacej zóny.
V teréne je opevnenie viditeľné, ako približne 1 m vysoká vyvýšenina (Obr. 3).

Obr. 3. Zachované opevnenie typu redan v Sade J. Kráľa
Zdroj: Romana Lompartová, 23.3.2017

Na ostrove Pečňa bolo vybudovaných niekoľko menších redanov po obvode brehu
riečneho koryta a v severozápadnej časti lesa vybudovaná fortifikácia násypovej zemnej
konštrukcie približne štvoruholníkového tvaru. Toto opevnenie navŕšili v r. 1809 pri
príležitosti obliehania Bratislavy Napoleonom, čo dokazuje aj nedávny archeologický výskum
na tejto lokalite. Územie ostrova Pečňa bolo výrazne ovplyvňované hlavne zmenami koryta
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Dunaja v 17. – 18. storočí, ktoré pravdepodobne spôsobili aj rozplavenie brehových redanov
[4, 5]. Štvorcová reduta bola podrobne zachytená na Fričových mapách z r. 1751, 1753, tiež na
mapách Dunajského mapovania z r. 1823 (Obr. 4), aj na mapách I., II. a III. vojenského
mapovania.

Obr. 4. Opevnenia typu redan a reduta na ostrove Pečňa
Datovanie podľa literárnych prameňov do r. 1809 na mape Dunajského mapovania z r. 1823

Táto reduta v Pečenskom lese je veľmi dobre zachovaným opevnením, ktoré je v teréne
výrazné a dobre pozorovateľné (Obr. 5). Reduta je identifikovateľná na základe terénnej
vyvýšeniny, a nápadne pravidelného tvaru s pôdorysom štvorca, ktorého jedna strana meria
približne 30 m. Od okolitého prostredia je oddelená hlbokou priekopou, pričom medzi dnom
priekopy a vrchnou časťou obranného valu je rozdiel 4 m. Vo východnom cípe pevnosti je val
znížený a priekopa zasypaná, a vytvárajú tak vchod do reduty.

Obr. 5. Zachované opevnenie typu reduta na ostrove Pečňa
Zdroj: Romana Lompartová, 21.3.2017
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Záver
Podľa historických máp a písomných prameňov vieme, že v priestore bratislavského
predmostia bol v priebehu 17. – 19. storočia vybudovaný systém obranných opevnení. Keďže
Bratislava je dynamicky sa vyvíjajúce mesto, časť z týchto opevnení sa nezachovala do
dnešných dní. Mnohé zanikli krátko po výstavbe pričinením erózie rieky, iné boli zdevastované
pri výstavbe dopravných komunikácií či mestskej zástavby. Zachovali sa iba tri zemné
opevnenia, preto pokladám za nevyhnutnosť ich chrániť a konzervovať, aby sa zabránilo ich
ďalšej devastácii či vplyvom prírodných zmien, alebo činnosťou človeka. Pamiatková hodnota
fortifikácií je významná ako z hľadiska vojenskej histórie, tak aj z architektonického
a spoločenského hľadiska.
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Abstract
The role of geographer in the creation of new local names in Slovak self-government
Generally, the names of roads, streets or squares in any of greater urban areas are very important aspects
of daily life. It takes role in the orientation of people, inhabitants, emergency and delivery services, etc. Mostly in
Slovakia, the practice seems to be only partially covered by professionals. Linguists assumed about issue that the
most important solved side of the problem is a grammatical accuracy of the names in public area. But this approach
solves only one part of this problem, because it is also necessary to define and geographically describe concrete
selected place – what would be created by the Municipal commission for new local names.

Keywords: new local names; a present condition; the role of geographer; a Slovak self-government
Úvod a formulácia cieľa
V aktuálnom období sa slovenská spoločnosť dostala do situácie, keď po niekdajšej
intenzívnej urbanizácii mnohých slovenských regiónov nastal zvrat v podobe suburbanizácie
mestských sídiel. Rast intravilánov záujmových obcí v zázemí väčších miest či
tradicionalistického regiónu (napr. Orava) s optimistickými demografickými perspektívami je
častokrát markantný.
S vyšším prílivom obyvateľstva súvisí aj predpoklad väčšieho počtu domov, vzniku
väčšej rezidenčnej zóny – resp. niekoľkých menších rezidenčných zón v nadväznosti na
pôvodný intravilán. Už pred samotnou výstavbou sa spúšťa administratívny proces v podobe
stavebných povolení a pod. Tí, ktorí si nehnuteľnosť budujú individuálne, bez developerského
vstupu – obvykle pred samotným riešením konzultujú s príslušnou samosprávou, či územný
plán korešponduje s ich zámerom výstavby [1] – teda či dotyčná parcela má charakter
stavebného pozemku a je v území povolenej výstavby.
Aj tieto aspekty, popri hierarchicky nadradených (napr. katastrálnych hraniciach) sú
dôležitými pri tvorbe uličnej siete. Stalo sa neideálnym príkladom mnohých suburbií, že nová
zástavba i jej uličná sieť v mnohých prípadoch nerešpektovala fyzicko-geografické a ďalšie
terénne podmienky a čo je s postupom doby i vývoja spoločnosti prirodzené, nebola totožná
ani s dovtedajšou morfológiou dotyčného sídla (vidieckej obce). Zatiaľ čo na túto stránku veci
majú obce ako štatutári dotyčného územia pomerne malý, hoci častokrát zásadný vplyv –
omnoho väčší význam zohráva ich názvoslovná činnosť. Zatiaľ čo názvoslovnými autoritami
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pre názvy krajov, okresov SR je Národná rada Slovenskej republiky; pre názvy obcí vláda SR;
pre názvy ulíc a verejných priestranstiev [2] sú rozhodujúcimi aktérmi práve obce (resp.
mestá).
Cieľom tohto príspevku je priblížiť činnosť názvoslovných orgánov samospráv, ich
tendencie k objektívnym, konštruktívnym a opodstatneným výsledkom práce, ale aj
neodborným zásahom. Príspevok sa snaží definovať rolu geografa v procese pomenovávania
nových verejných priestranstiev (najmä z jeho pozície externého odborníka).
Materiál a metódy
Vzhľadom k vysokému sklonu tohto príspevku viac k teoretickej báze než praktickej,
sme si vyhotovili rešerš informácií o názvoslovných komisiách z jednotlivých webových
stránok samospráv. Zaujímalo nás ich zloženie a výsledky. Tento navrhovateľský orgán totiž
častokrát navrhuje finálne schválený názov ulice či námestia.
Čo je však pre geografickú obec zásadnejšia záležitosť – trasovanie ulice určuje buď
stavebný úrad, prípadne aj predstavitelia samosprávy v súčinnosti s pracovníkmi stavebného
a matričného úradu. Geografi tu obvykle nebývajú zastúpení, hoci by v tejto veci boli
efektívnymi participujúcimi.
Pre lepší prehľad v problematike bolo potrebné bližšie zanalyzovať viacero sídelných
štruktúr (morfológie v kontexte urbanoným – pomenovaní verejných priestranstiev, ulíc
a námestí). Práve v tejto veci by mali byť geografi minimálne externými spolupracovníkmi
názvoslovných komisií slovenských miest a obcí. Pravdaže tých, ktoré už začali používať
uličné názvy namiesto súpisných čísiel (namiesto napr. Valča 305, 038 35 Valča názov
Žabačka 18, 038 35 Valča – hypotetický príklad).

Obr. 1. Poloha skúmaných obcí v rámci územia Slovenskej republiky [3]
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Výber vidieckych obcí, v ktorých bola problematika skúmaná, sme realizovali ich
priamym vytypovaním. V konečnom dôsledku sa jedná o obce v rozličnej existenčnej situácii
a s perspektívou ďalšieho stavebného i demografického rozvoja. Práve v tomto záujme sme
z vybranej vzorky vyňali obce s dlhodobo negatívnou demografickou prognózou a rizikom
vymretia; prípadne obce, ktoré dnes ani neočakávajú zásadnejší stavebný rast – nakoľko
niekdajšie impulzy boli v období socializmu utlmené tzv. ,,stavebnou uzáverou“ alebo (aj) sa
nenachádzajú v blízkom zázemí miest či centier funkčných mestských regiónov (FMR).
Pre zvolenú problematiku sa ako najvhodnejšie na analýzu javili nasledovné tri obce :
Šenkvice (okr. Pezinok), Valča (okr. Martin) a Zákamenné (okr. Námestovo). Šenkvice patria
do dvadsiatky najväčších vidieckych obcí Slovenskej republiky (na prelome januára a februára
2018 prekročili hodnotu oficiálneho počtu obyvateľov 5 000 osôb [4], hoci v obci vplyvom
suburbanizácie žije zhruba 5 200 osôb). Ležia na hlavnom železničnom koridore Bratislava –
Trnava, pričom už v minulosti boli definované ako na regionálne pomery veľká obec [5].
Zrejme aj z tohto dôvodu majú už viac ako 5 desaťročí (od roku 1966) vytýčené a oficiálne
pomenované ulice [6] – v prípade vzniku nových, existujúcu množinu ulíc rozširujú formou
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) v pléne obecného zastupiteľstva.
Valča je stredne veľkou obcou v okrese Martin, s počtom obyvateľov 1 693 osôb (k 31.
decembru 2017). Obec v súčasnosti nemá oficiálnu uličnú sieť – orientácia je zabezpečovaná
súpisnými číslami domov. Konkrétne uličné trakty však majú svoje ľudové názvy (napr. Lazy,
Mlyniská, Odtoky, Pažite, Pod baňou, Pod Hrádkom, Žabačka, atď.) a do blízkej budúcnosti
vzniká predpoklad, že obec podstúpi náročnú, avšak pre rastúce obce dôležitú etapu –
pomenovávania ulíc, čo znamená prečíslovanie domov v celej obci a s tým súvisiace
administratívno-občianske záležitosti. Zásadnými argumentmi je rastúca rekreačná zóna
v blízkosti známeho lyžiarskeho strediska, ale aj vysoká miera výstavby nových celkov
v intraviláne obce i blízkosť silného mestského jadra – mesta Martin.
Zákamenné je najväčšou obcou celého oravského regiónu. S počtom obyvateľov 5 442
osôb (k 31. decembru 2017) sa taktiež zaraďuje medzi najväčšie obce Slovenskej republiky.
Na rozdiel od malokarpatskej obce Šenkvice sa však v prípade tejto obce nejedná o ,,solídnu,
koncentrovanú sídelnú hmotu“ – Zákamenné je obcou, tradičnou pre severozápad Oravy, resp.
obce v oblasti Oravských Beskýd – jedná sa o tzv. ,,ulicovku“, teda obec, ktorá sa tiahne
niekedy aj niekoľko kilometrov pozdĺž hlavných trás v katastrálnom území, s niekoľkými
menej významnými bočnými ulicami. Pre názvoslovnú činnosť je to preto náročná úloha.
Dôležitým rozdielom však je aj skutočnosť, že obec ešte aj v minulom roku fungovala
bez oficiálne určenej uličnej siete (k lepšej orientácii v dimenzii tisícok obyvateľov a stoviek
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domov dopomáhalo len lokálne rozdelenie obce na 5 častí [7] - Mrzáčka, Oravice, Poriečie,
Špitál a Ústredie). Obec sa zhruba pred 6 rokmi rozhodla pre pomenovanie ulíc – jednalo sa
o zdĺhavý proces pri 35 kilometroch ciest a 1 500 domoch trval zhruba štyri kalendárne roky –
proces bol ukončený dňa 22. septembra 2017, kedy tunajšie obecné zastupiteľstvo schválilo 44
uličných názvov [8].
Výsledky a diskusia
Morfológia sídla je dôležitým determinantom zadania úlohy pre názvoslovnú komisiu
ohľadom návrhov na pomenovanie novej ulice či nových ulíc. Častokrát je však definícia
nových uličných celkov veľmi subjektívnou záležitosťou – doposiaľ nebol vyprodukovaný
žiaden exaktný index, vzorec či iný indikátor, ktorý by napomohol vymedzovaniu nových ulíc.
V súčasnosti môžeme za najspoľahlivejšie považovať :
Samostatné vyústenie ulice
Ak tvaroslovie rezidenčného celku vytvára odbočky odkláňajúce sa od pôvodnej ulice a ústiace
do rovnakej – pôvodnej ulice, odporúča sa nazvať túto odbočku rovnakým názvom ako hlavnú
trasu ulice.

Obr. 2. Hypotetická ukážka riešenia problematiky názvu ulice bez samostatného vyústenia
Vľavo častokrát aplikovaná forma – avšak aj vzhľadom k ďalším aspektom definovania ulíc nie je považovaná
za vhodnú. Vpravo odporúčaná forma riešenia tejto problematiky.

Zreteľná hlavná os ulice
Ulica musí mať prehľadnú trasu – nemôže byť prílišne rozvetvená – ako už v niektorých
obciach ukázala prax, prílišná rozvetvenosť rovnomennej ulice spôsobuje i vážne problémy
s orientáciou záchranných zložiek či doručovateľských služieb v danej lokalite intravilánu.
Súvislá trasa ulice
Pri trasovaní ulíc je takisto zásadným prvkom súvislosť uličného traktu – aj v záujme lepšej
orientácie či určitej sídelnej logiky by nemalo dôjsť k pomenovaniu ulice jednotným názvom,
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pokiaľ je rozdelená nejakou bariérou – či už fyzicko-geografickou alebo inou. Názorným
príkladom (v negatívnom zmysle) môže byť obec Šenkvice a konkrétne ulica Glogovec. Táto
ulica je predelená hlavnou cestou, ktorá formou ,,esíčka“, resp. serpentíny prekonáva zvýšený
terén medzi dvomi časťami obce. Obecná samospráva preto častokrát využíva pre lepšiu
diferenciáciu doplnkový názov jednej z predelených častí ulice Glogovec, a síce : Glogovec
a Glogovec v Cerovskej zákrute.
Dostatočná rezidenčná/demografická kapacita
V prípade rozrastania sa veľkých miest o nové celky je potrebné brať do úvahy aj čoraz
menšie spektrum možných návrhov na pomenovanie týchto uličných trás, aby nedošlo
k duplicite názvov v rámci celého mestského priestoru – členovia názvoslovnej komisie by
preto mali dbať aj na faktor, či novovzniknutý celok má dostatok domov, resp. obyvateľov (ak
je vo výstavbe – tak uvažovať v perspektíve niekoľkých rokov) na to, aby bolo šetrné udeľovať
nový názov ulice a v prípade, že by kapacita nebola dostatočná, či by pomenovanie tohto
nového celku podľa najbližšej ulice bolo v súlade s vyššie uvedenými kritériami.

Obr. 3. Vizualizácia situácie s ulicou Glogovec v obci Šenkvice
Oficiálne jednotná ulica Glogovec, avšak vzhľadom k tomu, že ulica nemá kontinuálnu trasu; tunajšie
obyvateľstvo i samospráva rozlišujú dve časti ulice doplnkom názvu jednej z nich. [3]

Záver
Problematika onomastiky (resp. toponomastiky) na lokálnej úrovni nie je v slovenskej
geografii dostatočne zastúpená. V tejto veci sú prevažnými odborníkmi vedeckí pracovníci
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z oblasti slovenského jazyka [9]. Okrem toho, názvoslovnú činnosť veľkej časti slovenských
obcí majú vo svojej agende kultúrne komisie obecných či mestských zastupiteľstiev [1], ktoré
dbajú skôr o obsahovú než geografickú aplikáciu názvu (v zmysle obecných štatútov či
príslušných zákonov a legislatívnych úprav). Geografia by preto mala presunúť svoju
pozornosť z názvoslovia planetárneho, svetového (zahraničného), celoštátneho či regionálneho
aj na lokálne názvoslovie.
Do dnešných čias neexistuje žiaden konkrétny index, vzorec či faktor, ktorý by
geografická obec mohla poskytnúť členom názvoslovných komisií ako metodický materiál pre
zmysluplnejšie vytyčovanie uličnej siete. Výraznejšou participáciou geografov (či už internou
alebo externou) by však mohlo dôjsť k postupnému zlepšovaniu a usmerňovaniu tejto
problematiky.
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Abstract
The United Kingdom referendum on the EU membership in 2016 versus the 1975 referendum on the EC
(EU) membership, comparison, explanation and implications
The outcome of 2016 referendum in favor of the United Kingdom leaving the EU was an astonishing
surprise, also because the United Kingdom undoubtedly decided to maintain in the EC 41 years before the current
referendum. Our intention in this paper was to explain why results of four decades distant referendums were so
contrasting and to focus on the main differences and parallels of these referendums in a wider context. Hereby we
wanted to point out the need for a comprehensive study of causal links that could eventually change the outcome
of the 2016 referendum if they were promptly incorporated into a complicated architecture of relations. The
conclusion of our research was the comparison of the 1975 and 2016 referendums, which we infer from, that the
different economic, political and social atmosphere during 2016 referendum in the United Kingdom, determined
the predictability of recent referendum outcome.

Keywords: referendums; brexit; EU; United Kingdom
Úvod a formulácia cieľa
Rozhodnutie obyvateľov Spojeného kráľovstva (UK) v referende konanom dňa 23.
júna 2016 vystúpiť z EÚ (tzv. brexit), vyvolalo obrovské prekvapenie odborníkov i verejnosti.
Nedal sa tento výsledok predvídať, alebo len chýbal komplexnejší pohľad na túto
širokospektrálnu problematiku, v súčasnej dobe preferujúcej parciálne metódy výskumu?
V tomto kontexte považujeme za opodstatnené analyzovať a porovnať referendum z 5. júna
1975, týkajúce sa zotrvania v európskom spoločenstve s nedávnym referendom.
Analyzovaním referend v rokoch 1975 a 2016, ich vzájomnou komparáciou
a poukázaním na vzájomné disparity, respektíve podobnosti, chceme upozorniť na evidentne
podceňované a ignorované dezintegračné symptómy, ktoré jednoznačne signalizovali odchod
Spojeného kráľovstva zo štruktúr EÚ.
Materiál a metódy
Primárnej komparácii referend predchádzala samotná analýza referend z roku 1975 a
2016, realizovaná prostredníctvom štúdia odbornej literatúry, kde sme použili zdroje [1], [2]
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považované za najkomplexnejšie. Tieto zdroje doplnil kolektív autorov [3], ktorý analyzoval
mediálny kontext referenda v roku 2016, pričom za rok 1975 bol obsiahnutý v [1]. Pohľad na
politické pozadie skúmaných referend zhrnul [4], čo pomohlo k pochopeniu širších súvislostí.
Porovnanie referend v rokoch 1975 a 2016 bolo realizované so zameraním na široké
spektrum aspektov problematiky. Predovšetkým priestorových, volebno-demografických,
socio-ekonomických a politických aspektov, ktoré vyústili do sumárnej Tab. 1.
Priestorové porovnanie referend bolo realizované prostredníctvom výsledkov referend
za okresy UK, pričom ako referenčné územno-štatistické jednotky boli vybrané okresy
Spojeného kráľovstva platné v roku 1975, z čoho vyplynula aj potreba prispôsobenia
súčasných priestorových i štatistických dát. Následná priestorová analýza a parciálna
vizualizácia dát prebehla v programe ArcGIS, pričom finalizovanie výstupu do Obr. 2 prebehlo
v programe CorelDraw, rovnako ako Obr. 1.
Výsledky a diskusia
Vzťahy Spojeného kráľovstva a krajín EÚ, respektíve vtedajšieho európskeho
hospodárskeho spoločenstva (EHS), alebo osobitne jednotlivých členov patrili a ako ukázal
brexit, aj naďalej budú patriť medzi tie najkomplikovanejšie a najpolarizovanejšie.
Na úvod treba otvorene povedať, že medzi zakladajúcimi členmi EHS, ku ktorým
Spojené kráľovstvo pristupovalo, nepanovali ideálne spomienky na minulosť vzťahov s UK.
Na jednej strane to bolo Francúzsko (storočná vojna, napoleonské vojny, koloniálne vojny) a
Nemecko (dve svetové vojny). V tomto zmysle je teda dôležité uvedomiť si osobitosť vzťahov
Spojeného kráľovstva a EÚ, ktoré najvýstižnejšie reflektuje citát Winstona Churchilla „We are
with Europe, but not of it.“ Súčasne to bola i otázka sprostredkovaného vplyvu USA (skrz UK)
a budúceho prerozdelenia vplyvu v EHS. V tomto kontexte mnohých neprekvapilo ani
dvojnásobné vetovanie vstupu UK do EHS Francúzskom (prezidentom Ch. de Gaullom)
v rokoch 1963 a 1967, ktoré oddialilo jeho integráciu o celú dekádu. Zároveň v tejto súvislosti
vyvstávala i otázka Commonweathu, teda bývalých kolónií, ktoré boli v 2. polovici 20. storočia
v UK vnímané ako „potápajúca loď“ (Obr. 1. vľavo), keďže mali vlastné politické
a ekonomické ťažkosti, zatiaľ čo Európa (EHS) zosobňovala prosperitu a stabilitu [1].
Diametrálne odlišná bola situácia v roku 2016 (Obr. 1. vpravo), kde „potápajúcu loď“
zosobňovala

EÚ,

zatiaľ

čo

Commonwealth

bol

podľa

prívržencov

brexitu

náležitá alternatíve EÚ [2], čo spochybňujeme vzhľadom na Toblerov prvý zákon geografie.
Významným aspektom skúmanej problematiky je ekonomický rozmer, ktorý mal
zohrať totožnú úlohu v oboch kampaniach a to zachovať status quo, ako hlavná téma kampaní
1314

za zotrvanie v EÚ. Ukázalo sa však, že David Cameron a „jeho Remain“ nezopakoval úspešnú
stratégiu Harolda Wilsona a „jeho Yes“. Tu je dôležité uviesť, že zatiaľ čo v roku 1975
ekonomika UK stagnovala a nezamestnanosť rástla [1], tak v roku 2016 bola situácia opačná
čo značne znegovalo ekonomické výstrahy kampane Remain.

Obr. 1. Odlišná percepcia referenda v roku 1975 (vľavo) a v roku 2016 (vpravo)
Zdroj: [1, 5]

Taktiež v súčasnosti opomínaným cieľom vzniku EÚ (EHS) bol v prvom rade mier,
zabezpečený ekonomickou integráciou krajín Európy. V referende v roku 1975 sa v tomto
kontexte ako silne stimulujúci faktor v prospech EHS ukázala spomienka na vojnu, respektíve
obavy zo Sovietskeho zväzu [4]. Ako uvádza [4], v roku 1975 to bolo bližšie k prvej svetovej
vojne, ako je to dnes ku druhej, dôsledkom čoho bol dostatok spomienok aj medzi samotnými
politikmi. Toto nemožno tvrdiť o referende v roku 2016, kde otázka bezpečnosti patrila medzi
marginálne, v úzadí za témami imigrácie, ekonomiky a verejného zdravotníctva [2].
Otázka na ktorú voliči 5. júna 1975 odpovedali znela, „Myslíte si že má Spojené
kráľovstvo zotrvať v EHS (jednotnom trhu)?“, pričom na výber bolo áno (Yes) a nie (No).
Výsledkom referenda bolo víťazstvo „Yes“ 67,23% nad „No“ 32,77%, pri účasti 64,62% čo
determinovalo zotrvanie Spojeného kráľovstva vo vtedajšom EHS. Na regionálnej úrovni (Obr.
2.) bol výsledok silne homogénny, kde len marginálne oblasti Škótska (Shetlandské a Západné
ostrovy) preferovali odchod zo spoločenstva [1].
Diametrálne odlišný bol výsledok referenda z dňa 23. júna 2016, kde otázka znela,
„Malo by Spojené kráľovstvo zotrvať v EÚ, alebo EÚ opustiť?“. Na výber bolo zotrvať
(Remain), alebo odísť (Leave), pričom tesne zvíťazil odchod z EÚ v pomere 51,89% ku
48,11% pri účasti 72,21%. Regionálny rozmer výsledku referenda z roku 2016 ukázal
paradoxný jav. V porovnaní s výsledkami z roku 1975, kde regióny Škótska a Severného Írska
patrili medzi najviac euroskeptické, v roku 2016 zastali tieto regióny najviac eurofilné názory
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v rámci UK (Obr. 2.). Výhra brexitu determinovala „pozvoľnú“ dezintegráciu UK zo štruktúr
EÚ, rastúci separatizmus proeurópskych regiónov (hl. Škótska) a ešte väčšiu polarizáciu
spoločnosti, nehovoriac o ekonomických dôsledkoch, ktorých implikácie postihnú najmä
sociálne slabšie skupiny, paradoxne práve tie ktoré brexit preferovali [2].

Obr. 2. Priestorová komparácia výsledkov referend za okresy Spojeného kráľovstva
Zdroj: vlastné spracovanie na základe [1,6]

Vyvstáva otázka, aké skupiny voličov preferovali zotrvanie, respektíve vystúpenie UK
zo spoločenstva v danom referende? Vzhľadom na absenciu takýchto dát ostávajú len volebné
prieskumy (tzv. exit poll), ktoré poskytli viaceré zaujímavé generalizácie (Tab.1). Zotrvanie
v EÚ/EHS preferovali v oboch referendách najmä vysokoškolsky vzdelaní s vyšším sociálnospoločenským statusom, ale zatiaľ čo v roku 1975 vekové skupiny nesignalizovali žiadnu
koreláciu vo väzbe na výsledok referenda, v roku 2016 došlo k explicitnej stratifikácii, kde
voliči do 25 rokov brexit odmietli, zatiaľ čo voliči nad 66 rokov brexit preferovali [1, 2].
Ďalším determinantom rozhodovania v referendách, bola politická príslušnosť.
V prípade Liberálnych demokratov a Labouristov nedošlo v kontexte skúmaných referend k
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ideologickej zmene. Opačný proces môžeme sledovať u Konzervatívnej strany, ktorá sa
zmenila od silne eurofilnej k euroskeptickej (apatickej), respektíve vice versa u Škótskych
nacionalistov zastávajúcich proti integračné postoje v roku 1975 a proeurópske v roku 2016.
Osobitnou kapitolou politickej scény UK je dnes už de facto nejestvujúca strana UKIP (Strana
za nezávislosť UK), ktorá zohrala podstatnú úlohu pri mobilizácii priaznivcov brexitu, kde
podľa prieskumov 98% voličov pravicovej strany UKIP reálne volilo za odchod UK z EÚ [2].
Otázku „Prečo v druhom referende zvíťazil brexit?“ a čo je toho hlavným
determinantom, skúmalo množstvo autorov. Dovedna možno identifikovať tieto dôvody
víťazstva brexitu: neefektívnosť kampane Remain zameranej na ekonomické aspekty brexitu,
účinná (populistická, až zavádzajúca) kampaň Leave, disproporcia v oblasti hlavných
predstaviteľov (neobľúbený Cameron vs. obľúbený Farage a Johnson), nejednoznačný postoj
Labouristickej strany a zaváhanie jej voličov, názorová polarizácia spoločnosti, letargický
postoj k EÚ (respektíve k Európe) a kulminujúci euroskepticizmus v UK. Významnú úlohu
v prospech brexitu mali i faktory: globalizácia a jej odmietnutie, „britský excepcionalizmus“,
fenomén „left behind“ (socio-ekonomicky stagnujúce skupiny obyvateľstva v UK), celková
revolta proti establišmentu, rastúca ekonomická polarizácia spoločnosti (hl. po roku 2009), kde
nárast miezd anuluje inflácia. Ako ukazujú údaje v Tab.1., výrazným faktorom bol objem darov
a dotácií jednotlivým kampaniam v oboch referendách. Obzvlášť je viditeľný nárast objemu
financovania kampane Leave, ktorá aj po prepočítaní inflácie v rokoch 1975-2016 disponovala
vyše 17 násobne väčším objemom financií, pričom Remain len zhruba s totožným. Táto
skutočnosť, spolu so silnou „antieurópskou" kampaňou v médiách je jedným z podstatných
rozdielov oboch referend (Tab. 1.) [3]. O príčinách nárastu takejto výraznej podpory odchodu
z EÚ však ťažko špekulovať bez podrobnejšej analýzy.
Vzhľadom na cieľ práce je dôležité upozorniť, že väčšina, ak nie všetky z vyššie
uvedených faktorov boli počas referenda v roku 1975 neznáme, čo považujeme za eklatantné
vysvetlenie súčasného stavu. V tomto kontexte si dovolíme tvrdiť, že rozhodnutie v referende
z roku 2016 opustiť EÚ nebolo determinované jedným ani dvoma, ale množstvom súvisiacich
činiteľov vytvárajúcich komplikovanú architektúru súvislostí, kde paradoxne väčšina z nich
nesúvisela s podstatou a fungovaním EÚ. Z vyššie uvedených príloh vyplývajúca
premenlivosť verejnej mienky v UK, zároveň implikuje možnosť zmeny postoja voči EÚ
v závislosti od vyššie uvedených faktorov. Dôležitým aspektom tejto zmeny musí byť smer
zdola (od obyvateľov) hore (k politikom) a nie vice versa, ako to v súčasnosti prezentuje Tony
Blair a iní.
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Tab. 1. Sumár hlavných paralel a disparít analyzovaných referend v Spojenom kráľovstve
Zdroj: vlastné spracovanie na základe [1-4]

þ
þ

þ

þ
þ

þ

Referendum 23. Júna 2016
celková suma finančných darov (nad 10 000 £):þ
Remain - 14 276 376 £ a Leave - 17 558 509 £
þ
proporcia kampaní v dennej tlači (9 hlavných UK
denníkov počas 36 dní pred referendom): Remain
- 27%, Leave - 41% z článkov a 32% neutrálnych
þ
ekonomický kontext - napredovanie UK
v porovnaní
s
problémovými
(nielen
þ
ekonomicky) krajinami EÚ
pozitívna verejná mienka voči EÚ v rokoch
2014-2016 a negatívna v rokoch 2010 - 2013 þ
volebno-demografické pomery: Remain - hl.
vyššie vzdelanie, vyššie spoločenské postavenie
(hl. A/B podľa stupnice NRS), mladšie ročníky,
Leave - hl. nižšie vzdelanie, nižšie spoločenské
þ
postavenie (hl. D/E), vyšší vek
politické preferencie voličov: Remain - najmä
preferujúci
Škótskych
nacionalistov
a
Liberálnych demokratov, menej Labouristov,
Leave - najmä preferujúci UKIP a menej
Konzervatívnu stranu

Referendum 5. Júna 1975
celková suma finančných darov (nad 7500 £):
Yes - 1 481 583 £ a No - 133 630 £
proporcia kampaní v dennej tlači (9 hlavných UK
denníkov počas 28 dní pred referendom): Yes 48%, No - 28% z článkov a 24% neutrálnych
ekonomický kontext - prebiehajúca kríza a
zaostávanie UK za Nemeckom, Francúzskom
negatívna verejná mienka voči členstvu v EHS
(EÚ) v rokoch 1967 - 1974
volebno-demografické pomery: Yes - hl. vyššie
vzdelanie, vyšší sociálno-spoločenský status, NO
- najmä nižšie vzdelanie, nižší sociálnospoločenský status, žiadna korelácia vo väzbe na
vekové skupiny
politické preferencie voličov: Yes - najmä
preferujúci Konzervatívnu stranu a stranu
Liberálnych demokratov, No - najmä preferujúci
Škótskych nacionalistov, Labouristická strana
mierne v prospech Yes

Záver
Brexit, bezprecedentný krok Spojeného kráľovstva opustiť EÚ, znamená stále trvajúce
zemetrasenie, ktorého eklatantné dopady budú známe najskôr v roku 2019. Bol ale takýto
výsledok referenda z júna 2016 nepravdepodobný, ako to ex post prezentovali média? V práci
sme zodpovedali túto otázku prostredníctvom analýzy referend o EÚ/EHS v rokoch 2016
a 1975 so zistením, že množstvo faktorov známych ex ante, naznačovalo diametrálnu odlišnosť
výsledkov skúmaných referend.
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Abstract
Selected Aspects of Research and Development in Region NUTS 2 Bratislavský Kraj in 2007 – 2013
Region NUTS 2 Bratislavský kraj is generally considered the centre of research and development (R&D)
in Slovakia. Bratislava is a seat of numerous universities, R&D institutes, and firms which carry out their own
R&D. This spatial concentration of researchers represents a pool of knowledge of a significant importance. Their
proximity favours networking while they work on common projects, thus enabling knowledge flows, which
generally lead to the increase of the amount of knowledge in a region. Knowledge is considered as a crucial factor
for regional competitiveness, because it facilitates innovative acitivities. Therefore, region NUTS 2 Bratislavský
kraj has an important position among other NUTS 2 regions in Slovakia. The aim of the article was to outline the
leading role of NUTS 2 Bratislavský kraj in research and development in Slovakia, and introduce organisations
which are the most active in R&D, by analyzing the projects they carried out in 2007 – 2013.

Keywords: NUTS 2; Bratislavský kraj; research and development; knowledge; R&D projects
Úvod a formulácia cieľa
Nová teória rastu, nazývaná aj teória endogénneho rastu, zdôrazňuje úlohu výskumu
a vývoja v kontexte ekonomického rozvoja regiónov [1-2]. Výskum a vývoj (ďalej aj: VaV)
produkujú nové znalosti, ktoré sú kľúčové pre tvorbu inovácií a zvyšovanie regionálnej
konkurencieschopnosti aktérov (firiem), čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju regiónu
ako celku. Dlhodobý ekonomický rast závisí od nových objavov na základe tvorivej činnosti
ľudí, pretože napomáhajú vytvoriť z fixného množstva vstupov väčšiu hodnotu výstupu [3].
Nová teória rastu pri modelovaní ekonomického rastu vychádza z rastúcich výnosov z rozsahu,
keďže inovácie podľa nej zvyšujú produktivitu v ekonomike [3]. Výskum, vývoj a inovácie sa
podľa novej teórie rastu považujú za endogénne faktory, a preto z hľadiska regionálnej politiky
je dôležité ich podporovať, keďže nové znalosti, predovšetkým technologické, sú síce voľne
dostupné, ale nie sú „zadarmo“ [3].
Na Slovensku sa za centrum VaV považuje Bratislava vzhľadom na počet univerzít,
vedecko-výskumných inštitúcií a inovatívnych firiem, ktoré tu sídlia. Cieľom príspevku bolo
poukázať na rozdiely v objeme výdavkov na VaV v regióne NUTS 2 Bratislavský kraj
a ostatnými NUTS 2 regiónmi na Slovensku v období rokov 2007 – 2013, a vyhodnotiť na
základe realizovaných projektov z Operačného programu Výskum a vývoj (ďalej: OP VaV)
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a projektov podporených Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej: APVV) v rokoch
2007 až 2013, ktoré organizácie v rámci regiónu NUTS 2 Bratislavský kraj boli najaktívnejšie
z hľadiska vykonávania VaV. Okrem toho si príspevok kládol za cieľ predstaviť spoluprácu
týchto organizácií pri realizácii projektov podporených APVV, čo dokumentuje toky znalostí
medzi nimi, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vedeckého poznania v predmetnom
regióne.
Materiál a metódy
Vychádzajúc z novej teórie rastu, ktorá vyzdvihuje význam výskumu a vývoja pre
ekonomický rast regiónu, príspevok charakterizuje vybrané aspekty VaV v regióne NUTS 2
Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 2013. Toto obdobie sme zvolili vzhľadom na dostupnosť dát
o ukončených projektoch podporených z OP VaV a APVV. Praktická časť príspevku je
rozdelená do troch častí. Prvá časť porovnáva štatistické údaje o výdavkoch na výskum a vývoj
v jednotlivých NUTS 2 regiónoch na Slovensku v období 2007 – 2015, pričom si všíma
postavenie regiónu NUTS 2 Bratislavský kraj medzi nimi [4]. Roky 2014 – 2015 boli pridané
z toho dôvodu, že finančné prostriedky z OP VaV bolo možné čerpať ešte dva roky po
oficiálnom ukončení programového obdobia 2007 – 2013 a predpokladali sme, že
v posledných rokoch prebiehala realizácia väčšieho počtu projektov, následkom čoho sa
čerpalo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi aj viac finančných prostriedkov.
Druhá časť príspevku je venovaná hodnoteniu počtu projektov podporených z OP VaV
a APVV, ktorých prijímatelia finančných prostriedkov mali sídlo na území NUTS 2
Bratislavský kraj v období 2007 - 2013 [5 – 6]. Vizualizáciou počtu projektov metódou
kartodiagramov a ich analýzou pre jednotlivé organizácie nám bolo umožnené porovnať, ktoré
organizácie boli najaktívnejšie pri realizácii VaV v rámci uvedených spôsobov financovania.
Pre prehľadnosť údajov boli zvolené len tie organizácie, ktoré realizovali pri oboch typoch
financovania (z OP VaV aj APVV zároveň) minimálne jeden projekt. Pokiaľ mali len jeden
typ financovania (buď OP VaV alebo APVV), podmienkou bolo realizovanie minimálne troch
projektov. Pri projektoch APVV boli vybrané len tie, ktoré už boli ukončené. Tretia časť
príspevku je venovaná predstaveniu spolupráce vybraných organizácií z druhej časti príspevku
v rámci projektov podporených APVV. Zámerom bolo poukázať, ktoré organizácie navzájom
spolupracujú na projektoch, a teda môžeme medzi nimi predpokladať toky znalostí [6].
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Výsledky a diskusia
Už pred začiatkom programového obdobia 2007 – 2013 región NUTS 2 Bratislavský
kraj (a v rámci neho predovšetkým Bratislava) disponoval asi polovicou výskumnovývojového potenciálu Slovenska [7]. Tento fakt vyplýva najmä z koncentrácie univerzít
a výskumno-vývojových inštitúcií. Pre realizáciu VaV sú nevyhnutné finančné prostriedky,
avšak vzhľadom na skutočnosť, že rôzne regióny sa zvyčajne odlišujú vo svojej kapacite
realizovať VaV, aj objem vynakladaných finančných prostriedkov naň nebude rovnaký. Na
Slovensku finančná podpora VaV závisí najmä od súťaže projektov, je preto logické, že viac
výdavkov na VaV bude smerovať do regiónov s vyšším počtom výskumno-vývojových
organizácií [7]. V období 2007 – 2015 bolo v regióne NUTS 2 Bratislavský kraj každoročne
vynakladaných približne 50 % výdavkov na VaV v rámci celého Slovenska (Obr. 1). To
potvrdzuje dominantnú pozíciu regiónu NUTS 2 Bratislavský kraj v porovnaní s ostatnými
v zmysle jeho „schopnosti“ absorpčnej kapacity a efektívneho využívania výdavkov na
realizáciu projektov výskumu a vývoja. Počas sledovaného obdobia objem výdavkov
každoročne stúpal, čo môže súvisieť s realizáciou projektov podporených najmä z OP VaV

mil.€

a blížiacim sa ukončovaním programového obdobia 2007 - 2013 (Obr.1).
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Obr. 1. Celkové výdavky na výskum a vývoj v regiónoch NUTS 2 Slovenska v rokoch 2007 – 2015
(v mil. €; stav k 31.12.)
Zdroj údajov: [4],vlastné spracovanie

OP VaV podporoval prostredníctvom finančných prostriedkov z Európskej únie
v programovom období 2007 – 2013 realizáciu VaV v regióne NUTS 2 Bratislavský kraj v
rámci Prioritnej osi 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji a Prioritnej osi 4
Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji [7]. Na území sledovaného regiónu,
predovšetkým v Bratislave, boli z hľadiska počtu projektov (uvádzame v zátvorkách)
najúspešnejšími žiadateľmi o finančné prostriedky z OP VaV Univerzita Komenského (35),
Slovenská technická univerzita (22), v menšej miere aj Ekonomická univerzita (5), Slovenská
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zdravotnícka univerzita (5), Výskumný ústav potravinársky (5), Fyzikálny ústav SAV (4)
a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV (4) (Obr. 2).
APVV prostredníctvom Všeobecných výziev podporuje projekty VaV v jednotlivých
skupinách odborov vedy a techniky, ide teda o podporu len samotného základného
a aplikovaného VaV, nie o podporu budovania výskumno-vývojovej infraštruktúry [6].
V regióne NUTS 2 Bratislavský kraj na základe Všeobecných výziev APVV z rokov 2007,
2010, 2011 a 2012 najviac projektov realizovali a ukončili Univerzita Komenského (celkovo
88, z toho napríklad 36 Prírodovedecká fakulta, 20 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
a 12 Lekárska fakulta); Slovenská technická univerzita (celkovo 72, z toho najviac Fakulta
chemickej a potravinárskej technológie 32, Stavebná fakulta 16 a Fakulta elektrotechniky
a informatiky 16) (Obr. 2). Z výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied boli
v sledovaných rokoch najčastejšími riešiteľmi projektov Elektrotechnický ústav (15),
Fyzikálny ústav (12) a Ústav stavebníctva a architektúry (11) (Obr. 2). Môžeme teda tvrdiť, že
v regióne NUTS 2 Bratislavský kraj dominuje VaV v odbore prírodných a technických vied.
Má však nedostatočný počet absolventov doktorandského štúdia v predmetných odboroch [8],
preto pre zachovanie kvality VaV a zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu bude potrebné
podporovať a popularizovať štúdium v nich.

Obr. 2. Počet projektov podporených z OP VaV a APVV, realizovaných vybranými organizáciami
so sídlom v Bratislave v období 2007 – 2013
Zdroj údajov: [5-6], vlastné spracovanie
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Riešením výskumno-vývojových projektov na univerzitách, vo vedecko-výskumných
inštitúciách alebo firmách (tzv. uzloch) vznikajú nové znalosti, pričom tieto uzly majú
tendenciu lokalizovať sa vo vzájomnej blízkosti [1]. Táto blízkosť prináša rôzne výhody,
napríklad šetrenie nákladov v dôsledku spoločného využívania infraštruktúry, koncentráciu
kvalifikovanej pracovnej sily a pod. Okrem toho viaceré výskumno-vývojové projekty sa riešia
v partnerstve, teda v spolupráci s ďalšími organizáciami, môžeme preto hovoriť, že medzi nimi
prebiehajú tzv. toky znalostí, ktoré predstavujú spôsob vzájomného učenia sa. Toky znalostí
však nemusia prebiehať len intraregionálne, ale aj interregionálne. Pre regióny je výhodné, keď
nielen produkujú vlastné znalosti a inovácie, ale dokážu aj asimilovať inovácie zvonku [9].
Najúspešnejšie organizácie regiónu NUTS 2 Bratislavský kraj z hľadiska počtu riešených
projektov v odbore prírodných a technických vied podporených APVV v období 2007 – 2013
podobne riešili niektoré projekty v partnerstve s inými pracoviskami, sídliacimi v predmetnom
regióne, ale aj mimo neho (Tab. 1.). Výber partnerov do veľkej miery závisel od predmetu
výskumu alebo vývoja, teda jeho odborného zamerania, avšak vzhľadom na koncentráciu
väčšiny výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislave, aj prevažujúca časť partnerov
pochádzala z príslušného regiónu. Z tohto dôvodu predpokladáme väčšiu intenzitu
intraregionálnych tokov znalostí v rámci Bratislavského kraja, než interregionálnych. Vďaka
kontaktom a spolupráci výskumníkov na projektoch VaV s organizáciami aj mimo regiónu sa
nové poznatky môžu ľahko šíriť aj do iných regiónov.
Tab. 1. Vybraní príjemcovia finančných prostriedkov z APVV a spolupracujúce pracoviská

Zdroj údajov: [6], vlastné spracovanie
Príjemca
prostriedkov
z APVV

Spolupracujúce pracoviská pri riešení projektov

PRIF UK

Ú. molek. biológie SAV; Ú. polymérov SAV; Fakulta prír.vied UMB v BB; Geologický ú.
SAV; Geofyzikálny ú. SAV; Ú. vied o zemi SAV; FCHPT STU; Výskumný ú. potravinársky;
Ú. biochémie a genetiky živočíchov SAV; Chemický ú. SAV; Botanický ú. SAV; UPJŠ v KE

FMFI UK

FEI STU; Fyz.ú. SAV; Ú. polymérov SAV; Ú. biochémie a genetiky živočíchov SAV; Ú.
exper. fyziky SAV; Geofyzikálny ú. SAV; Ú. vied o Zemi SAV; Slovenská zdrav. univerzita
v BA; Fakulta prír.vied UMB v BB; Matematický ú. SAV, Astronomický ú. SAV, SvF STU

FCHPT STU

Chemický ú. SAV; Výskumný ú. potravinársky; Fakulta prír.vied UMB v BB; Farmac. f.
UK; Ú. anorg. chémie SAV; Fakulta prír.vied UCM v TT; Prírodoved. fakulta UPJŠ v KE;
Výskumný ú. mliekarenský, a.s., VUP, a.s., VÚRUP, a.s., Ústav polymérov SAV, PRIF UK

SvF STU
FEI STU

FMFI UK, PRIF UK, Výsk.ú.vod.hosp., Ú. hydrológie SAV, SHMÚ, Lesnícka fakulta
TUZVO
SHMÚ, FMFI UK, PRIF UK, Elektrotech.ú. SAV, Medzinár. laser. centrum, FEI TUKE,
FCHPT STU

Elektrotech.ú.
FEI STU; Medzinár. laser. centrum, Ú. polymérov SAV, Ú. informatiky SAV, FMFI UK
SAV

1324

Fyzik.ú. SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, FEI STU, Elektrotechnická fakulta UNIZA,
FMFI UK, Elektrotech.ú- SAV, PRIF UK, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ú.stav.a arch. Fakulta architektúry STU, SvF STU, Technický a skúšobný ústav stavebný, BA; Pamiatkový
SAV
úrad SR, FEI STU, FMFI, Stavebná fakulta TUKE, VŠVU, Strojnícka fakulta STU

Záver
Zámerom príspevku bolo predstaviť úlohu výskumu a vývoja v kontexte novej teórie
rastu a zhodnotiť vybrané aspekty VaV v regióne NUTS 2 Bratislavský kraj v rokoch 2007 –
2013. Podľa novej teórie rastu majú inovácie vplyv na produktivitu v ekonomike. Preto
predpokladáme, že investície do VaV, ktoré produkujú nové znalosti vedúce k inováciám,
vytvárali priaznivé podmienky pre ekonomický rast regiónu NUTS 2 Bratislavský kraj
v sledovanom období. V danom kraji bola každoročne vynakladaná približne polovica
všetkých výdavkov v rámci VaV na Slovensku, pričom počas sledovaného obdobia ich
absolútne hodnoty narastali. Vďaka vysokej koncentrácii organizácií realizujúcich VaV
považujeme región NUTS 2 Bratislavský kraj za centrum VaV na Slovensku. Analýzou
príjemcov finančných prostriedkov z OP VaV, a najmä APVV, na riešenie projektov
v sledovanom období sme zistili, že jadro VaV v tomto regióne sa realizuje v odboroch
prírodných a technických vied, pričom viaceré organizácie na niektorých projektoch aj
spolupracovali, čo umožňovalo toky znalostí medzi nimi. Keďže tvorba znalostí a inovácií sa
považuje za kľúčovú pre konkurencieschopnosť regiónov, z hľadiska štátnej aj regionálnej
politiky by bolo vhodné pokračovať v podpore výskumu a vývoja a jeho infraštruktúry
v regióne NUTS 2 Bratislavský kraj.
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Abstract
Comparison of altimeters for large-scale mapping
Knowing the quality and accuracy of individual basis is an important aspect in the subsequent processing
of the materials. Digital models are increasingly being used in a number of disciplines nowadays. It is in these
models that you need to know the best position and altitude because of the fact that the output accuracy is
determined by the entry accuracy of the substrate. The main reason for this work was to analyze individual basis
and to obtain their quality and accuracy. For the user to make the right choices when choosing the right substrate
as needed. Several contactless materials were tested, namely the SRTM arc1 model, the ZBGIS isolation and the
point photogrammetry field in different territories in Slovakia. We performed the assessment at checkpoints that
were geodetically focused and were considered as standard points. ZBGIS and photogrammetry were to be
modeled, so we chose two interpolating methods TIN and RST. Then descriptive statistics were used to describe
these vertical errors.

Keywords: photogrammetry; tachymetry; SRTM; ZBGIS; describe statistics
Úvod a formulácia cieľa
Digitálne výškové modely (DVM) sú čoraz viac potrebné v rôznych oblastiach
geografie. Je potrebné poznať kvalitu a presnosť vstupných dát, s ktorými následne pracujeme.
Digitálne výškové modely reprezentujú alebo vizualizujú vlastností povrchu. Nie všetky typy
dát sú k dispozícií ako hotové digitálne výškové modely, je potrebné tieto dáta spracovať čo
najlepšie aby výsledok bol požadovanej kvality [1]. Ale nie všetky dáta sú v rovnakej presnosti.
Práve tento príspevok ma pomôcť pri výbere z niekoľkých výškopisných podkladov, ktoré sa
v dnešnej dobe najčastejšie používajú.
Hodnotili sme tri vybrané podklady na 6-tich rozličných lokalitách (Obr. 1). Hlavnými
cieľmi práce bolo vytvoriť modely územia z rozdielnych terestrických metód, porovnanie
modelovaných povrchov s etalónom, štatistické znázornenie rozdielov na kontrolných bodoch
pomocou popisnej štatistiky. Pri hodnotení DVM zohrávajú dôležitú úlohu aj štatistické
ukazovatele. Na základe týchto ukazovateľov vieme určiť presnosť a správnosť jednotlivých
modelov. Používali sme popisnú štatistiku, ktorá práve analyzuje, sumarizuje a spracováva
informácie o danom súbore. Používa nato tabuľky, grafy a predstavuje buď absolútne alebo
relatívne číselne hodnoty [2]. V tomto článku sa využívajú tieto ukazovatele: priemer, strednú
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kvadratickú chybu (RMSE), histogram, modus, rozptyl.
Materiál a metódy
V danom príspevku sme hodnotili 6 rozličných územiach rozmiestnených po
Slovensku. Boli to územia v okolí Babulicovho Vrchu, extravilán obce Bielovce, zjazdovka
na Chopku, extravilán obce Kamenica nad Hronom, extravilán obce Kunov, hrádza pri rieke
Dunaj v katastrálnom území Bratislava - Podunajské Biskupice (Obr. 1). Územia sa vyberali
na základe, kde boli vykonané geodetické merania. Na všetkých územiach sa vykonávala
elektronická tachymetria s prístrojom Leica TC 1100. A práve tieto geodetické merania slúžili
ako etalónové body, čiže kontrolné body. Geodetické meranie sme považovali na najpresnejšie.
Zameriavali sme sa na hodnotenie absolútnych vertikálnych chýb na zvolených výškových
podkladov, akým sú bodové pole fotogrametrického podkladu, výškopis ZBGIS-u, model
SRTM arc1. Absolútne vertikálne chyby sú chyby, ktoré vznikajú rozdielom medzi
etalónovými hodnotami a hodnotami odčítanými z vymodelovaného DVM.

Obr. 1. Lokalizácia skúmaných území

Tvorba celej práce bola rozsiahla nakoľko sa pracovalo s niekoľkými podkladmi na
viacerých územiach. Bolo potrebné si zvoliť správne postupy pre každý podklad zvlášť.
Hodnotilo sa niekoľko vlastností výsledných modelov pomocou popisnej štatistiky,
intervalových odhadov a to na základe absolútnych vertikálnych chýb.
Pri porovnávaní rozdielnych metód zberu je potrebné brať do úvahy, že poznáme
vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu podkladov. Vonkajšie faktory sú
vlastnosti okolitého prostredia a to atmosféra, prekážky, málo slnečného žiarenia, odraznosť
povrchov. Vnútorné faktory sú práve limity danej technológie, presnosť určenia polohy
a taktiež aj vlastnosti použitého žiarenia [1].
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Nakoľko sa pracovalo v danej práci aj s bodovými vstupmi je potrebné aby bola splnená
podmienka, že interpolovaný jav je priestorovo závislý (autokorelovaný).
Z podkladov digitálnej fotogrametrie a zo ZBGIS-u sme vytvorili DVM v dvoch metód
a to pomocou interpolácie regulovaného spline s tenziou (RST) a trojuholníkovej interpolácie
(TIN). Modelovanie pomocou RST interpolácie sa vykonávalo v programe GRASS. A pri
interpolácií metódou TIN sa využíval program QGIS. Modelovali sme dané územia dva krát
z dôvodu eliminovania chýb pri interpolácií.
Triangular irregular networks (TIN) je založená na triangulácií množiny
nepravidelných rozmiestených bodov. Štruktúra nepravidelnej trojuholníkovej sieti je táka, že
obsahuje informácie o vrcholoch, stranách trojuholníkov a taktiež aj informácie o susedných
trojuholníkov [3].
RST je založená na matematickej funkcii, ktorá sa správa buď ako gumená alebo
kovová platňa, ktorá sa ohýba cez všetky vstupné body a ohybnosť sa nastavuje cez parametre
v danom module v.surf.rst v GRASS GIS [1].
Pri tvorbe DVM z fotogrametrických a ZBGIS podkladov sme postupovali skoro
totožne v oboch prípadoch. Dôležité bolo správne nastaviť parametre interpolačnej metódy
RST aby modely boli čo najpresnejšie. Len pri podklade ZBGIS sme museli ešte pristúpiť
k vektorizácií vrstevníc.
Z kontrolných bodov, etalónu sme netvorili DVM, len slúžili na kontrolu. Z daného
podkladu ako napríklad ZBGIS podklad sme vytvorili dva namodelované povrchy pomocou
dvoch rozdielnych interpolačných metód, ktoré sme následne hodnotili.
Vybraný tretí podklad predstavoval SRTM arc 1. Je to spojitý podklad v rastrovom
formáte .tif. Obsahuje údaje o výške a preto sme nemuseli modelovať územie pomocou
interpolačných metód. Pre SRTM 1 arc 1 platí, že rozmer jedného pixela odpovedá jednej
uhlovej sekunde na rovníku, čo predstavuje 30 metrov [4].
Po predpripravení si vstupných dát sme mohli pristúpiť k hodnotení území pomocou
absolútnych vertikálnych chýb (AVCH). Tieto chyby sú odvodené z rozdielov výšok
kontrolných bodov a výšok výsledného modelu. AVCH sme získali v prostredí QGIS, kde sa
nato použil nástroj Point Sampling Tool. Tento nástroj odčíta hodnotu z modelu presne nad
kontrolným bodom a vytvorí novu bodovú vrstvu. V atribútovej tabuľke vznikne nový stĺpec
s nadmorskými výškami. Následne sa spraví rozdiel medzi týmito dvoma výškami a dostávame
hodnoty AVCH. Po získaní týchto rozdielov sa pristúpi k hodnoteniu vertikálnych chýb
modelov a to práve pomocou popisnej štatistiky a s využitím izočiar. Interpolovali sa absolútne
vertikálne chyby pomocou interpolačnej metódy RST, aby sme dostali miesta s rovnakou
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vertikálnou chybou (izolínie). Dané územia sa aj reklasifikovalo, aby bola výsledná mapa
s izolínia prehľadná. Ďalej sa na interpolované územie pridajú izolínie vertikálnych chýb
s označením hodnotami absolútnych vertikálnych chýb ( Obr. 2).

Obr. 2. Výrez územia absolútnych vertikálnych chýb s izolíniami

Za jeden z dôležitejších charakteristík kvality DVM môžeme považovať absolútne
vertikálne chyby, pretože nám vyjadruje presnosť polohy údajov DVM. Pri odčítaní hodnôt
dochádza k najväčším chybám [5].
Výsledky a diskusia
Po vytvorení všetkých 16 DVM na 6 záujmových územiach sme pristúpili
k vyhodnocovaniu jednotlivým DVM podľa územia. Z vypočítaných AVCH sme určili
jednotlivé štatistické parametre a taktiež sme vytvorili 14 izočiarových máp. Tvorbu
izočiarových máp sme realizovali len pre jednu interpolačnú metódu a to práve pre tu
presnejšiu metódu. Tu predstavíme len tie praktickejšie štatistické ukazovatele pri presnejších
modeloch pre jednotlivé oblasti.
Babulicov Vrch bolo prvé územie, ktorý pri podklade SRTM arc1 a nadobúdali RMSE
2,47 m a intervalové odhady pri P=90% nadobúdali hodnoty intervalu <-0,44 m; 3,29 m>
a priemerná hodnota AVCH bola 1,43 m. Izolínie výškopisu ZBGS-u po premodelovaní na
kontrolných bodoch nadobúdali menšie rozdiely ako u predchádzajúceho podkladu. Pri
interpolačnej metóde RST dosahoval RMSE hodnotu 1,583 m a intervalový odhad pri P=90%
boli <-1,37 m; 1,76 m> a priemerná hodnota bola 0,20 m.
Bielovce pri podklade SRTM arc 1 dosahovalo RMSE rozdiel 3,79 m , priemer bol 3,40
m a intervalový odhad pri P=90% bol <2,55 m; 4,24 m>.Pri podklade ZGIS s využitím
interpolačnej metódy RST dosahovalo RMSE rozdiel 2,32 m, priemerná hodnota AVCH bola
1,53 m, intervalový odhad pri P=90% bol<-1,35 m; 4,40 m>
Chopok SRTM arc 1 dosahovalo pri tomto území RMSE hodnotu 5,18 m priemerná
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hodnota AVCH bola 0,21 m, intervalové odhady pri P=90% boli v intervale <-6,42 m; 6,84
m>. Pri bodovom poli fotogrametrických snímok pri interpolačnej metóde RST nadobúdalo
RMSE hodnotu 4,1 m , priemer -0,28 m intervalový odhad pre P=90% <-3,14 m; 2,57 m>.
Výškopis zo ZBGIS-u pri interpolačnej metóde RST dosahoval RMSE 9,98 m , priemer bol 9,54 m a intervalový odhad pre P=90% bol < - 13,30 m; -5,77 m>.
Kamenica nad Hronom podklad SRTM arc 1 vykazoval pri ukazovateľovi RMSE
hodnotu 3,91 m priemerná hodnota AVCH bola 3,55 m, intervalové odhady pre P=90% boli
<1,48 m; 5,62 m>. Pri fotogrametrických snímok pri interpolačnej metóde RST nadobúdali
RMSE 1,66 m , priemer 1,42 m intervalový odhad pre P=90% <0,32 m; 2,52 m>.Izolínie
výškopisu ZBGIS-u pri interpolačnej metóde RST dosahovali RMSE 3,94 m , priemer bol 2
m a intervalový odhad pre P=90% bol <-2,36 m; 6,36 m>.
Kunov podklad zo SRTM arc 1 dosahoval RMSE 2,70 m, priemer bol 2,33 m
a intervalový odhad pre P=90% bol <0,58 m; 4,07 m>. Pri podklade izolínií ZGIS-u s využitím
interpolačnej metódy RST dosahovalo RMSE 1,92 m, priemerná hodnota rozdielov bola 0,16
m, intervalový odhad pre P=90% bol <-2,30 m; 2,62 m>.
Podunajské Biskupice pri podklade SRTM arc1 dosahoval RMSE 3,45 m, priemerná
hodnota bola 3,08 m a intervalové odhady pre P=90% nadobúdali hodnoty intervalu <1,08 m;
5,07 m>.Pri fotogrametrických snímok pri interpolačnej metóde TIN dosahuje RMSE len 0,87
m, priemer bol 0,35 m a intervalové odhady boli <-0,67m ; 1,38 m> .
Je zjavné, že presnejšia je RST interpolačná metóda ako metóda TIN. V sumarizačnej
tabuľke je možné si všimnúť všetky extrémne hodnoty všetkých štatistických ukazovateľov
(Tab.1).
Tab. 1. Sumarizačná tabuľka všetkých štatistických ukazovateľov

ukazovateľ
min RMSE:
max RMSE:
min intervalový odhad :
maxintervalový odhad :
min priemerná hodnota:
max priemerná hodnota:
min modus:
max modus:
min rozptyl:
max rozptyl:
min hodnota:
max hodnota:

hodnota
0,874 m
10,01 m
<-0,67 ; 1,37>
<-6,42 ; 6,84>
-9,544 m
3,554 m
0,390 m
-13,545 m
0,638 m
26,771 m
D-17,730 m
16,793 m

lokalita
Podunajské Biskupice
Chopok
Podunajské Biskupice
Chopok
Chopok
Kamenica n. Hronom
Babulicov Vrch
Chopok
Podunajské Biskupice
Chopok
Chopok
Kamenica n. Hronom

podklad
fotogrametria
ZBGIS
fotogrametria
SRTM
ZBGIS
SRTM
ZBGIS
ZBGIS
fotogrametria
SRTM
fotogrametria
fotogrametria

interpolačná metóda
TIN
TIN
TIN
TIN
TIN
RST
TIN
TIN
TIN
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Záver
Môžeme zhodnotiť, že za najpresnejšie podklady na tvorbu DVM sú fotogrametrické
snímky, ktoré boli práve modelované pomocou interpolačnej metódy RST. Ale
fotogrametrické podklady sú ako aj nákladnejšie tak aj časovo náročnejšie ako vektorizácia
máp. A je preto potrebné zvážiť čí je nutné pracovať s takýmto typom podkladov ak
nepotrebujeme takú presnosť. Pri tomto podklade sa stredná kvadratická chyba absolútnych
vertikálnych chýb pohybovala v priemere 2,2 metra. A pri podklade ZBGIS to bolo v priemere
3,2 metra. Čo predstavuje taktiež vhodný podklad. Ten je časovo náročný nakoľko dochádza
ku vektorizácií máp. Najmenej presným podkladom bolo SRTM arc1, ten dosahoval RMSE 4
metre. Tu môžeme vyzdvihnúť jeho nenáročnosť na spracovanie a efektívnosť na veľkosť
územia. Ale čo sa týka malých území tak tam je značne znevýhodnený, nakoľko veľkosť
jedného pixela je 30x30m. V ostatných podkladoch sa modelovalo územie s veľkosťou pixelu
5x5 m. A práve tento faktor značne ovplyvňuje kvalitu výstupných dát.
Pri izolíniach môžeme hodnotiť, že najväčšie rozdiely výšok sa vyskytovali
v zalesnených územiach alebo úzkych pásoch trávnatého porastu, ktorý bol ale z obidvoch
strán obklopený vegetáciou. Priebeh týchto izolínií pri každom podklade bol iný ale práve na
totožných miestach sa objavovali najväčšie rozdiely.
Táto práca by sa dala do budúcna aplikovať na viacero iných podkladov a otestovať ich,
ďalej by bolo vhodné rozšíriť súbor štatistických ukazovateľov. Aby sa získalo viacej
informácií o vstupných podkladoch.
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Abstract
Participatory approaches for mapping of social excluded areas in Slovakia
The objective of our article is to analyze the participatory approaches and their implementation for
mapping of social excluded areas in Slovakia. Participatory approaches are often discussed in literature abroad
and in Slovakia we are at the beginning with implementation of participatory approaches. Participatory approaches
are based on knowledges of laic users, non-geographers. The methodology of participatory approaches is not
exactly defined and methodology depends on the focused area, local knowledges, participating parts and other
factors. In our research we have analyzed participation among people from social excluded locality and selfgovernmental office in Dobšiná in one of the less developed area in Slovakia.

Keywords: participatory (community) mapping; social excluded areas; Slovakia
Úvod a formulácia cieľa
Cieľom nášho príspevku je analyzovať možnosti využitia participatívnych prístupov pri
mapovaní rôznych znevýhodnených (sociálne vylúčených, marginalizovaných) lokalít.
Problematika rozvoja marginalizovaných lokalít je diskutovaná z rôznych uhlov pohľadu, a to
ako na odborných konferenciách, v médiách, alebo medzi občanmi. Už bolo navrhnutých
mnoho spôsobov riešenia problémov marginalizovaných lokalít, s rôznou mierou úspešnosti.
Našim cieľom je predstaviť iný, na Slovensku inovatívny spôsob mapovania
marginalizovaných lokalít. Pri participatívnych prístupoch sa využívajú znalosti laikov –
negeografov [1, 2]. Výstupom nášho článku je analýza využiteľnosti participácie (spolupráce)
medzi občanmi a miestnou samosprávou pri mapovaní priestoru marginalizovaných lokalít
a ich rozvoji. Pre našu analýzu sme vybrali príklad z mesta Dobšiná, trpiaceho v súčasnosti
ekonomickými problémami. Prebieha tu projekt spolupráce miestnej rómskej komunity
a samosprávy mesta s cieľom zlepšenia podmienok bývania občanov segregovanej lokality [3].
Materiál a metódy
Najprv je potrebné definovať si cieľové lokality výskumu. Marginalizovaná lokalita je
priestorový útvar s rôznou veľkosťou (ulica mesta, časť obce, celá obec) ktorá sa vyznačuje
určitým stupňom podrozvinutosti voči susedným jednotkám. Podľa [1], [4] a [5] sú definované
marginalizované lokality na základe viacerých socioekonomických kritérií (vysoká miera
nezamestnanosti, vysoký počet poberateľov sociálnych dávok, vysoká miera kriminality
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(hlavne mládeže), nízka kvalita bývania, nízky štandard bývania, zvýšená chorobnosť
obyvateľstva a iné kritériá).
Priestorová segregácia nie je vždy celkom podstatná, sociálne vylúčené lokality
nachádzame rovnako vo veľkých mestách, ako aj v odľahlých vidieckych obciach. Pre náš
článok sme sa zamerali na príklad projektu zo sociálne vylúčenej lokality mesta Dobšiná
v regióne Gemera – Malohontu, jedného z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska [5, 6].
Po výbere lokality sme definovali zameranie výskumu na participatívne prístupy pri zbere
a spracovaní priestorových dát. Tieto prístupy sa vyznačujú tým, že nemajú presne definovanú
metodiku práce. Metodika a priebeh riešenia konkrétneho projektu závisia od miestnych
faktorov – územia, znalostí obyvateľov, ekonomického rozvoja, zúčastnených strán a iných
podmienok, na čo upozorňujú [1], [2] a [7]. Na základe analýzy poznatkov z literatúry sme si
stanovili metódy spolupráce, ktoré sme neskôr pri realizácii štúdie sledovali. Vybrali sme osem
metód participatívneho mapovania, ktoré sú použiteľné pri mapovaní marginalizovaných
lokalít.
Ako informačné zdroje z prostredia Dobšinej sme využívali portál Noviny mesta Dobšiná,
internetové noviny samosprávy. Okrem toho sme využívali stránky Mestského úradu
v Dobšinej, ktoré obsahujú podrobné správy o projektoch [3, 8, 9].
Tab. 1. Metódy spolupráce (participácie) využiteľné pri mapovaní sociálne vylúčených lokalít
Zdroj: spracované autorom podľa [1], [2] a [7]
Metódy participatívnych prístupov pri mapovaní marginalizovaných lokalít podľa činnosti a účelu
názov metódy
popis činnosti v rámci metódy
účel metódy
Analýza stavu
analýza existujúcich zdrojov
zistenie stavu problematiky
Terénne mapovanie
"riadená" vychádzka v teréne
mapovanie lokalít bez adresných bodov
Skupinová diskusia
diskusia a výmena znalostí
stmeľovanie útržkovitých znalostí lokality
Zápis do mapy
zápis do podkladových máp
zaznamenávanie zmien v priestore
Simulácia vývoja
analýza faktov o priestore
na základe faktov predikcia možného vývoja
Modelovanie situácie
syntéza faktov a vyhodnocovanie vytvorenie modelu (2D, 3D) z dostupných materiálov
Multimediálne mapovanie rozhovory s dotknutými osobami
záznam výpovedí a faktov o priestore
Skupinový výstup
zhrnutie, syntéza všetkých poznatkov finalizácia, ukončenie projektu, tvorba výstupov

Výsledky a diskusia
Cieľové územie nášho výskumu je Mesto Dobšiná, v severnej časti okresu Rožňava. Mesto
Dobšiná sa nachádza mimo hlavných dopravných trás, a na okraji záujmu vlády a investorov.
Dominantnými priemyselnými odvetviami boli baníctvo, od 18. storočia sa tu ťažili striebro
a železná ruda, v 20. storočí azbest. Ďalej tu pracovali papiereň a píla. Tradične dôležitými
odvetviami hospodárstva mesta boli poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tieto odvetvia tvorili až
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do roku 1989 podstatnú časť ekonomických aktivít v meste, a dnes prechádzajú útlmom, čo sa
prejavuje na sociálnej situácii mesta. Dopravnú infraštruktúru tvoria cesty regionálneho
významu, železničná doprava je už zastavená. Úpadok priemyselnej výroby spôsobil nárast
nezamestnanosti, prehĺbenie sociálnych rozdielov a rozšírenie marginalizovaných lokalít [4, 8
– MsÚ, História mesta].
Lokalizácia sociálne vylúčeného územia pre náš výskum
V rámci Mesta Dobšiná sa marginalizovaná lokalita nachádza v juhovýchodnej časti, pri
odbočení doprava z cesty č. 67 v smere z juhu do centra mesta. Lokalita sa nachádza v údolí
oddelená okolitým terénom od iných častí mesta, badateľná je fyzickogeografická segregácia
lokality od zvyšku zástavby. Ďalej je to územie bývalej priemyselnej zóny, mimo rezidenčných
lokalít, čo prispieva k segregácii lokality. Lokalita nemá oficiálny názov, bez názvu je aj ulica,
ktorá pomedzi rómske obydlia prechádza. Preto sa tu používa ľudové pomenovanie „Cigánska
osada“, alebo jednoducho „lokalita“ (bez rasového podtextu) [3, 9].

Obr. 1. Lokalizácia sledovanej segregovanej lokality v rámci Mesta Dobšiná
Zdroj: spracovanie autorom v softvéri ArcGIS 10, podľa podkladov [10]

Projekt skvalitnenia bývania pre občanov z marginalizovanej lokality
Problém nevyhovujúceho bývania občanov v lokalite Cigánska osada nebol riešený vyše
30 rokov. Mesto Dobšiná na čele s primátorom Jánom Slovákom sa rozhodlo riešiť tento stav,
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hlavnými dôvodmi bolo šírenie chorôb a parazitov, zvlášť v detskej populácii [3]. Projekt bol
riešený viac rokov a po etapách [3, 8];
- úvodná etapa – úvodným krokom bolo zmapovanie obydlí v segregovanej časti Cigánska
osada, ktoré sa začalo v Dobšinej v roku 2009 (v Košickom kraji už skôr) [3]. Pri mapovaní
obydlí boli viackrát využité participatívne metódy, a to vychádza v teréne, rozhovor
a videozáznam. GIS v tejto fáze neboli využité. Participácia prebiehala na úrovni (zostupne)
samospráva – vedúci skupiny (vajda) – miestni občania [3]. Mapovanie výskytu obydlí,
postavených bez akýchkoľvek povolení, sa muselo realizovať s miestnymi občanmi, ktorí
v mnohých prípadoch nemajú ukončené ani základné vzdelanie. Predmetné obydlia bez adries
bolo potrebné osobne vyhľadávať, čo bolo časovo náročné. Výsledkom tejto etapy bolo
zmapovanie výskytu obydlí v lokalite Cigánska osada, priradenie orientačných čísel
k obydliam a kontrola výstavby v lokalite. Táto fáza bola ukončená v roku 2016, vykonávala
sa s prestávkami, bola to časovo a pracovne najnáročnejšia časť projektu [3].
- stanovenie metodiky vypracovania projektu – na základe podkladov z predošlej fázy
samospráva vypracovala predbežný projekt výstavby bytov nižšieho štandardu. Ďalej bola
nariadená prísna kontrola výstavby nelegálnych obydlí, a ich neskoršie búranie. Navrhnutá
bola výstavba 2 bytoviek nižšieho štandardu [8].
- zisťovanie záujmu o nájomné bývanie – tu boli opäť využité participatívne prístupy.
Predstavitelia samosprávy spolu s primátorom oslovovali občanov lokality Cigánska osada
priamo v teréne, vykonával sa dotazníkový prieskum, a využitá bola aj sociálna sieť Facebook.
Mesto v roku 2016 vypracovalo žiadosti o príspevky na výstavbu bytových domov, ktoré
podporili Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Štátny fond rozvoja bývania, dokopy v sume
2,3 mil. eur (výstavba aj infraštruktúra). Mesto Dobšiná rieši okrem bývania nižšieho štandardu
aj nájomné bývanie pre ostatných občanov [8].
- súčasný stav – prebieha výstavba bytoviek a likvidácia osady, meškanie prác o pol roka, už
pred dokončením, začiatkom marca 2018 došlo k úpravám pri prideľovaní bytov (VZN č.
167/2018, MsÚ Dobšiná – pozn.[8]). Aj po ukončení výstavby a ubytovaní žiadateľov bude
naďalej prebiehať spolupráca medzi ubytovanými obyvateľmi, a terénnymi sociálnymi
pracovníkmi, mestskou políciou a predstaviteľmi samosprávy. Bude sa kontrolovať stav bytov,
hygieny, stav lokality (či nedochádza k hromadeniu odpadu a výstavbe nelegálnych obydlí)
a dodržiavanie platobnej disciplíny nájomcov, aby nedochádzalo k vytváraniu nedoplatkov [3].
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Obr. 2. Ukážka spolupráce pri mapovaní obydlí v roku 2015 v spolupráci s mestskou políciou,
pracovníkmi komisie Mestského úradu Dobšiná pre riešenie rómskej problematiky a vajdom komunity
Zdroj: prevzaté z [9]

Záver
Cieľom našej štúdie bolo analyzovať využiteľnosť participatívnych prístupov pri
mapovaní sociálne vylúčených lokalít na príklade projektu z regiónu Gemera – Malohontu.
Zamerali sme sa na projekt viacstrannej spolupráce v meste Dobšiná, ktorý prebiehal medzi
občanmi marginalizovanej lokality a miestnou samosprávou.
V závere môžeme konštatovať, že využitie participatívnych prístupov pri mapovaní
priestoru marginalizovaných lokalít sa najvhodnejšie osvedčilo pri mapovaní na vymedzenom
maloplošnom území (v našom prípade lokalita Cigánska osada). V spolupráci s terénnymi
sociálnymi pracovníkmi, mestskou políciou, pracovníkmi mestského úradu, vajdom miestnej
komunity Mariánom Bubenčíkom a miestnymi občanmi sa metódou vzájomnej spolupráce
podarilo zmapovať priestorové rozmiestnenie nelegálnych obydlí, každému obydliu bolo
určené číslo. Vzájomná spolupráca má pokračovať aj po výstavbe nájomných bytoviek [3].
V rámci našej štúdie sme mali možnosť sledovať využiteľnosť vzájomnej participácie pri
mapovaní v lokalite, o ktorej boli k dispozícii len minimum znalostí, chýbali adresné body aj
názvy ulíc. Ukázali sme v našom článku príklad toho, že aj rómske obyvateľstvo môžeme
s úspechom zapájať do mapovania priestoru a sami si takto pomôžu zlepšiť životné podmienky.
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Abstract
Spatial aspects of using the portal „Odkaz pre starostu“
The aim of our article is to analyze spatial aspects of using the portal „Odkaz pre starostu“ (translated
„Message for mayor“). The portal was created by non-governmental sector for improvement the communication
among citizens and public institutions. The portal is an example of using the community mapping in the public
administration. Map of the portal is based od The Google Maps and citizens can mark their messages into the
map. In our research we have focused on the spatial aspects of using the portal Odkaz pre starostu in districts and
communities in Slovakia. We have tried to describe factors which influence the civic and institutional participation
in the portal Odkaz pre starostu.

Keywords: participatory approaches; portal Odkaz pre starostu; self-government; Slovakia
Úvod a formulácia cieľa
Cieľom nášho článku je bližšie charakterizovať priestorové aspekty pôsobenia portálu
Odkaz pre starostu na Slovensku. Našim cieľom bolo bližšie sa oboznámiť s fungovaním
portálu a s priestorovými súvislosťami jeho pôsobenia, nakoľko sme si pri práci s mapou
priestorového rozmiestnenia využívania portálu, mapou hlásených podnetov, všimli značné
rozdiely v rámci Slovenska. Pokúsili sme sa analyzovať faktory, ktoré majú vplyv na súčasné
priestorové rozšírenie používania portálu Odkaz pre starostu, využívali sme odbornú literatúru
o komunitnom mapovaní a občianskej spolupráci pri miestnom rozhodovaní. Získané poznatky
sme interpretovali na úrovni krajov, okresov a obcí, vyjadrili sme podiely obcí
spolupracujúcich v rámci Slovenska.
Náš článok sa týka problematiky spolupráce obyvateľstva a samosprávy pri správe
verejného priestoru. Nadväzuje na problematiku participatívneho (komunitného) mapovania,
ktorú autor riešil v rámci svojej diplomovej práce. Portál Odkaz pre starostu predstavuje
príklad zberu priestorových dát prostredníctvom občanov – negeografov, ktorí majú záujem
zmapovať to, čo považujú za potrebné, aby sa zmenilo. Je to jeden zo spôsobov odovzdávania
komunitných znalostí (ako občianske podnety) kompetentným predstaviteľom. Portál Odkaz
pre starostu predstavuje na Slovensku inovatívny spôsob komunikácie na úrovni občan –
samospráva a je to jeden z nástrojov miestnej demokracie a adresnejšieho rozdeľovania
prostriedkov samosprávy. Občania môžu zároveň sledovať činnosť samosprávy a stav riešenia
ktoréhokoľvek podnetu [1, 2].
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Materiál a metódy
Kľúčovým materiálom, z ktorého sme čerpali najviac poznatkov, bol portál Odkaz pre
starostu. Vytvorila ho mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť [1].
Portál poskytuje prehľadnú mapu občanmi hlásených podnetov, štádium riešenia podnetov je
vyznačené farebným piktogramom. Mapový podklad tvorí vrstva Máp Google, je tu možnosť
výberu podkladovej mapovej vrstvy (základná mapa, satelitná snímka, mapa terénu [1]).

Obr. 1. Ukážka mapy podnetov a navigačných panelov
Zdroj: portál Odkaz pre starostu [1], obrázok upravený autorom

Portál ďalej poskytuje podrobný štatistický prehľad riešených podnetov [2], pričom
v hornej lište vľavo máme možnosť si vybrať štatistiky za konkrétnu samosprávu. Ďalej sme
si vybrali územné členenie pre interpretáciu našich poznatkov. Využili sme územné členenie
podľa okresov (NUTS IV) kvôli prehľadnosti (tu sa ukážu okresy, kde nie sú žiadne podnety),
a členenie NUTS II, pre priestorovú analýzu podnetov v rámci štátu v závere článku [3].
Pre hlbšie pochopenie problematiky občianskej participácie a pri neskoršom výbere
sledovaných faktorov sme priestor venovali literárnym zdrojom. Použili sme zdroje zamerané
na využitie systémov GIS ako nástroja komunitného mapovania [4]. Pre doplnenie poznatkov
o ekonomickej vyspelosti regiónov Slovenska sme využili kapitolu z odbornej literatúry [5].
A v menšej miere sme použili zdroje z oblasti verejnej politiky, kde sa okrem iného venujú
faktorom podmieňujúcim občiansku participáciu pri verejnom dianí [6].
Výsledky a diskusia
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Východiskové tézy nášho výskumu
Po úvodnom naštudovaní obsahu portálu Odkaz pre starostu, jeho mapovej časti, a po
preštudovaní literatúry, sme zo zistených poznatkov určili východiskové tézy našej štúdie,
ktoré potvrdzujú literárne zdroje. Tieto tézy sú všeobecne platnými faktormi občianskej
participácie, ktoré platia prakticky kdekoľvek na svete, nielen na Slovensku. Občianska
participácia pri verejnom dianí je podmienená rôznymi vzájomne pôsobiacimi faktormi, medzi
najvýznamnejšie z nich patria (podľa [5] a [6]);
- vzdelanie občanov – čím vyššie vzdelanie dosiahli, tým majú vyšší záujem o participáciu
(spoluprácu) pri správe verejných záležitostí.
- ekonomická rozvinutosť – v ekonomicky rozvinutejších územiach majú občania vyšší záujem
o participáciu pri správe verejných záležitostí, súvisí to aj so sociálnym statusom, lepšie
situovaní občania viac cítia potrebu zasahovať do verejného diania.
- politická kultúra a tradícia – opäť významný faktor, vyšší záujem o participáciu dosahujú
občania vtedy, ak je na danom území tradícia demokratických volieb, dodržiavania ľudských
práv a slobôd.
Priestorové aspekty občianskych podnetov v rámci Slovenska
Hlavným výstupom tejto práce je priestorová analýza používania portálu Odkaz pre
starostu na území Slovenska. Mapa podnetov je prehľadne spracovaná, a je z nej hneď jasné,
kde a aký veľký záujem je o využívanie služieb portálu. Následne sme v rámci nášho výskumu
uskutočnili syntézu poznatkov získaných z mapy s podnetmi, a z odbornej literatúry, ktorú sme
uviedli vyššie v metodike článku.
Po poznatkovej syntéze sme spracovali získané poznatky do podoby výstupov. Zistili sme
významné odlišnosti v miere participácie občanov prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu.
Najaktívnejšie sa do spolupráce s portálom zapájajú samosprávy v rozvinutých lokalitách
s ekonomicky vyššou rozvinutosťou. Na druhej strane sa vyskytli okresy južného, severného
a východného Slovenska, kde neboli zaznamenané žiadne podnety v žiadnej obci [1, 2]. Počas
vypracovania našej štúdie sme zistili závažné výnimky od platných téz, ktoré uvádzame
v závere nášho príspevku.
Finálnymi výstupmi nášho príspevku sú; tabuľkový prehľad zapojenosti samospráv na
úrovni okresov Slovenska, a mapa podnetov dávajúca do súvislosti ekonomickú vyspelosť
okresov vyjadrenú výškou priemernej hrubej mzdy za všetky sektory hospodárstva a počet
podnetov podľa mapy a štatistiky portálu Odkaz pre starostu v roku 2017 [2].
Tab. 1. Štatistický prehľad využívania portálu Odkaz pre starostu podľa okresov a obcí
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Zdroj: spracované autorom podľa zdrojov [1], [2] a [7]
Pozn. do úvahy neboli brané podnety nepatriace samosprávam (napr. do kompetencie NDS). Medzi obce sú
započítané mestské časti Bratislavy (17) a Košíc (22), bez nich je na Slovensku 2890 obcí.
Štatistika zapojenosti okresov a obcí do spolupráce s portálom Odkaz pre starostu (2017)
kraj
poč. okresov nezapojené okr.
obce zapojené obce % zapoj. obcí podnety
% podnetov
Bratislavský
8
0
89
28
31,46
5497
58,62
Trnavský
7
3
251
22
8,76
1351
14,41
Nitriansky
7
1
354
23
6,50
589
6,28
Trenčiansky
9
2
276
19
6,88
627
6,69
Žilinský
11
6
315
15
4,76
121
1,29
Banskobystrický
13
9
516
29
5,62
276
2,94
Košický
11
4
461
25
5,42
414
4,42
Prešovský
13
7
665
17
2,56
502
5,35
Spolu
79
32
2927
178
9377
100,00

V rámci diskusie k priestorovému rozšíreniu podnetov portálu Odkaz pre starostu by sme
ešte upozornili na faktor sídelnej štruktúry. Napríklad v Prešovskom kraji, kde sa nachádza
vysoký počet veľmi malých obcí, môže štatistika zapojenosti vychádzať nízka. Pre tieto malé
obce je prakticky nepotrebné zapájať sa do činnosti portálu Odkaz pre starostu [1, 6, 7].

Obr. 2. Mapa porovnávajúca počet podnetov a výšku priemernej mzdy
Zdroj: spracované autorom v softvéri ArcGIS 10, podľa [1, 2]

Záver
V závere nášho článku môžeme konštatovať, že portál Odkaz pre starostu sa na Slovensku
stáva spojovacím článkom medzi občanmi a inštitúciami. Zistili sme, že miera využívania
portálu Odkaz pre starostu úzko súvisí s faktormi, ktoré všeobecne podmieňujú občiansku
spoluprácu pri verejnom dianí. Najaktívnejšie sa do využívania portálu zapájajú občania
ekonomicky rozvinutých okresov v regióne západného Slovenska (NUTS II) [1, 3].
V ekonomicky slabo rozvinutých regiónoch je miera zapojenia občanov a samospráv nižšia.
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V Banskobystrickom a Prešovskom kraji máme okresy, kde sa nezapojila žiadna samospráva
do využívania portálu Odkaz pre starostu, a ani občania nepodali žiadne podnety. Na druhej
strane sme zistili niekoľko výnimiek, ktoré vyššie spomenuté faktory občianskej participácie
nepotvrdzujú, avšak faktor participácie v prepojení s ekonomickou rozvinutosťou platí.
V prípade našej štúdie sa potvrdilo, že v prípade využívania portálu Odkaz pre starostu
ekonomické faktory nezohrávajú až takú významnú rolu, ako sme v začiatku štúdie
predpokladali. A taktiež ani vzdelanostná úroveň občanov. Ako výnimky môžeme uviesť
samosprávu mesta Sečovce, kde sa portál Odkaz pre starostu využíva. A ako ďalšia výnimka
je Žilina, krajské mesto v ekonomicky rozvinutej lokalite s kvalitnou dopravnou dostupnosťou,
a sídlom školy univerzitného typu. Napriek tomu Žilina portál Odkaz pre starostu zatiaľ
nevyužíva, hoci v roku 2012 bol pokus o jeho zavedenie, zlyhal na politickej nevôli
predstaviteľov samosprávy mesta [8]. Ako výnimku uvádzame tiež okres Kežmarok, jeden
z najmenej rozvinutých okresov, ktorý napriek tomu vykazuje vysokú mieru aktivity, aktívne
sa do činnosti portálu Odkaz pre starostu zapájajú mestá Púchov, Rajec, Stará Ľubovňa, Levoča
a Vranov nad Topľou, hoci patria medzi menšie mestá [1, 2].
Tu by sme upozornili na síce posledné, ale dosť zásadné zistenie, že na Slovensku
zohrávajú významnú úlohu politické faktory a vôľa politických predstaviteľov podporovať
občiansku participáciu, čo sa prejavuje na využívaní portálu Odkaz pre starostu. Nanešťastie,
nie všetci predstavitelia samospráv si uvedomujú, že ich prvoradou úlohou je slúžiť v prospech
občanov, svojich voličov. Nízky počet podnetov je tiež zaznamenaný v okresoch
s dominantnou maďarskou menšinou [1]. Tu je potrebná postupná zmena myslenia v celej
spoločnosti, že byť zvolený neznamená iba prospech, ale aj povinnosť slúžiť občanom [6, 8].
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Abstract
River terraces and rate of erosion of the Váh River in the Liptovská kotlina Basin.
The Liptovská kotlina Basin belongs to the most neotectonically active regions within the Western
Carpathians [1]. Morphologically expressive faceted slopes on the contact with adjacent mountains, travertines
and fluvial system in terrace developement is the part of the evidence of its neotectonic activity. Based on the Váh
River terraces analysis, the rate of erosion of the Váh River was calculated. Both, the total erosion (Et) since the
terrace bedrock formation until the recent floodplain bedrock formation and the partial erosion (Ep) between two
subsequential terraces’ bedrocks formation were calculated. Totally 13 terrace levels were identified based on the
summary of the previous investigations, the drillings analysis and field research, from which 11 levels has its own
terrace bedrock. The rate of erosion of the Váh River changed strongly with the most marked rate during the upper
part of the middle Pleistocene. This can be considered as the evidence of increased uplift rate of the Liptovská
kotlina Basin during the upper part of the middle Pleistocene (Riss).

Keywords: river terrace; rate of erosion; the Váh River; the Liptovská kotlina Basin
Úvod a formulácia cieľa
Váh ako naša najdlhšia rieka (403 km) vzniká sútokom Bieleho (prameniaci vo
Vysokých Tatrách) a Čierneho (prameniaci v Kráľovohoľských Tatrách) Váhu pri Kráľovej
Lehote v nadm. výške 664 m n. m (obr. 1 A, B).
Vo svojom hornom toku preteká Liptovskou kotlinou, ktorá spolu s Popradskou
kotlinou patrí nielen k najvyššie položeným kotlinám Západných Karpát, ale aj
k neotektonicky najviac aktívnym. Kotlina je budovaná vnútrokarpatským paleogénom
(vrchný Priabón až spodný Oligocén), pričom kvartérny pokryv (rôznej genézy a hrúbky)
najmä v prípade fluviálnych a chemogénnych sedimentov (travertínov) predstavuje dôležitý
stratigrafický marker [1 - 2].
O neotektonickej aktivite kotliny svedčí nielen jej morfologicky výrazný zlomový
kontakt voči okolitým pohoriam, prítomnosť travertínov, ale aj samotný fluviálny systém Váhu
v terasovom vývoji. Od vzniku najstaršej akumulácie (Vrchný pliocén?) sa Váh vytvoriac
celkovo 11 terás zarezal o cca 169 m. Výškový a vekový interval medzi jednotlivými terasami
je však rôzny, čo napovedá nielen o meniacej sa intenzite zarezávania Váhu v priebehu
kvartéru a koncom pliocénu, ale aj o vertikálnych pohyboch Liptovskej kotliny.
Cieľom príspevku je na základe analýzy terás.odhadnúť intenzitu zarezávania Váhu
v Liptovskej kotline od vzniku najstaršej vážskej akumulácie (vrchný pliocén?) po súčasnosť.
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Materiál a metódy
Prvotným krokom bola sumarizácia poznatkov o riečnych terasách Váhu v Liptovskej
kotline. Priestorové rozmiestnenie zvyškov jednotlivých terasových úrovní a ich zjednotenie
do jednotného terasového systému bolo vykonané na základe sumarizácie doterajších
výskumov [3-12], analýzy vrtnej databázy (za účelom odhalenia výšok terasových báz)
a vlastného terénneho výskumu. Jednotný systém bol vypracovaný na základe relatívnej výšky
terasových báz a povrchov a charakteru terasových akumulácií s prihliadnutím na
stratigrafické zaradenie terás Západných Karpát [13].
Pre stanovenie erózie sme vypočítali jednak celkovú priemernú eróziu (od vzniku
skalnej bázy danej akumulácie po vznik skalnej bázy súčasnej nivy, viď I.), ale aj čiastkovú
(od vzniku skalnej bázy danej akumulácie po vznik skalného podložia nasledujúcej terasy, viď
II.) eróziu. Za časové intervaly medzi vznikom terasových báz boli zvolené začiatky
akumulačných období. V kvartéri predstavovali začiatky glaciálov, pri vzniku plošinovej terasy
to predstavoval začiatok vrchného pliocénu. Výpočet bol realizovaný len na terasy, ktoré majú
samostatnú skalnú bázu.

Obr. 1. A: Terasový systém Váhu v Liptovskej kotline. B: Poloha Liptovskej kotliny a priebeh Váhu

Vek bol určený koreláciou glaciálov alpskej a nordickej (SZ Európy) stratigrafie
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s morskými izotopovými stupňami [14]. V súvislosti s koreláciou glaciálov alpskej stratigrafie
v starom pleistocéne je nutné sa zmieniť o relatívnej nepresnosti týchto korelácií, a to najmä
vzhľadom na nedostatok numerických datovaní.
[I.]

Et = Ht / At

Et: celková erózia (od vzniku bázy príslušnej terasy po vznik bázy súčasnej nivy)
Ht: relatívna výška bázy terasy voči báze súčasnej nivy
At: časový interval od vzniku bázy príslušnej terasy po vznik bázy súčasnej nivy

[II.]

Ep = Hp / Ap

Ep: čiastková erózia
Hp: relatívna výška bázy terasy voči báze nasledujúcej (vekovo mladšej) terasy
Ap: časový interval medzi začiatkami akumulačných období (medzi vznikom báz) vekovo
nasledujúcich terás

Výsledky a diskusia
Zjednotený fluviálny systém predstavuje trinásť terasových úrovní, z ktorých jedenásť
má samostatnú skalnú bázu Na základe morfopozície boli v súlade so západokarpatským
terasovým systémom [13] rozdelené do skupiny nízkych, stredných, vrchných, vysokých
a plošinových terás (obr. 1, 2, 3). Nízku terasu možno považovať za akumulačnú, zatiaľ čo
ostatné predstavujú terasy zložené. Nivnú terasu a súčasnú nivu považujeme za terasy
akumulačné, vložené do nízkej terasy, s ktorou majú spoločnú bázu.
Ako možno vidieť v tabuľke 1 a na obrázku 4, intenzita erózie Váhu sa v priebehu
sledovaného časového intervalu výrazne menila. Počas pliocénu a začiatku spodného
pleistocénu bola rýchlosť čiastkovej erózie nízka. Medzi vznikom 2. a 3. vysokej terasy (teda
koncom starého a začiatkom stredného

pleistocénu) sa začala mierne zvyšovať.

Najvýraznejšiu zmenu v intenzite erózie možno zaradiť do obdobia medzi tvorbou 3. vrchnej
a 1. strednej terasy v mladšej časti stredného pleistocénu, kedy narástla na 0,18 mm/r. Mladšiu
časť stredného pleistocénu (Riss) ako celok teda považujeme za obdobie s najvyššou hĺbkovou
eróziou Váhu v Liptovskej kotline. V priebehu mladého pleistocénu sa intenzita opäť znížila.
Keďže hĺbková erózia toku spolu so vznikom fluviálneho systému v terasovom vývoji
poukazuje na tektonický výzdvih územia, najvýraznejšie vertikálne neotektonické pohyby
Liptovskej kotliny teda možno zaradiť do obdobia Rissu.
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Obr. 2. Terasový systém Váhu v západnej časti Liptovskej kotliny

Obr. 3. Terasový systém Váhu vo východnej časti Liptovskej kotliny

Záver
V predkladanom príspevku bolo prezentované nielen zjednotenie vážskeho terasového
systému v Liptovskej kotline, ale aj jeho následná analýza za účelom odhadu miery erózie
Váhu počas tvorby terasových úrovní.
Na základe výsledkov možno konštatovať, že najvýraznejšiu eróziu dosahoval
Váh počas mladšej časti stredného pleistocénu.
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Miera hĺbkovej erózie Váhu bola využitá aj na odhalenie vertikálnych neotektonických
pohybov Liptovskej kotliny, pričom ich intenzita je zhodná s intenzitou hĺbkovej erózie Váhu.
Tab. 1. Terasový systém Váhu v Liptovskej kotline, jeho vybrané kvantitatívne atribúty (morfometria,
odhadovaný vek) a jeho miera erózie.
Relatívna výška bázy sa vzťahuje ku výške bázy súčasnej nivy. Vek je stanovený pre začiatok akumulačných
období jednotlivých terás.

Obr. 4. Model miery (čiastkovej) erózie Váhu v Liptovskej kotline v závislosti od času
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Abstract
Gravel analysis of the Váh River terraces in the Liptovská kotlina Basin
Fluvial sediments of the Váh River within the Liptovská kotlina Basin were developed in a form of river
terraces. This accumulation feature record the paleo processes, which took a part in their formation. The character
of depositions vary depending on a number of factors. To determine the character of fluvial sediments of the Váh
River terraces within the Liptovská kotlina Basin was the aim of the study. Size, roundness, lithology and three
markers of weathering of clasts was object of the analysis. Considering the extent of article, only relations of
lithology, rust and complex stage of weathering of gravels to age of terraces were interpreted. In general, there is
the largest portion of granitic (41,1 %) and quartzite (26,3 %) rocks, the tendency of rust is to increase with the
age of terraces as well as the stage of weathering of its material. The resultant relative dating, can be used for the
extrapolation of results of numerical dating.

Keywords: gravel analysis; river terrace; the Váh River; the Liptovská kotlina Basin
Úvod a formulácia cieľa
Fluviálne sedimenty Váhu v Liptovskej kotline sa v priebehu pliocénu a kvartéru
vyvinuli do podoby riečnych terás. Jedná sa o terasy zložené, pozostávajúce zo štrkopieskov
(v rôznom stupni zvetrania) často pokrytých materiálom rôznej genézy a hrúbky. Nízka terasa
predstavuje terasu akumulačnú budovanú dnovou výplňou z posledného glaciálu, na povrchu
ktorej je uložená nivná fácia holocénneho veku tvoriaca nivnú terasu a súčasnú nivu [1 - 2]. Na
základe nášho výskumu vážskych terás v Liptovskej kotline, s prihliadnutím na
západokarpatský

terasový

systém,

bolo

identifikovaných

11

fluviálnych

úrovní

pozostávajúcich zo zrezanej skalnej bázy a terasovej (štrkopiesčitej) akumulácie. Súčasná niva
(T Ia) spolu s nivnou (T Ib) a nízkou terasou (T Ic) sú budované materiálom dnovej výplne,
pričom majú spoločnú bázu, ktorá sa smerom k okrajom dna mierne zvyšuje.
Každá z odhalených úrovní predstavuje záznam o určitej etape vývoja doliny Váhu.
Nositeľom záznamu fluviálnych procesov sú práve fluviálne sedimenty, ktorých charakter sa
v závislosti od ich pozície mení.
Cieľom príspevku je, v nadväznosti na staršie práce [1, 2, 3], odhaliť vybrané vlastností
charakteru fluviálnych terasových sedimentov Váhu v Liptovskej kotline.
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Obr. 1. A: Lokalizácia výskumných bodov na vážskych terasách. B: Pozícia Liptovskej kotliny
a výskumných bodov v nej

Materiál a metódy
Na odhalenie charakteru fluviálnych sedimentov terasových úrovní Váhu bola využitá
analýza štrkov, ktorá pozostávala zo sledovania vybraných atribútov obliakov, pričom z každej
terasovej úrovne znázornenej na obr. 1 (okrem 3. strednej terasy kvôli nedostupnosti k
akumulácii) bolo analyzovaných minimálne 150 obliakov. Pre analýzu dnovej výplne bola
využitá korytová fácia súčasnej nivy. V prípade 1. a 3. vysokej terasy sa využili priemerné
hodnoty z oboch reziduí, na ktorých sme realizovali analýzu. Miesta analýz (obr. 1) boli
zamerané pomocou GPS prístroja (Garmin eTrex Touch 35). Sledované boli rozmery obliakov
(dĺžka osí a, b, c), stupeň ich zaoblenia (6 stupňov, [4]), druh horniny, hrúbka prstenca
navetrania (v mm), prítomnosť hrdze a celkový stupeň zvetrania (5 stupňov). Posledné dva
sledované atribúty boli vyhodnotené iba z granitoidných obliakov, keďže majú priemerne
najvyšší podiel na všetkých lokalitách (tab. 1), čo umožňuje lepšie porovnanie terasových
úrovní.
Vzhľadom na rozsiahlosť sledovaných dát a možnosti tohto príspevku sme sa v tejto
štúdii zamerali na vyhodnotenie vzťahu litológie, podielu obliakov podľa hrdze a na celkový
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stupeň zvetrania voči veku terás.
Druh horniny bol určovaný makroskopicky v nasledovných kategóriách: granitoidy
(granity, granodiority, aplity a pegmatity), silikátové horniny (kremence, kremene, kremenné
zlepence), pieskovce (paleogénne a permské pieskovce, prachovce, lunzské vrstvy a arkózy),
metamorfity (amfibolity, svory, ruly, tektonity), karbonátové horniny (slienité, piesčité,
wettersteinské, guttensteinské vápence a dolomity) a vulkanity (paleobazalty, resp. melafýry).
Pri určovaní hrdze sme vychádzali z metodiky [5], ktorú sme spresnili tým, že sme
neurčovali iba podiel zoxidovaných (zhrdzavených) obliakov, ale vizuálne sme rozoznávali, či
je podiel hrdze vyšší (A2) alebo nižší (A1) ako 50 % plochy čerstvého lomu obliaku, prípadne
sa v obliakoch hrdza vôbec nenachádza (N).
Stanovenie celkového stupňa zvetrania obliakov bolo založené na syntéze viacerých
faktorov (tab. 2). Hrúbka prstenca navetrania sa merala v milimetroch, pričom na niektorých
značne zvetraných obliakoch ju nebolo možné jednoznačne identifikovať (symbol bez), kým
na niektorých zdravých oblakoch úplne chýbala, resp. jej hodnota bola nižšia ako 0,5 mm
(symbol N). Po stanovení zastúpenia jednotlivých stupňov navetrania (Wn) danej terasovej
úrovne sa dané podiely vynásobili číslom stupňa navetrania (n) a následne zrátali, čím sa pre
celkovú terasovú úroveň získal tzv. index navetrania W [I.].
W = ∑))*+(Wn ∗ n)

[I.]

W: index navetrania
Wn: podiel obliakov n stupňa zvetrania
n: stupeň navetrania (1 – 5)
Tab. 1. Atribúty materiálu terasových akumulácií Váhu na vybraných lokalitách Liptovskej kotliny
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Tab. 2. Faktory a ich atribúty, ktoré vstupujú do hodnotenia celkového stupňa zvetrania obliakov

Výsledky a diskusia
Pri sledovaní priemerného podielu hornín (tab. 1, obr. 2) vidíme, že najväčšie
zastúpenie má skupina granitoidov (41,2 %), silik. hornín (26,4 %) a pieskovcov (10,6 %),
zatiaľ čo najnižšie zastúpenie má sk. karbonátov (3,1 %). Je nutné zdôrazniť, že iba pri
plošinovej a 1. vysokej terase je podiel silik. hornín v akumulácii vyšší ako podiel
granitoidných hornín. Nárast podielu granitoidných hornín sa ukazuje od plošinovej až po
1. vrchnú terasu, potom sa ich podiel mierne zmenšuje. Najvyšší podiel granitoidov sa vyskytol
na 1. vrchnej (60,5 %) a 1. strednej terase (52,6 %). Vulkanity sa nachádzali v materiáli každej
úrovne, čo potvrdzuje vplyv Váhu pri ich vzniku, zatiaľ čo karbonátové horniny sa vyskytovali
iba v materiáli plošinovej (1,3 %), 2. vysokej (21,3 %), 2. vrchnej (5,2 %) terasy a v materiáli
dnovej výplne (3,3 %).
Síce priemerné hodnoty podielov obliakov s rôznym rozsahom hrdze (tab. 1)
poukazujú, že v najväčšom zastúpení sú obliaky zahrdzavené na stupni A2 (45,5 %), potom
A1 (42,1%) a najmenej je ich úplne bez hrdze (12,3 %), avšak ich zastúpenie sa s vekom terasy
výrazne mení (obr. 3). Pri sledovaní celkového trendu vidieť pri postupnom znižovaní obliakov
skupiny A2 nárast podielu skupiny A1. Od 1. strednej terasy až po dnovú výplň pozorujeme
prudký nárast podielu obliakov bez hrdze a zároveň výrazný pokles skupiny A2. Zastúpenie
skupiny A1 klesá až v materiáli dnovej výplne. Z celkového trendu vystupuje charakter
materiálu 2. vysokej terasy.
Celkový stupeň zvetrania materiálu vyjadrený indexom zvetrania (W) vykazuje zmenu,
ktorá značne koreluje s vekom terasy (tab. 1, obr. 4). S klesajúcim vekom terasy sa znižuje aj
celkové zvetranie materiálu. Menší odklon možno zaznamenať iba pri 3. vysokej terase.
Relatívne nízky rozsah v hodnote zvetrania pozorujeme na najvyššie položených terasách,
konkrétne medzi plošinovou a 1. vrchnou terasou, kde dosahuje iba 35,9, zatiaľ čo rozsah
medzi 2. vrchnou terasou a dnovou výplňou predstavuje až 163,8.
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Obr. 2. Podiel obliakov na riečnych terasách podľa ich litológie. Vysvetlivky: 1: skupina granitoidov, 2:
sk.silikátov, 3: sk. pieskovcov, 4: sk. vulkanitov, 5: sk. metamorfitov, 6: sk. karbonátov

Obr. 3. Podiel obliakov na riečnych terasách podľa ich stupňa zahrdzavenia

Obr. 4. Podiel obliakov na riečnych terasách podľa ich celkového stupňa zvetrania

Vzhľadom na to, že zdrojovou oblasťou paleovulkanitov pre Liptovskú kotlinu je
Malužinské súvrstvie Hronika v Nízkych Tatrách (odkiaľ ich prináša Čierny Váh), tak
skutočnosť, že sa paleovulkanity nachádzajú v akumuláciách všetkých úrovní poukazuje na
vplyv Váhu pri ich vzniku, a teda, že ich možno považovať za vážske terasy a nie za terasy
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prítokov (resp. ich kužele či vejáre). Naopak, najvyšší podiel (21,3 %) karbonátových hornín
(pochádzajúcich z Nízkych Tatier) zo všetkých sledovaných lokalít možno v materiáli
2. vysokej terasy (VII) vysvetliť výraznejším vplyvom prítoku Váhu, a síce Kľačianky.
Zvýšený vplyv prítoku na reziduum 2. vysokej terasy (VII, lokalita 4, obr. 1) je
pravdepodobne aj dôvodom relatívne nízkeho zastúpenia obliakov skupiny A2 v jej materiáli.
Príčinou je asi prekrytie vážskej terasy akumuláciou prítoku (odrážajúc sa aj vo zvýšenom
zastúpení karbonátov).
Záver
Táto štúdia využitím analýzy štrkov vážskych terás podáva obraz o ich vybraných
vlastnostiach, pričom poukazuje aj na ich tendencie v závislosti od veku terasových úrovní. Je
nutné zdôrazniť, že výsledky tejto štúdie sú v určitom zmysle len predbežné.
Po spracovaní väčšieho počtu lokalít a s využitím realizovaných numerických datovaní
fluviálnych (v Liptovskej kotline) a glacifluviálnych sedimentov (v Popradskej kotline), sa
komplexné sledovanie vlastností štrkových akumulácií terás plánuje aplikovať na koreláciu
a extrapoláciu výsledkov relatívneho datovania na ďalšie terasové lokality v Podtatranskej
kotline, čím sa z relatívneho stáva v určitom zmysle datovanie numerické.
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Abstract
Possible Usage of a Three-Tier Test When Assessing Misconceptions Regarding the Topic of Acids and
Bases
The objective of this research is to address a possible usage of a three-tier test regarding the topic of acids
and bases for revealing misconceptions. We aimed to find answers for using a three-tier test to expose
misconceptions among students and to prove the usability of a percentage scale when assesing how sure a student
is when choosing the correct answer during the test.

Keywords: three-tier tests; misconceptions; acids and bases
Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti zrejme niet pochýb o tom, aké dôležité je pri procese vzdelávania poznať
výskyt najčastejších miskoncepcií u žiakov. Nejde totiž len o chybné názory a nevedomosti,
ktoré môžu byť ľahko odstránené, ale o celkovú štruktúru poznatkov u jednotlivca, ktorá
v prípade miskoncepcií bráni správnemu používaniu znalostí a vedie tak k neschopnosti
aplikovať poznatky pri riešení zložitejších problémov. Výsledkom je jedinec, ktorý má mnoho
vedomostí a dokáže ich využívať, ale len v štandardných - „naučených“ – situáciách. Pri
úlohách, kde má získané vedomosti použiť na vyvodenie nových faktov, interpretuje svoje
poznatky nevedeckým spôsobom a dospeje tak k nesprávnym záverom.
Vznik miskoncepcií je zapríčinený viacerými faktormi a nemusí to byť len chyba zo
strany žiaka. Ak učiteľ nevenuje dostatočnú pozornosť sprístupneniu učiva v súlade
s predchádzajúcimi predstavami žiakov, alebo neposkytne priestor samostatnej práci žiakov,
pri ktorej môžu postupovať individuálnym tempom, žiaci sú nútení urýchlene pospájať
novozískané informácie s už existujúcimi štruktúrami, čo ich vedie k vytvoreniu nekorektných
prepojení.
Ku vzniku miskoncepcií dochádza na každom stupni vzdelávania, v škole i pri
samoštúdiu. Žiak, v snahe urýchliť proces učenia a zapamätania si faktov, si vytvára vlastné
vysvetlenia, ktoré sú v jeho ponímaní logické a správne, hoci v skutočnosti sú v rozpore
s vedeckými poznatkami.
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Tento jav môže byť spôsobený aj nesprávnym zjednodušovaním učiva, v záujme
prispôsobenia jeho obsahu kognitívnym schopnostiam žiaka, ktoré sú vymedzené vekom.
Takto vzniknuté miskoncepcie však nebývajú také trvácne, ako tie neskôr vytvorené. Mladšie
deti sú zvyknuté meniť priebežne svoje predstavy o svete, v závislosti od toho, aké získali nové
informácie. Najťažšie sa identifikujú a odstraňujú miskoncepcie u dospelých, ktoré bývajú
oveľa špecifickejšie a častokrát hlboko zakorenené.
Základným predpokladom eliminácie výskytu miskoncepcií je ich včasné rozpoznanie.
Na ich identifikáciu je možné použiť rôzne formy výskumu, ale v poslednom čase sa ako
najefektívnejší spôsob ukazujú viacúrovňové testy, a to predovšetkým také, kde respondent
v prvej otázke vyberá správnu odpoveď a v druhej otázke svoj výber odpovede zdôvodňuje.
Keďže sa pri tomto type testu nedá vylúčiť, že žiak odpoveď tipoval, zo začiatku boli
uprednostňované testy s otvorenou odpoveďou, no neskôr sa dvojúrovňové testy stali typickým
nástrojom na zisťovanie miskoncepcií u žiakov a boli použité v mnohých výskumoch
týkajúcich sa mylných predstav žiakov v rôznych témach [1].
Na rozdiel od bežnej úlohy so štyrmi možnosťami, z ktorých iba jedna je správna, kde
pravdepodobnosť hádania správnej odpovede je 25%, v dvojúrovňových úlohách je
pravdepodobnosť hádania výrazne znížená a rovná sa približne 6% [2].
V snahe čo najviac eliminovať náhodné faktory, ako je tipovanie odpovedí, sa ako
doplnok k dvojúrovňovému testu môže pripojiť ešte tretí stupeň, ktorý zisťuje, či sú si žiaci istí
svojimi odpoveďami na predchádzajúce otázky. Vyhodnocovanie takéhoto testu je potom
v porovnaní s dvojúrovňovým testom oveľa presnejšie, pretože rozlišuje mylné predstavy od
nedostatku vedomostí. To výrazne znižuje počet žiakov, ktorí sú označovaní ako držitelia
mylných predstáv, rovnako ako žiakov, ktorí sú identifikovaní ako držitelia vedeckých
poznatkov, čo výrazne zvyšuje platnosť výsledkov štúdie [2]. Učiteľovi tak poskytuje nielen
prehľad o miskoncepciách, ale v prípade vysokého percenta nedostatku vedomosti poukazuje
na nepostačujúce sprístupnenie učiva [3].
Tretia úroveň je vo väčšine trojúrovňových testov realizovaná označením možnosti
„Som si istý/á“ alebo „Nie som si istý/á“. Len niektoré novšie poskytujú možností viac, vo
forme odpovedí „veľmi istý – istý – neistý – len tipujem“ [4]. Vyjadrenie istoty odpovede je
samozrejme podmienené sebadôverou žiaka, jeho vedomosťami z testovanej oblasti
a celkovou úrovňou intelektu.
V chémii existuje niekoľko štúdií o vývoji a použití trojstupňového testu [5, 6, 7, 8].
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Našim hlavným cieľom je vytvorenie a overenie trojúrovňového testu, ktorý by
dostatočne citlivo dokázal mapovať výskyt miskoncepcií v oblasti kyselín a zásad
u absolventov základných škôl.
Výskum je v súčasnosti vo fáze overovania testových úloh, ktoré boli vytvorené na
základe najčastejšie popisovaných miskoncepcií v zahraničných výskumoch [9, 10]. Súčasťou
tohoto overovania je aj posúdenie, do akej miery vyjadrenie istoty odpovede zodpovedá typu
žiaka, jeho charakteru a jeho vedomostiam.
Materiál a metódy
Výskum bude realizovaný v prvých ročníkoch stredných škôl, ešte pred tým ako sa
žiaci k téme kyselín a zásad dostanú vo vyučovaní chémie na SŠ. Takto bude vylúčený vplyv
konkrétneho učiteľa na výskyt miskoncepcií.
V súčasnej fáze overovania bol trojúrovňový test s 20 položkami zadaný 31 žiakom 4.
ročníka gymnázia v Bratislave, ktorí sa pripravujú na maturitu z chémie.
V prvej úrovni žiaci vyberali odpoveď z troch možností, v druhej úrovni zo štyroch.
Aby sme dosiahli čo najvyššiu výpovednú hodnotu, tretia úroveň, kde žiak vyjadruje svoju
istotu pri odpovedi, bola daná percentuálnou škálou.
Testovanie trvalo 20 minút. Test, keďže má byť ešte v budúcnosti použitý, neuvádzame.
Výsledky a diskusia
V danej fáze tvorby testu nás v prvom rade zaujímalo, či sú zadania úloh zrozumiteľné
a či sú distraktory správne navrhnuté. Názory žiakov na túto časť sme zisťovali rozhovorom
po realizácii testovania a ich pripomienky sme zapracovali do zadaní.
Väčšina pripomienok žiakov súvisela s ich hlbším vzdelaním v oblasti kyselín a zásad,
s ktorými sa natoľko nepočítalo pri tvorbe testu pre žiakov ZŠ. Napríklad tam, kde sme
očakávali, že žiaci odhadnú hodnotu pH, maturanti mali tendenciu pH vypočítať.
Druhou úlohou overovania bolo zistiť, či a aké miskoncepcie sa vyskytnú v tejto
problematike u maturantov.
Najväčšie nedostatky vo vedomostiach preukázali pri zafarbení indikátorov. Až 32%
z nich nevedelo interpretovať zafarbenie univerzálneho indikátora pri rôznych hodnotách pH.
Taktiež sa dopúšťali veľmi obvyklej chyby, keď si pomýlili, kedy sa pH zníži a kedy zvýši
(22%). Ako miskoncepcia sa dalo vyhodnotiť nepochopenie rozdielu medzi koncentráciou
a silou kyseliny, ktoré sa vyskytlo v 8 prípadoch (28%). Po zohľadnení vyjadrenia istoty
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odpovede však toto môžeme považovať za miskoncepciu len u dvoch žiakov. Ostatní udali
nízke percento istoty, takže išlo o nedostatok vedomostí, ktorý si sami uvedomovali.
Obdobne to bolo aj v prípade vodivosti roztokov kyselín a zásad, kde ale žiaci
všeobecne udávali veľmi nízku istotu v odpovedi, v priemere to bolo 53,3%, hoci samotné
odpovede boli väčšinou správne.
Ojedinele sa vyskytlo ešte niekoľko chýb, ktoré sa týkali zásad. Je známe, že kyselinám
sa venuje pri výučbe viacej pozornosti, žiaci ich oveľa viac poznajú z bežného života a preto
lepšie dokážu riešiť úlohy, ktoré s nimi súvisia.
Dôležitou súčasťou nášho overovania testu bolo preskúmanie vierohodnosti tretej
úrovne. Keďže vyjadrenie istoty pomocou percent nie je pri tomto type testov bežné, je na nás,
aby sme si určili, koľko percent budeme považovať za dostatočnú istotu odpovede. Zaujímalo
nás preto, aké percentá vo všeobecnosti žiaci uvádzajú a využili sme aj fakt, že pri tejto malej
vzorke vyučujúci pozná svojich žiakov a vie preto posúdiť, či sú nízke percentá dané celkovou
nízkou sebadôverou, alebo reálnym ohodnotením nedostatku vedomostí.
Postupovali sme tak, že sme u každého žiaka vypočítali jeho priemernú percentuálnu
hodnotu istoty pri odpovediach, ktorá potom predstavovala hranicu medzi jeho istotou
a neistotou. Výsledky boli rôzne, od hodnoty 100%, ktorú dosiahol úspešný riešiteľ
celoštátneho kola chemickej olympiády, až po najnižšiu 26%, ktorú dosiahla žiačka, ktorá
navštevuje seminár pre maturantov len dva mesiace a ktorá iba pri jedinej odpovedi udala
100%-nú istotu. Vysoké priemerné hodnoty (viac ako 80%), a teda vysokú istotu odpovedí,
prejavili najlepší žiaci (16%).
Vyskytla sa aj malá skupina žiakov (10%), ktorí zodpovedali všetko správne, ale ich
priemerná percentuálna hodnota istoty bola pomerne nízka. Pohybovala sa v rozmedzí 69-72
%. V protiklade s týmito výsledkami, žiaci, ktorí dosiahli najhoršie skóre testu, mali priemernú
percentuálnu hodnotu istoty 62-69 %, čo naznačuje preceňovanie vlastných vedomostí.
Zaujímavé výsledky, najmä pre učiteľa, poskytuje porovnanie priemernej percentuálnej
hodnoty vyjadrenia istoty pre jednotlivé položky testu.
Najmenšiu istotu žiaci prejavovali pri odpovediach na úlohy 15.- 18., ktoré sa týkali
vodivosti roztokov kyselín a zásad, čo môže signalizovať, že tejto oblasti nebola venovaná
dostatočná pozornosť pri výučbe, alebo jednoducho je učivo pre žiakov príliš náročné, či
nezaujímavé.
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Obr. 1. Priemerné percentuálne hodnoty vyjadrenia istoty odpovede pre jednotlivé položky
dvojúrovňového testu.

Záver
Z výsledkov výskumu je zrejmé, že trojúrovňový test poskytuje možnosti lepšieho
mapovania výskytu miskoncepcií, ako len test dvojúrovňový, pretože zohľadňuje istotu žiakov
pri odpovedi a dokáže tak spoľahlivejšie vylúčiť chyby spôsobené nedostatkom vedomostí.
Vyjadrenie istoty pri výbere odpovede v percentách, dáva aj neistému žiakovi možnosť
vyjadriť svoje rozpoloženie a vypočítaním priemernej percentuálnej hodnoty istoty dokážeme
lepšie posúdiť, do akej miery ovplyvňuje istotu žiaka pri odpovedi jeho vlastná sebadôvera
a do akej miery stav vedomostí.
Pri realizácii testovania na väčšej vzorke sa budeme opäť zaoberať priemernou
percentuálnou hodnotou vyjadrenia istoty, ale chceme sa tiež zamerať na iné možnosti využitia
percentuálnej škály, ako je napríklad zohľadnenie rozptylu udávaných hodnôt.
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Abstract
The Understanding of the Concept of Chemical Reaction Rate by the Pupils of the 7th Grade of
Elementary School.
Since birth, pupils have created their own ideas about the world around them. They create them by
spontaneous learning and everyday experiences. These ideas are primitive, naive, imperfect and we call them
preconceptions. Preconceptions are constantly evolving and changing due to the new knowledge comes from
books, media, teachers, or other people. Thus, it is important to know, what preconceptions the pupils have in
their kognitive structure, in order to be able to remove them. If preconceptions are not diagnosed and persist, the
pupils´ ideas are changed to another forms of knowledge that are not scientifically correct. Pupils thus create
misinterpretations of some concepts and relationships between them. These wrong concepts of learning we call
misconceptions that affect the next learning process negatively. Therefore, we realised research to find out the
pupils´ preconceptions, which they have from the chemical concept of chemical reaction rate.

Keywords: preconceptions; pupils; elementary schools; chemical reaction rate;
Úvod a formulácia cieľa
Dieťa už pred príchodom do školy nie je ako tabula rasa, ktorá je popísaná až počas
vyučovania správnymi poznatkami, ale prichádza do školy už s nejakými predstavami o svete
[1, 2]. Má už určité predstavy o javoch, pojmoch a veciach, ktoré sú z odborného pohľadu
nezrelé, primitívne, naivné [2]. Tieto detské predstavy sa často označujú pojmom prekoncepty
a môžeme ich charakterizovať ako nedokonalé predstavy, ktoré sa utvárajú spontánnym
učením a každodennými skúsenosťami. Majú predovšetkým zážitkový charakter a
emocionálne zafarbenie [3, 4]. Detské prekoncepty avšak nie sú nemenné, ale majú tendenciu
vyvíjať sa. Je za tým ich neustála interakcia s novými poznatkami, s ktorými dieťa prichádza
do kontaktu, a ktoré sú následne integrované do už existujúcej kognitívnej štruktúry poznatkov.
Asimiláciou nových poznatkov do kognitívnej štruktúry predstáv sa tak existujúca štruktúra
reorganizuje (proces asimilácie a akomodácie podľa teórie J. Piageta). Nové poznatky sa teda
začleňujú do poznatkovej štruktúry dieťaťa na základe skôr nadobudnutých poznatkov a nové
poznatky sú zároveň ovplyvnené tými skôr začlenenými. Tieto zmeny v kognitívnej štruktúre
teda spôsobujú zmeny v myslení a štrukturácii informácií v predstavách dieťaťa [2, 3, 5, 6].
Vo vyučovacom procese dochádza k stretu už existujúcich žiackych predstáv
s informáciami, ktoré prezentujú učitelia. Ako už aj rôzne výskumy ukázali, stáva sa, že nie
vždy je víťazom práve vedecké poňatie učiva. Žiacke predstavy o učive často nezodpovedajú
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tomu, čo by mali žiaci vedieť [2]. Žiaci totiž veľmi neradi menia svoje názory na svet, a preto
často dochádza k tomu, že i pri kvalitnom sprístupnení učiva doposiaľ existujúce prekoncepty
nemiznú. Dochádza k vytvoreniu symbiózy prekonceptov s novým učivom, pričom časť
nových poznatkov možno považovať za odborne správne, no druhá časť poznatkov sa spojí
s prekonceptmi, čím teda časť žiackych predstáv ostáva nezmenená a ovplyvňuje ďalšie
učenie. Výsledkom je žiakovo neúplne, či chybné porozumenie niektorých pojmov a vzťahov,
tiež nepovšimnutie si súvislostí, ktoré sú dôležité alebo všímanie si nepodstatných vecí. Tieto
mylné koncepcie učiva sa zvyčajne označujú ako miskoncepcie [3]. Aby vo vyučovacom
procese nevznikali, je dôležité odhaľovať existujúce žiacke prekoncepty, ktoré sú pre nich
zmysluplné a vysvetľujú im realitu, a následne spochybňovať ich validitu. Je potrebné vytvárať
rôzne situácie, ktoré by žiakov viedli k tomu, aby vyjadrovali svoje predstavy o svete a aby sa
dostali do konfliktu s inými reprezentáciami danej skutočnosti a tak reorganizovali svoje
predstavy [6].
Tento výskum je súčasťou väčšieho výskumu zameraného na didaktickú rekonštrukciu
témy rýchlosť chemických reakcií pre základné školy. V rámci spomínanej didaktickej
rekonštrukcie je jedným z bodov preskúmanie prvotných predstáv, ktorými žiaci disponujú ešte
pred sprístupnením témy. Skúmanie žiackych predstáv o učive, ktoré sa budú žiaci ešte len
učiť, je dôležité pre výber správneho obsahu vyučovania a pri výbere vhodných vyučovacích
metód a aktivít pri sprístupnení témy. Za cieľ nášho čiastkového výskumu sme si teda stanovili
zistiť prvotné vedomosti, prekoncepty žiakov 7. ročníka základných škôl v téme rýchlosť
chemických reakcií a to ešte pred sprístupnením danej témy na hodinách chémie.
Charakteristika výskumnej vzorky
Výskum bol realizovaný vo februári roku 2018. Zúčastnilo sa ho 71 žiakov
navštevujúcich 7. ročník ZŠ. Testovanie trvalo približne 30 minút. V úvode sme žiakov
informovali o tom, akým spôsobom majú odpovedať na kladené otázky. Žiaci boli oboznámení
so skutočnosťou, že zadaný test je súčasťou výskumu a jeho výsledky nebudú zarátané do ich
hodnotenia. Požiadali sme ich, aby do svojej odpovede na dané otázky napísali všetko, čo vedia
a čo si myslia. Poprosili sme ich, aby na otázky odpovedali samostatne a aby k vypĺňaniu testu
pristupovali zodpovedne. Po vyplnení testov nasledoval rozhovor s niektorými žiakmi, ktorých
odpovede sa nám zdali nejasné. Získali sme tak ďalšie rozširujúce odpovede.
Materiál a metódy
Ako výskumný nástroj sme zvolili nami koncipovaný test, ktorý obsahoval 17
otvorených otázok s voľnou tvorbou odpovede. Testovými položkami sme zisťovali, aký
1365

prvotný obraz majú žiaci o téme rýchlosť chemických reakcií, či sa u nich vyskytujú nejaké
prekoncepty a či danú tému spájajú s bežným životom. Pýtali sme sa ich ako vnímajú napr.
slovné spojenie chemická reakcia, rýchlosť chemických reakcií, koncentrácia a katalyzátor.
Zisťovali sme, či si uvedomujú, že rýchlosť chemických reakcií ovplyvňujú i nejaké faktory
ako je napr. teplota a množstvo reagujúcich látok. Test tiež zisťuje, či žiaci spájajú rýchlosť
chemických reakcií s vizuálnymi zmenami, ktoré sa počas chemickej reakcie objavujú.
Test sme doplnili rozhovorom, ktorým sme získali rozširujúce odpovede k niektorým
krátkym či nejasným odpovediam z testu.
Pri spracovaní výsledkov sme použili program MS Excel. Všetky žiacke odpovede sme
dôkladne rozanalyzovali, identifikovali sme prekoncepty vyskytujúce sa u nich v téme rýchlosť
chemických reakcií a následne sme vypočítali percentuálne zastúpenie jednotlivých odpovedí.
Výsledky a diskusia
Prostredníctvom nami koncipovaného testu sme u žiakov, ktorí ešte nemali
sprístupnenú tému rýchlosť chemických reakcií odhalili rôzne zaujímavé skutočnosti.
Spomenieme niektoré z nich.
S cieľom nadviazať na tému rýchlosť chemických reakcií, sme sa najprv žiakov pýtali
otázky týkajúce sa toho, ako vlastne vnímajú slovné spojenie chemická reakcia (téma chemické
deje a chemické reakcie žiakom pred testovaním tiež ešte nebola sprístupnená). Zistili sme, že
chemickú reakciu vnímajú ako spojenie, zmiešanie, stretnutie dvoch alebo viacerých látok,
pričom sa môže niečo stať – vznikne nová látka, zmena farby, výbuch, šumenie, horenie (35
% žiakov). Iní tvrdili (20 %), že je to reakcia dvoch látok, či reakcia jednej látky na druhú,
pričom sa môže opäť niečo udiať. Chemickú reakciu tiež vnímajú ako premenu jednej látky na
inú (14 % žiakov). Niektorým žiakom sa toto slovné spojenie spájalo s pokusom z hodín
chémie (7 %). Dvaja žiaci pomenovali chemickú reakciu ako dej, ktorý nastane keď sa stretnú
dve látky. Jeden žiak uviedol, že chemická reakcia je dej, pri ktorom sa látky menia na iné látky
– toto tvrdenie je v súlade s definíciou chemickej reakcie, ktorá sa nachádza v učebnici chémie
pre 7. ročník.
Ďalej sme sa pýtali, ako žiaci vnímajú chemickú reakciu v súvislosti s pozorovateľnými
zmenami, ku ktorým v jej priebehu dochádza. Až 80 % žiakov uviedlo, že počas chemickej
reakcie dochádza k takýmto zmenám a ďalších 7 % si nebola až tak istá. Z nich však takmer
polovica (45 %) nevedela uviesť príklad zmeny, ktorá sa môže počas chemickej reakcie
objaviť. Niektoré chýbajúce informácie sme teda doplnili prostredníctvom interview. Medzi
najčastejšie sa vyskytujúcimi žiackymi odpoveďami sa objavila zmena farby, zmena
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skupenstva, tiež zmena tvaru, rozpustenie nejakej látky, bublanie, penenie, výbuch, zmena
hustoty. Medzi odpoveďami sa vyskytli i príklady pokusov, s ktorými sa žiaci stretli – napr.
reakcia sodíka s vodou, reakcia coca coly s mentos, zmiešanie sódy bikarbóny s vodou,
rozpustenie soli vo vode.
V súvislosti s danou problematikou sme sa žiakov opýtali, ako vnímajú slovné spojenie
rýchlosť chemických reakcií. Odpovede boli rôzne (Obr. 1). Až tretina respondentov spájala
rýchlosť chemických reakcií s nejakým časovým trvaním chemickej reakcie. Niektorí žiaci
uvádzali, že je to čas, ktorý trvá chemická reakcia, prípadne čas, za ktorý dôjde k chemickej
reakcii, premene látky. Iní toto slovné spojenie spájali s rýchlosťou, ktorou prebieha chemická
reakcia, teda ako rýchlo látka zreaguje, premení sa na inú látku alebo s tým, ako rýchlo dôjde
k chemickej reakcii (41 %). Jeden žiak ho vníma ako rýchlosť akou sa prestane meniť látka.
Keď sme sa žiakov opýtali, či by bolo možné túto rýchlosť i nejakým spôsobom odmerať,
väčšina (82 %) odpovedala kladne. Polovica z nich by to realizovala meraním času pomocou
meracích zariadení ako stopky, hodinky, časovač. Jeden žiak dokonca uviedol, že by rýchlosť
chemických reakcií odmeral tachometrom a dvaja žiaci uviedli, že by najprv reakciu natočili
kamerou a následne by video spomalili. Jeden žiak by použil nejaké špeciálne zariadenie.
Rozlišujeme pomalé a rýchle chemické reakcie, preto sme sa žiakov opýtali, či by
vedeli povedať, od čoho závisí rýchlosť chemickej reakcie. Medzi žiackymi odpoveďami sa
najčastejšie vyskytli odpovede, že rýchlosť závisí od druhu pridanej látky (34 %), od množstva
látok (10 %), od teploty (11 %), od skupenstva látok (6 %), od podmienok prostredia (4 %).
Keďže sme chceli vedieť, či by žiaci vedeli spojiť poznatky o rýchlosti chemických
reakcií s vizuálnymi zmenami chemických reakcií, opýtali sme sa ich teda, či by na základe
pozorovania vedeli povedať, že je chemická reakcia pomalá alebo rýchla. Väčšia časť žiakov
tvrdila, že je to možné, zvyšní žiaci nevedeli na otázku odpovedať.
Chceli sme tiež vedieť, či si žiaci uvedomujú, že rýchlosť chemických reakcií
ovplyvňujú i nejaké faktory. Najprv sme sa ich teda opýtali, či si myslia, že je možné rýchlosť
chemických reakcií i nejakým spôsobom ovplyvniť. Väčšina opýtaných odpovedala kladne (70
%). Je to podľa nich možné pridaním inej látky (20 %), zmenou množstva látok (7 %), zmenou
teploty (2 %), podmienkami prostredia – svetlo, vietor, teplo (8 %). Keď sme sa konkrétne
opýtali, či rýchlosť reakcií ovplyvňuje teplota, až 85 % žiakov odpovedalo áno, no väčšina
z nich už nevedela akým spôsobom. Len 6 % žiakov uviedlo, že pri vyššej teplote prebieha
chemická reakcia rýchlejšie a naopak. V odpovediach žiakov sa vyskytli i príklady z bežného
života, napr. voda zamrzne pri nižšej teplote, ľad sa topí pri teplotách nad nulou, cukor sa skôr
rozpustí v teplom čaji, v teplejšej vode sa rozpustí viac soli ako v studenej. Ďalej sme sa žiakov
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opýtali, či rýchlosť reakcií môže ovplyvniť i množstvo reagujúcich látok. Väčšina žiakov
odpovedala kladne. Žiaci ale väčšinou nevedeli argumentovať svoje odpovede (69 %). Medzi
odpoveďami sa vyskytlo napríklad tvrdenie, že rýchlejšie sa rozpustí 1g soli ako 1kg soli v
rovnakom množstve vody, alebo čím viac látok reaguje, tým je chemická reakcia rýchlejšia,
alebo naopak, čím je väčšie množstvo látok, tým bude reakcia pomalšia, alebo bude dlhšie
trvať.
Žiakov sme sa opýtali i na pojmy koncentrácia a katalyzátor. Zistili sme, že žiaci tieto
pojmy buď nepoznajú, alebo nevedia, čo to je. V súvislosti s koncentráciou žiaci uvádzali, že
je to sústredenie, pripravenosť (20 %). Nedali si tento pojem do súvislosti s chémiou ale skôr
s nejakým vnútorným stavom človeka (pred testovaním bola sprístupnená téma hmotnostný
zlomok, kde sa spomína, že čím je roztok viac percentný, tým je viac koncentrovaný). Niektorí
si tento pojem spojili s informáciou na etikete džúsu, kde je uvedené, že ide o koncentrát (niečo
silné). Zistili sme tiež, že koncentrácia sa žiakom mýli s pojmom kondenzácia. Medzi
vysvetlenia mi sa objavilo tvrdenie premena plynnej látky na kvapalnú, prípadne premena
kvapalnej látky na plynnú. Čo sa týka pojmu katalyzátor, tento pojem je väčšine žiakom
neznámy (75 %) a i žiaci, ktorí uviedli, že tento pojem už niekde počuli, nevedia, čo znamená
(11 %). Len dvaja žiaci uviedli, že katalyzátor je prístroj na čistenie výfukových plynov a ďalší
dvaja napísali, že je to nejaký stroj, prístroj, ktorý je súčasťou automobilu. Dvaja žiaci si
mysleli, že katalyzátor slúži na meranie niečoho, napr. rýchlosti chemických reakcií.
Žiakov sme sa tiež pýtali, či by sa poznatky o rýchlosti chemických reakcií dali využiť
i v bežnom živote. Väčšina z nich (82 %) si myslí, že áno, no nevedia kde a akým spôsobom.
Niektorí žiaci uviedli, že by tieto poznatky mohli využiť napríklad v kuchyni pri varení alebo
tiež pri praní. Napríklad pri odmrazovaní kuraťa – čím vyššia bude teplota, tým sa kura skôr
odmrazí. Alebo pri príprave čaju – ak zalejeme čaj horúcou vodou, vylúhuje sa lepšie ako keď
ho zalejeme studenou vodou. Tiež keď varíme ryžu, potrebujeme vedieť, kedy bude uvarená,
aby sa nerozvarila. Pri sladení čaju – cukor sa skôr rozpustí v teplom čaji ako v studenom.
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Čo podľa teba znamená slovné spojenie rýchlosť chemických reakcií?
ako dlho trvá chemická reakcia, premena látky
za akú dobu dôjde k chemickej reakcii
ako rýchlo sa látky premenia, zreagujú
ako rýchlo bude prebiehať chemická reakcia
ako rýchlo dôjde k chemikej reakcii
za aký čas sa niečo stane, uvidíme výsledok reakcie
rýchla premena, reakcia látky
ako rýchlo sa prestane meniť látka
rýchlosť chemickej reakcie
či látka reaguje na tú druhú
chemická reakcia sa mení čím viac tým rýchlejšie
rýchlosť reakcie závisí od látok, ktoré boli použité
chemická reakcia 2 alebo viacerých látok sa rýchlo rozpustí
látka pôjde rýchlo na povrch
niektoré reakcie trvajú istú dobu a iné sa stanú okamžite
neviem
nič

15%
11%
17%
14%
4%
4%

6%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
6%
11%

Obr. 1. Odpovede žiakov na otázku z testu – na obrázku je graf, ktorý znázorňuje, ako žiaci odpovedali na
otázku, čo podľa nich znamená slovné spojenie rýchlosť chemických reakcií.

Záver
V našom výskume sme skúmali prvotné predstavy žiakov 7. ročníka ZŠ o téme rýchlosť
chemických reakcií. Keďže sme zisťovali, čo žiaci vedia o tejto téme ešte pred sprístupnením
témy na hodinách chémie, zaujímalo nás, aké poznatky žiaci nadobudli o problematike
z bežného života a vlastných skúseností. Výskumom sme zistili, že žiaci chápu slovné spojenie
rýchlosť chemických reakcií buď ako nejaký časový úsek, počas ktorého dochádza k chemickej
reakcii, premene látok, alebo ako rýchlosť, ktorou prebieha reakcia/ premena 2 alebo viacerých
látok. Zistili sme, že žiaci si myslia, že rýchlosť chemických reakcií ovplyvňujú rôzne faktory
ako teplota a množstvo reagujúcich látok, no už nevedia vysvetliť akým spôsobom. Odhalili
sme, že žiaci si nedávajú do súvislosti rýchlosť chemických reakcií s vizuálnymi prejavmi
reakcie. Ukázalo sa, že väčšina žiakov nepočula pojem katalyzátor a nevie, čo to je. Tiež majú
problémy s vysvetlením pojmu koncentrácia. Zistili sme, že žiaci často uvádzajú ako príklady
chemických reakcií deje, pri ktorých dochádza k zmene skupenstva, ktoré patria k fyzikálnym
dejom. Žiaci teda nevidia rozdiel medzi fyzikálnym a chemickým dejom a teda nechápu,
podstatu definície chemická reakcia (i keď väčšina z nich napísala že chemická reakcia je
reakcia/spojenie/stretnutie 2 látok pričom vznikne nejaká iná). Tiež sme zistili, že žiakom sa
téma rýchlosť chemických reakcií len veľmi málo spája s bežným životom.
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Abstract
Qualitative content analysis of photosynthesis and respiration in selected biology textbooks.
The article is focused on qualitative content analysis in textbooks of biology with concepts
photosynthesis and respiration. One of the pillars of the design research are of the scientific ideas. Their knowledge
is transformed into the textbooks and among other thing, it is a source of pupil misconceptions. When creating
content of textbooks is important substantive correctness of expertise, but also suitable didactic approach. The
results of qualitative content analysis provide valuable information about changing scientific knowledge, but also
about ways of making the curriculum.

Keywords: content analysis; textbooks; misconceptions; photosynthesis; respiration;
Úvod a formulácia cieľa
Vo vzdelávacom systéme má biológia významné miesto ako neoddeliteľná súčasť
prírodovedného vzdelávania. S prírodovedným vzdelávaním sa spája veľký rozsah vedeckých
pojmov a poznatkov, ktoré sú žiakom často sprístupňované transmisívnym spôsobom výučby.
Ak sprístupňované poznatky nie sú pre žiakov zmysluplné, vedie to k mechanickému učeniu
faktov, pri ktorých sa u žiakov formujú mnohé mylné koncepcie bez hlbšieho chápania
súvislostí. V biológii sa stretávame so vznikom mnohých miskoncepcií. Na Slovensku
i v zahraničí v súvislosti s konceptom fotosyntéza a dýchanie prebiehali výskumy napr.: [1, 2,
3], ktoré sa venujú identifikáciám miskoncepcií skúmaných konceptov. Naopak spôsobom
efektívneho odstránenia a eliminácii žiackych miskoncepcií konceptov fotosyntéza a dýchanie
sa venovali napr.: [4,5, 6,].
Dôležitú rolu vo vyučovacom procese zohráva okrem iného aj učebnica, ktorá je pre
žiakov významným zdrojom informácií. Mala by korešpondovať s vedeckými poznatkami,
ktoré by mali byť vhodným spôsobom sprostredkované bez priepastných rozdielov a zároveň
dodržiavať zásadu primeranosti. Pre žiakov je kľúčovou funkciou učebnice motivácia k učeniu,
preto je dôležité aby bola pre žiakov zaujímavá a dokázala v nich vzbudiť zvedavosť [7].
Náš záujem o vedecké predstavy vychádza z modelu didaktickej rekonštrukcie, ktorá
sa opiera o tri vzájomne sa podporujúce piliere [8]. Okrem vedeckých predstáv sú to žiacke
predstavy a didaktická štrukturácia. Cieľom modelu je didaktická štrukturácia (projektovanie
1371

kurikula), ktorá zohľadňuje prienik žiackych a vedeckých predstáv. Obsahová analýza
textových dokumentov sa využíva v kurikulárnych dokumentoch na rôznych úrovniach [9, 10].
Výsledky analýzy učebníc sú v zahraničí zdrojom informácií, ktoré pri tvorbe nových učebníc
slúžia k ich optimalizácii [11].
V príspevku venujeme pozornosť jednému z pilierov modelu didaktickej rekonštrukcie
- vedeckým predstavám. Našim cieľom bolo kvalitatívnou obsahovou analýzou učebníc zistiť
ako sa vyvíjali predstavy vedcov v chápaní konceptov fotosyntéza a dýchanie v historickom
kontexte a do akej miery sa menilo sprístupňovanie daného učiva žiakom v historických
a aktuálnych učebniciach s prihliadnutím aj na výskyt miskoncepcií.
Materiál a metódy
Pri štúdiu vedeckých predstáv sme sa zamerali na metódu kvalitatívnej obsahovej
analýzy učebníc od historických exemplárov učebníc rastlinopisu, prírodospytu, prírodopisu,
biológie až po aktuálne učebnice biológie, používané na území dnešnej Slovenskej republiky.
Jedná sa o učebnice, ktoré obsahujú pojmy konceptov fotosyntéza a dýchanie, alebo sú tieto
pojmy v učebnici primárne spomínané v rámci iného učiva. Dohľadané učebnice, boli vydané
v časovom období od roku 1859 [12] po aktuálne z roku 2012 [13]. Pre široký rozsah výsledkov
je v príspevku uvedené porovnanie troch analyzovaných učebníc.
Kvalitatívna obsahová analýza dohľadaných učebníc skúma nasledovné parametre
(prevzaté a upravené [14]):
-

forma učebnice (vzhľad, farebnosť, štruktúra textu),

-

jazyková stránka textu (primeranosť a dĺžka viet, kľúčové pojmy),

-

rozsah a štruktúra témy,

-

prezentácia učiva (pokyny, zhrnutie, zaujímavosti),

-

cvičenia a úlohy,

-

vizuálne prvky (rovnice, schémy, grafy, fotografie, ilustrácie, obrázky, tabuľky),

-

vedecké predstavy (vrátane miskoncepcií).
Výsledky a diskusia
S vývojom vedy sa spája aj vývoj obsahu učebníc, ktoré sa žiakom snažia poskytnúť
vedecké poznatky. Učebnica, ktorá prvý krát opisuje procesy výživy rastlín, aj keď exaktne
neuvádza pojem fotosyntéza bola vydaná v roku 1923 [15]. Učebnica je porovnaná s Biológiou
rastlín (1953) [16] a aktuálnou učebnicou biológie (2012) [13].
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Tab. 1. Porovnanie výsledkov kvalitatívnej obsahovej analýzy vybraných učebníc biológie – (Broul, F.
1923; Vaník, A. 1953; Višňovská, J, Ušáková, K. et al., 2012.)
Biológia pre 2. ročník
Prírodopis pre meštianske
gymnázia a 6. ročník
Biológia rastlín (1953)
školy (1923)
gymnázia s osemročným
štúdiom (2012)
• čiernobiely text písaný
prehľadne vo viacerých
• čiernobiely text,
odsekoch,
• čiernobiely text,
• dôležité pojmy zvýraznené
• nadpis farebným písmom,
forma
• rôzne typy a veľkosť písma, hrubým písmom,
• dôležité pojmy výrazným
učebnice • nahustený a neprehľadný • latinské názvy zvýraznené
tučným písmom,
kurzívou,
text,
• dôležité časti textu
• text je málo prehľadný,
zvýraznené na modrom
pozadí,
• odborný jazyk náročnejší v
porovnaní so staršími
učebnicami, súčasne
zrozumiteľný a jednoduchý • odborná úroveň textu sa zlepšuje,• text je písaný odborne v
na pochopenie,
súvetiach a zrozumiteľne na
• používanie niektorých
• v texte sú používané pojmy
úrovni súčasného vedeckého
zastaraných, dobových pojmov,
v zastaranom, dobovom
poznania,
• kľúčové pojmy nie sú exaktne
jazyku,
• rozsiahly text (zredukovaný
uvedené,
• v texte sa nachádzajú
• používané pojmy: fotosyntetická v porovnaní s predchodcom
preklepy a nesprávne
učebnice),
asimilácia uhlíka, kysličník
jazyková
informácie,
• text náročný na pojmy,
uhličitý, fotoasimilácia,
stránka • kľúčové pojmy nie sú
pyrenoidy, chlorofyl, kyslík, voda,
• za okrajom sú exaktne
textu
exaktne uvedené,
teplo, svetlo, prieduchy, dýchanie, uvedené kľúčové pojmy:
disimilácia, fotosyntéza,
• používané pojmy: výživa
fotosyntéza, energia asimilačné pigmenty, karotenoidy, svetelná, chemická,
rastlín, ústrojné látky,
neústrojné látky, uhlík, listy, chloroplasty, pyrolové jadrá,
chloroplast, asimilačné
kysličník uhličitý, autotrofia,
zeleň listová, chlorofyl,
pigmenty (chlorofyl,
organické látky, anorganické
škrob, cukor, sväzky cevné,
karotenoidy), svetelná látky, sacharidy,
kysličník uhličitý, voda,
fotochemická fáza, atp,
denné svetlo, assimilacia, • zavedený pojem fotosyntéza
syntetická fáza, glukóza,
dýchanie, pojem fotosyntéza
nie je zatiaľ zavedený,
• absentuje pojem fotosyntéza,
• téma je rozčlenená do viacerých
kapitol na 11.5 strán veľkosti A5,
•
v učebnici sa nachádza kapitola • téma „metabolické procesy
• téma "výživa rastlín" je
rastlín“ je na 8 strán veľkosti
"asimilačné pigmenty“. základy
súčasťou kapitoly "o
A4,
fotosyntetickej
asimilácie.",
ktorá
rastlinách" a má rozsah 4,5
rozsah
• predchádzajúca kapitola
obsahuje
vysvetlenie
základných
strany veľkosti A5,
a štruktúra
„vodný režim rastlín“,
poznatkov spolu s chemickou
• predchádzajúca kapitola
témy
rovnicou fotosyntézy,
• nasledujúca kapitola „výživa
„pletivá rastlinné“,
živočíchov“,
• v učebnici je tiež kapitola
• nasledujúca kapitola
"fotosyntéza" ktorá rovnicu
• doplňujúce učivo za okrajmi
„rozmnožovanie rastlín“,
fotosyntézy uvedenú nemá,
strán učebnice,
venuje sa predovšetkým hlavným
"činiteľom" vo fotosyntéze,
• prevláda deduktívny spôsob
• prevláda deduktívny spôsob
sprístupňovania,
• v kapitole "metabolické
sprístupňovania,
• opis pozorovania pokusu
procesy rastlín" sú za
• téma v učebnici je prezentovaná
prezentácia nárastu hmotnosti rastlín
okrajom niekoľkokrát
formou súvislého textu,
učiva
a vzniku kyslíka a
uvedené problémové úlohy
• bez uvádzania zaujímavostí,
vysvetlenie,
podporujúce induktívny
• neobsahuje žiadne opakovanie na prístup vyučovania,
• pokus na dôkaz vznikajúceho
konci témy ,
kyslíka pri asimilácii rastlín,
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• absencia praktických cvičení,• kapitola je ukončená uvedením 5 • základný text je rozdelený
pokusov,
od rozširujúceho textu, ktorý
je umiestnený za okrajom,
• návrhy pokusov- bez opisu
pozorovania a vysvetlenia,
• graficky odlíšené časti ako
zhrnutie, otázky a úlohy,
Tab. 1. Porovnanie výsledkov kvalitatívnej obsahovej analýzy vybraných učebníc biológie – (Broul, F.
1923; Vaník, A. 1953; Višňovská, J, Ušáková, K. et al., 2012.) - pokračovanie tabuľky
prezentácia
učiva

• námety na samostatné práce
referáty a projekty či
odporúčané praktické cvičenia,
• cvičenia a úlohy nie úplne absentujú, • otázky a úlohy na zapamätanie
zamerané na pochopenie učiva
, nie len na overenie
memorovaných poznatkov
(otázky s použitím aktívnych
slovies: konkretizujte,
vysvetlite, charakterizujte),

cvičenia
a úlohy

• cvičenia a úlohy úplne
absentujú,

vizuálne
prvky

• absentuje rovnica alebo schéma •
fotosyntézy,
• obrázok znázorňujúci
vypúšťanie kyslíka pri
asimilácii rastliny.

vedecké
•
predstavy

•

•
•
•
•

v učebnici je uvedená chemická
• pre lepšie znázornenie sú v
rovnica pre vznik cukru, napr.
učebnici viaceré schémy,
glukózy- autor zdôrazňuje jej
obrázky a fotografie
jednoduchosť, z chemického
znázorňujúce miesto
hľadiska nie je celkom presná no
fotosyntézy - list, reakčné
vyjadruje správne podstatu procesu,
centrum - aktívny chlorofyl a,
fotolýzu vody a
• v kapitole fotosyntéza - obrázok
fotofosforyláciu, svetelnú a
priečneho prierezu listovou stopkou
syntetickú fázu, biologickú
pre znázornenie parenchymatických
oxidáciu,
dutín,
• porovnanie procesov
fotosyntézy je uvedené na
obrázku a tiež formou tabuľky,
• schematická rovnica je
súčasťou kapitoly fotosyntéza
aj kapitoly dýchanie rastlín
(respirácia),
• rovnica fotolýzy vody,
autor nerozlišuje transpiračný • chlorofyl má podobnú štruktúru ako • asimilačné pigmenty sú
prúd a asimilačný prúd- uvádza, červené krvné farbivo hematín,
schopné viazať energiu
že potrava rozpustená vo vode • dýchanie je okysličenie (spálenie)
slnečného žiarenia,
sa prenáša stenami buniek z
• podstatou tmavej fázy je
cukru,
bunky do bunky,
premena oxidu uhličitého až na
• rastlina dýcha v noci alebo v tme,
bez svetla prestáva asimilácia, • na fotoasimilačných procesoch sa
glukózu,
lebo sa nevytvára listová zeleň
• glukóza rýchlo polymerizuje
rozhodne zúčastňujú fermenty,
(chlorofyl),
na energeticky zásobný škrob,
• cukry sa ukladajú čiastočne vo
rastlina prijíma potravu z
forme nerozpustných škrobovitých • organické látky sa rozkladajú
ovzdušia a korienkami zo zeme, uhľovodanov.
v procesoch glykolýzy
kysličník uhličitý je
a kvasenia
nevyhnutnou potravou rastlín,
• dýchanie prebieha na svetle aj
kyslík vznikajúci pri asimilácii
v tme
pochádza z CO2,
• kyslík uvoľňovaný do ovzdušia
H a O2 pochádzajúce z vody sú
je produktom fotolýzy vody
potrebné na vytváranie
ústrojných zlúčenín,
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Učebnice biológie, ktoré si kladú za cieľ sprístupniť žiakom aktuálne vedecké poznanie
sa menili nie len po odbornej stránke. Súbežne s vedeckými objavmi boli spracované učebnice,
ktoré pri snahe zjednodušiť náročné vedecké poznanie úrovni žiackeho pochopenia, obsahovali
mnohé nepresnosti až miskoncepcie. Miskoncepcie sa tak neraz stali aj obsahom žiackeho
chápania učiva. Takýto vplyv na vznik miskoncepcií žiakov, majú aj učebnice s korektným
obsahom, avšak písané odborným jazykom, ktorý je pre žiakov príliš abstraktný na pochopenie.
Tiež učebnice, ktoré okrem základného textu neobsahujú vizuálne prvky, či otázky a úlohy
a prezentácia učiva je pre žiakov nezaujímavá a málo pútavá. Na príklade porovnania troch
analyzovaných učebníc vidieť, ako sa 90 rokov menila forma sprístupňovania učiva i odborná
stránka

textu.

V súvislosti

s predstavami

vedcov

v minulosti,

ich

vývojom

a sprostredkovanými poznatkami v učebniciach sa spájajú súčasné predstavy žiakov v témach
fotosyntéza a dýchanie. Pri štúdiu miskoncepcií žiakov sa stretávame s identickými alebo
podobnými predstavami, aké mali kedysi vedci pri štúdiu procesov fotosyntézy a dýchania,
ktoré sme identifikovali pri analýze obsahu učebníc biológie. Zaznamenali sme napríklad
nasledujúce miskoncepcie: „rastliny vydychujú kyslík“, „rastliny nedýchajú, pretože majú
fotosyntézu“, „rastliny v noci nedýchajú“, „chlorofyl sa v chloroplastoch vytvára vplyvom
slnečného žiarenia“, „rastlina prijíma potravu koreňmi z pôdy“, „rastliny nepotrebujú
kyslík“, „v procese fotosyntézy vzniká kyslík rozkladom oxidu uhličitého na uhlík a kyslík“,
„rastliny získavajú energiu pre životné deje najmä dýchaním“ a iné.
Záver
Z 23 analyzovaných učebníc uvádzame na ilustráciu výsledkov len tri učebnice
biológie, ktorých obsahom sú aj koncepty fotosyntéza a dýchanie. Výsledky obsahovej analýzy
učebníc budú v rámci didaktickej rekonštrukcie pojmov fotosyntéza a dýchanie na gymnáziu
porovnané s predstavami žiakov druhého ročníka gymnázií po prebratí tém fotosyntéza
a dýchanie. Na báze identifikovaných miskoncepcií a prieniku vedeckých a žiackych predstáv,
navrhneme praktické aktivity, ktorých cieľom bude predchádzanie až eliminácia vzniku
žiackych miskoncepcií v konceptoch fotosyntéza a dýchanie.
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Miskoncepcie žiakov základnej školy o obehovej sústave človeka
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Abstract
Misconceptions of primary school pupils about human circulatory system
A misconceptions about circulatory system have been reported in various research reports of pupils of
different age categories. In order to detect misconceptions, we have opted for a double-level test. Testing by
double-level test, we performed on pupils of the eighth grade primary school. The test included 15 questions on
the human circulatory system. The test was solved by 144 respondents in eight primary schools. As a further
research method, we used conceptual mapping. Conceptual mapping was attended by 144 respondents. By
analyzing the results, we have come to the pupils' understanding of the topic human circulatory system and
misconceptions that arise not only when the topic is taken over.

Keywords: misconceptions; misleading ideas; double-level test; circulatory system; conceptual mapping
Úvod a formulácia cieľa
Deti si už v ranom veku budujú svoj pevný základ informácií, vedomostí a poznatkov.
Všetko, čo sa odohrá v okolí počas ich života v nich zanecháva predstavy či už reálne alebo
nereálne. Vo väčšine prípadov sa však tieto predstavy odlišujú od vedecky akceptovateľných
faktov, lebo deti si ich vytvárajú na základe vlastných nedostatočných poznatkov. Následne si
deti svoje mylné predstavy alebo miskoncepcie prinášajú so sebou do školských lavíc.
V literatúre sú miskoncepcie označované ako naivné presvedčenia, chybné predstavy,
predsudky, osobné verzie vedy a modely reality, základné zdroje chýb, spontánne uvažovanie,
trvalé úskalia, pojmy, spontánne vedomosti, alternatívne rámce alebo detská veda [1].
Miskoncepcie môžeme charakterizovať aj ako hmlisté, nejasné, navzájom neprepojené
alebo mylné poznatky. Miskoncepcie sú skreslené myšlienkové štruktúry, ktoré vedú k
nesprávnym predpovediam, interpretáciám, vysvetleniam alebo riešeniam problémov v oblasti
vedy [2].
Pod pojmom miskoncepcie možno chápať nesprávne pochopenú, zapamätanú
informáciu, ktorú si žiak nesprávne zaradil do hierarchie, a tak sa zmenil jeho pohľad na
fungovanie sveta. Miskoncepcie možno definovať aj ako mylné predstavy, ktoré sú
považované za „zlé prekoncepty“ [3,4].
Príčinou vzniku miskoncepcií môže byť aj samotný výchovno – vzdelávací proces. Už
počas expozície učiva sa môžu objaviť naivné alebo neúplné predstavy žiakov, a to napriek
odbornému výkladu učiteľa. Samotný učiteľ môže byť šíriteľom vlastných miskoncepcií.
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Samozrejme, že to nerobí zámerne, no môže sa to stať najmä v prípade, ak on sám nerozumie
do hĺbky danej téme. Preto je dôležité identifikovať a odstrániť miskoncepcie, ktorými
disponuje samotný učiteľ. Vhodné je, ak učiteľ pred sprístupnením nového učiva najskôr zistí
znalosti a predstavy žiakov o danej téme, uľahčí mu to rozhodovanie, ktoré procesy a javy je
potrebné vysvetliť zrozumiteľnejšie a názornejšie [5,6].
Zisťovanie žiackych miskoncepcií vôbec nie je jednoduché. Pri odhaľovaní žiackych
miskoncepcií je možné použiť vhodné diagnostické metódy a prostriedky. Diagnostiku môže
robiť učiteľ, aby zistil zastúpenie rôznych žiackych miskoncepcií. Diagnostiku môže robiť aj
žiak vyššieho ročníka, aby zistil či dané učivo správne pochopil. Na identifikáciu žiackych
miskoncepcií je možné použiť metódy ako pozorovanie, rozhovor, portfólio, kresba,
dramatický prejav, projektívne techniky, pojmové mapovanie, testovanie prostredníctvom
didaktických testov alebo analýza verbálnych protokolov [7].
Vzhľadom k teoretickým poznatkom sme sa rozhodli identifikovať mylné predstavy
a interpretácie na tému Obehová sústava človeka u žiakov 8. ročníka základnej školy.
Metódy
Na identifikáciu žiackych miskoncepcií o obehovej sústave človeka sme si ako
výskumnú

metódu

zvolili

testovanie formou

dvojúrovňového

didaktického

testu.

Dvojúrovňový test obsahoval 15 úloh, ktoré boli zamerané na obehovú sústavu človeka. Test
bol vytvorený podľa obsahových a výkonových štandardov ŠVP, konkrétne ISCED 2, 7.
ročník, téma Obehová sústava človeka.
Testové položky tvorili dve časti. V prvej časti mali žiaci odpovedať na otázku výberom
jednej správnej odpovede zo štyroch ponúknutých možností. V druhej časti mali žiaci
zdôvodniť svoj výber odpovede opätovným výberom jednej správnej odpovede zo štyroch
ponúknutých možností. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať v teste bol 45 bodov.
Za každú úlohu mohol žiak dosiahnuť maximálny počet bodov 3 (v prvej úrovni položky za
správny výber odpovede 1 bod, v druhej úrovni 2 body).
Ako ďalšiu výskumnú metódu sme si zvolili pojmové mapovanie. Žiaci mali zostaviť
hierarchickú pojmovú mapu z 26 slov, ktoré mali k dispozícii. Pre vyhodnocovanie pojmových
máp sme si zvolili číselné hodnotenie (skórovanie). Skórovali sme 3 prvky (vzťah dvoch
pojmov, hierarchiu, vetvenie). Za správne vyjadrený vzťah medzi dvoma pojmami, za každú
správnu úroveň a za prvé vetvenie sme udelili 1 bod, za každé ďalšie vetvenie sme udelili 3
body. Kvalitatívna analýza pojmových máp zahŕňala zhodnotenie štruktúry pojmových máp
a popis problematických znakov, predovšetkým chybných prepojení pojmov.
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Pri spracovávaní výsledkov sme použili program Excel. Vypočítali sme celkovú
úspešnosť žiakov v riešení testu a tiež úspešnosť žiakov v riešení jednotlivých testových
položiek. Všetky odpovede žiakov sme dôkladne analyzovali a identifikovali sme tiež mylné
interpretácie vyskytujúce sa u žiakov v téme obehová sústava človeka.
Charakteristika výskumnej vzorky
Výskum bol realizovaný v decembri 2017 a v januári 2018, prebiehal na ôsmych
základných školách (ZŠ Žarnovica, CZŠ Žarnovica, ZŠ Nová Baňa, CZŠ Nová Baňa, ZŠ
Hliník nad Hronom, ZŠ Župkov, ZŠ Hodruša-Hámre a ZŠ Veľká Lehota). Výskumná vzorka
predstavovala dostupný výber respondentov v počte 144 žiakov 8. ročníka uvedených ZŠ. Žiaci
neboli vopred oboznámení s testovaním, preto sa nemohli naň vopred pripraviť.
Výsledky a diskusia
Priemerná úspešnosť, ktorú žiaci dosiahli v riešení dvojúrovňového testu bola 51,05%,
pričom najvyššia dosiahnutá úspešnosť bola 100% (1 žiak) a najnižšia dosiahnutá úspešnosť
bola 20% (1 žiak). Pre ilustráciu uvádzame Obr. 1, ktorý vyjadruje dosiahnutú úspešnosť
žiakov v riešení testu v celej výskumnej vzorke. Najviac žiakov (25,69%) dosiahlo úspešnosť
v rozmedzí 51 – 60%. 20,14% žiakov dosiahlo úspešnosť v rozmedzí 31 – 40%. Najmenej
žiakov (0,69%) dosiahlo úspešnosť v intervale 91 – 100%. Reliabilita testu dosiahla hodnotu
0,66.

Obr. 1. Dosiahnutá úspešnosť študentov v celom teste

Analyzovali sme aj úspešnosť žiakov v riešení jednotlivých testových položiek
a citlivosť položiek (diskriminačný koeficient d). Výsledky úspešnosti sú zhrnuté v Obr. 2.,
hodnotu diskriminačného koeficientu uvádzame v zátvorke.
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Obr. 2. Úspešnosť riešenia položiek testu

Žiaci najlepšie riešili testovú položku č.1, ktorá zisťovala vedomosť o tom, akú látku
rozvádza krv po tele a prečo dokáže krv viazať kyslík. Túto úlohu správne vyriešilo 60,42% (d
= 0,13) respondentov. V testovej položke č. 2 žiaci vyberali sústavu, s ktorou je úzko prepojená
obehová sústava a čo zvolená sústava zabezpečuje pre sústavu obehovú. Úspešnosť riešenia
položky bola 53,47% (d = 0,30). Úloha č. 12 bola v úspešnosti riešenia tretia v poradí, žiaci
dosiahli úspešnosť 52,08% (d = 0,37). Respondenti mali za úlohu označiť, ako sa inak nazýva
malý krvný obeh a následne vybrať možnosť, ktorá tento obeh popisuje. Ďalšia v poradí
úspešnosti riešenia bola testová položka č. 5, ktorá sa sústredila na vedomosti o darcovstve
krvi. Túto úlohu správne vyriešilo 50,69% respondentov (d = 0,34). Nasledovala položka č. 7,
v ktorej žiaci dosiahli úspešnosť 47,22% (d = 0,44). Táto úloha bola zameraná na
charakteristiku a funkciu červených krviniek. Ďalšou v poradí bola testová položka č. 4, kde
sme zisťovali poznatky o transfúzii krvi. K správnemu riešeniu dospelo 45,83% žiakov (d =
0,18). V položke č. 14, s úspešnosťou riešenia 30,56% (d = 0,27) sme zisťovali vedomosti
o krvných cievach. Úlohou žiakov bolo odlíšiť žily od tepien na základe rozdielnej vnútornej
stavby a následkoch pri ich poranení. V testovej položke č. 6 s dosiahnutou úspešnosťou
29,86% (d = 0,14) sa mali žiaci zamyslieť nad tým, aký typ krvnej cievy je aorta a aká krv ňou
prúdi. V testovej položke č. 13 žiaci dosiahli úspešnosť riešenia 21,53% (d = 0,18). Táto úloha
sa týkala informácie o prejave činnosti srdca navonok. Aká krv prúdi rôznymi časťami srdca
sme sa dozvedeli v položke č. 10 s dosiahnutou úspešnosťou riešenia 20,83% (d = 0,22).
V testovej položke č. 3 správne odpovedalo 17,36% žiakov. Poznatky sa týkali charakteristiky
a funkcie krvných doštičiek. Na výskyt a význam miazgových ciev sme sa dopytovali
v položke č. 15. Jej úspešnosť riešenia bola 16,67% (d= 0,28). Úloha č. 11 bola zaradená do
testu s cieľom zistiť či žiaci vedia, čo tvorí telový krvný obeh a ako tento obeh v ľudskom tele
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funguje. Túto úlohu správne vyriešilo iba 14,58% žiakov (d = 0,34). Testová položka č. 9 mala
úspešnosť 13,89% (d = 0,26). Našim zámerom bolo zistiť, či si žiaci uvedomujú, že krv v srdci
nemôže len tak samovoľne prechádzať z predsiene do komory a opačne a taktiež že vypudená
krv do aorty sa nemôže vrátiť naspäť do srdca. Najnižšiu úspešnosť riešenia 11,11% (d = 0,24)
dosiahli žiaci v testovej položke č. 8. Táto úloha bola zameraná na znalosti žiakov o tom, aká
krv prúdi zo srdca do pľúc. Citlivosť testových položiek č. 2., 5., 7., 9., 11., 12., 14., 15. bola
väčšia ako 0,25 (d ≥ 0,25). Všetky uvedené úlohy sa nachádzali v intervale obťažnosti 30% –
70%. Výsledky analýzy pojmových máp neuvádzame z dôvodu limitovanému rozsahu
príspevku.
Na základe analýzy výsledkov dvojúrovňového testu môžeme hovoriť o týchto
zistených mylných predstavách žiakov 8. ročníka ZŠ našej výskumnej vzorky:
•

krv rozvádza po tele oxid uhličitý;

•

mylné spájanie pojmov „transfúzia“ a „darcovstvo“ krvi – na základe žiackych predstáv je
transfúzia krvi taká činnosť, pri ktorej dochádza k darovaniu krvi, pričom sa jedná o náhradu
krvi, krvou získanou od darcu krvi;

•

krvné doštičky sú najväčšie z krvných buniek;

•

aorta je krvná cieva v tele človeka, ktorá privádza okysličenú krv do srdca;

•

prúdenie krvi (okysličená/odkysličená) v rôznych častiach tela, žiaci si často zamieňajú ľavú
a pravú stranu srdca;

•

pri telovom krvnom obehu sa dostáva odkysličená krv zo srdca cez tepny do tela, kde sa
okysličuje;

•

v malom krvnom obehu okysličená krv prúdi zo srdca do celého tela, kde sa odkysličuje.
Záver
Výsledky nášho výskumu poukázali na pomerne nízku úroveň zvládnutia témy obehová
sústava človeka. Možno tak usúdiť aj na základe priemernej úspešnosti žiakov v teste, ktorá
dosiahla hodnotu 51,05%. Zistili sme, že žiaci majú miskoncepcie o obehovej sústave človeka
a konkrétne o krvných elementoch, taktiež o pojmoch ako transfúzia krvi, aorta, veľký a malý
krvný obeh. Naopak žiaci majú správne vedomosti o tom, že obehová sústava je veľmi úzko
prepojená s dýchacou sústavou, že človeka s krvnou skupinou 0 označujeme ako univerzálneho
darcu alebo že malý krvný obeh sa inak nazýva aj pľúcny krvný obeh.
Prítomnosť miskoncepcií v školách poukazuje na to, že učitelia v školskej praxi by sa
mali viac zamerať na vyučovacie metódy a prostriedky, ktoré pomáhajú pri identifikovaní
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miskoncepcií a ktoré napomáhajú ich predchádzaniu. To sú metódy, ktoré zapájajú žiakov
k získavaniu informácií a nie k prijímaniu iba hotových faktov. Pri osvojovaní procesu obehu
krvi žiakmi učiteľ môže použiť digitálne animácie a modelovanie na zlepšenie predstavivosti.
Je dôležité sledovať vývin a premeny predstáv žiakov počas vyučovacieho procesu, pretože ak
žiaci dané učivo v škole nepochopia, je dosť možné, že si ponechajú svoje pôvodné predstavy,
ktoré častokrát nie sú v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním.
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Abstract
Availability of data and research opportunities of air transport impact on the environment focused on
M. R. Štefánik Airport Bratislava
The work focuses on the availability of data and research opportunities at air transport and its impact on
the environment focused on M. R. Štefánik Airport Bratislava. It is very important to know the impact of air
transport because it influances markedly air (by air pollutants), land cover and water sources (by leakage of
aviation fuel). Research opportunities at airports are limited by security procedures. But it is pleasing that the
current management of M. R. Štefánik Airport Bratislava is helpful with the research.

Keywords: air transport; availability of data; Bratislava Airport; environment; impact; research opportunities
Úvod a formulácia cieľa
Letecká doprava je najmladšia a najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma dopravy,
najbezpečnejšia forma prepravy osôb [1], najpohodlnejšia aj najrýchlejšia z časového hľadiska
dĺžky prepravy. Prudký rozmach leteckej dopravy v posledných rokoch a rozvoj
nízkonákladových leteckých spoločností umožňuje dostupnosť leteckej dopravy širokej
verejnosti, aj ľuďom s nižšími príjmami, pre ktorých bola v minulosti nedostupná.
Letecká doprava má výrazný dopad na životné prostredie, ktorý sa zvyšuje s jej rastom.
Napriek tomu, že súčasné nové lietadlá majú o 70 % nižšiu spotrebu paliva ako staršie lietadlá
[2], rast leteckej dopravy je neúmerne vyšší. Kým v roku 1999 bolo v celoeurópskom rámci
prepravených 541 miliónov pasažierov [3], v roku 2016 využilo leteckú dopravu v rámci
Európskej únie až 972,7 milióna pasažierov [4]. Najzávažnejším vplyvom je kontaminácia
ovzdušia emisiami, ktoré vznikajú pri lete, a ktoré majú významný vplyv na ľudské zdravie, a
mnohé z nich sú karcinogénne. Nezanedbateľné je taktiež možné znečisťovanie vodných
zdrojov a pôd - nadzvukové lietadlá bežne vypúšťajú pred pristávaním prebytočné palivo, aby
minimalizovali riziko v prípade havárie, nehovoriac o používaní olejov, ťažkých kovov a
chemických odmrazovačov v chladnom počasí, ktoré môžu kontaminovať pôdy a rieky [5],
rovnako ako prípadná havária a únik leteckého paliva do pôdy. Nemožno opomenúť hluk, ktorý
znižuje kvalitu života ľudí v blízkych sídlach, najmä obytných zónach a môže mať nepriaznivý
vplyv na psychiku. Preto sa letiská snažia znižovať hlukovú záťaž pravidelným
monitorovaním, obmedzovaním nočným letov a vyberaním poplatkov od leteckých spoločností
1384

pri prekročení povoleného hlukového limitu [2]. Meranie a zisťovanie hlukovej záťaže v okolí
letiska sa robí v zmysle zákonných požiadaviek a podmienok. Trvalé monitorovanie hluku
v okolí letiska M. R. Štefánika sa robí od roku 1994 v stanovených meracích bodoch (4
referenčné miesta) a následne je vyhodnocované.
Letecká doprava má aj určitý pozitívny dopad na životné prostredie, keďže plochy letísk
vytvárajú vhodné podmienky pre niektoré chránené a vzácne druhy živočíchov. Ideálne
podmienky na život našli na letiskách sysle pasienkové [6] a mnohé dravé vtáky sem prilietajú
za potravou.
Na základe vyššie uvedených dôvodov sme presvedčení, že letecká doprava by mala
byť objektom záujmu a štúdia prírodovedcov a mala by sa jej venovať väčšia pozornosť.
Cieľom príspevku bolo zistiť možnosti získania údajov a porovnať ich dostupnosť v rámci
vybraných inštitúcií (Slovenský hydrometeorologický ústav, ďalej SHMÚ a Letisko M. R.
Štefánika Bratislava) ako aj zistiť možnosti výskumu vplyvu leteckej dopravy na vybrané
zložky životného prostredia, a to ovzdušie a podzemné vody. Pozornosť venujeme aj
možnostiam získania údajov pre výskum výskytu sysľa pasienkového. Modelovým územím je
letisko M. R. Štefánika Bratislava.
Materiál a metódy
Znečistenie ovzdušia emisiami: certifikačné letecké predpisy sledujú a rozlišujú 4
základné znečisťujúce látky: dym (častice uhlíka), oxid dusíka NOx, oxid uhoľnatý CO a
nespálené uhľovodíky CH (nespálené palivo) a v súčasnosti sa k nim pridáva aj oxid uhličitý
CO2 [7]. Pre overenie teórie o prenose emisií z letiska až do Mlynskej doliny pri priaznivých
meteorologických podmienkach sme potrebovali najprv zistiť, kedy boli priaznivé
meteorologické podmienky, čiže sme potrebovali získať archívne údaje o prúdení vzduchu
resp. o rozložení tlaku vzduchu. Kontaktovali sme preto e-mailom vybrané pracovisko leteckej
meteorologickej služby SHMÚ a dohodli si osobnú konzultáciu, na základe ktorej sme určili
konkrétne dni a hodiny, kedy boli priaznivé podmienky pre prenos emisií. Ďalej sme
potrebovali údaje o množstve emisií vo vzduchu. Monitoring kvality ovzdušia na celom
Slovensku zabezpečuje SHMÚ pomocou meraní na svojich staniciach. Na webovej stránke
SHMÚ sme našli zoznam staníc aj formulár žiadosti na poskytnutie údajov. Študenti vysokých
škôl sú zvýhodnení, pretože SHMÚ poskytuje informácie pre akademické práce (bakalárske,
diplomové, doktorandské, rigorózne a iné) bezplatne. Žiadosť musí potvrdiť vedúci študentskej
práce a treba ju zaslať s 3 týždenným predstihom. Žiadosť sme zaslali e-mailom 17.01.2018.
Znečistenie podzemných vôd: najrozšírenejšie letecké palivo je letecký petrolej
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(kerozín) JET A-1. Je to zmes hydrogenačne upravených kvapalných uhľovodíkov s bodom
varu od 160 °C do 300 °C. V prípade havárie a úniku leteckého paliva do pôdy môžu byť
kontaminované aj podzemné vody. Monitoring podzemných vôd na celom Slovensku opäť
zabezpečuje SHMÚ, takže sme o údaje kvality podzemných vôd žiadali vo formulári na
poskytnutie údajov.
Pozorovanie sysľov pasienkových: je možné iba praktickým výskumom na vonkajších
plochách letiska v okolí pristávacích plôch, kde sa vyskytujú. Keďže do týchto priestorov
letiska nemá verejnosť prístup, zaslali sme 03.12.2017 e-mailom generálnemu riaditeľovi
letiska M. R. Štefánika Bratislava "Žiadosť o poskytnutie informácií pre vypracovanie
diplomovej práce", kde sme žiadali aj o súhlas s výskumom na letisku.
Výsledky a diskusia
Znečistenie ovzdušia emisiami: na základe máp absolútnej topografie AT500 hPa a
AT850 hPa, ktoré ukazujú prevládajúci smer výškového prúdenia v cca 5,5 km (t.j. AT500) a
v cca 1,5 km (t.j. AT850) a mapám prízemného tlakového poľa so synoptickou analýzou, nám
na vybranom pracovisku leteckej meteorologickej služby SHMÚ na osobnej konzultácii
pomohli vybrať vhodné termíny (konkrétne dni a hodiny) s priaznivými meteorologickými
podmienkami na prenos emisií (konzultáciu sme si dohodli e-mailom kontaktovaním
vybraného pracoviska leteckej meteorologickej služby SHMÚ, ktoré reagovalo do 24 hodín).
Ďalej sme očakávali výsledky monitoringu ovzdušia od SHMÚ. Napriek tomu, že SHMÚ
uvádza 3 týždňovú lehotu na poskytnutie údajov, my sme nedostali odpoveď ani do takmer 5
týždňov. Na čo sme poskytnutie údajov začali 20.02.2018 urgovať telefonicky, a do 2 hodín
nás kontaktoval telefonicky pracovník z oddelenia ovzdušia, od ktorého sme sa dozvedeli, že
SHMÚ neanalyzuje ovzdušie na všetkých staniciach, ale iba na niektorých. Stanica na letisku
M. R. Štefánika Bratislava meria iba údaje pre leteckú meteorológiu (teplota, vietor, zrážky
atď.). Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok (O3, SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, CO,
benzén, Hg) merajú v rámci Bratislavy iba na staniciach: Trnavské mýto, Kamenné námestie,
Jeséniova a Mamateyova. Následne sme kontaktovali telefonicky ekologičku letiska M. R.
Štefánika Bratislava s otázkou, či letisko samotné meria emisie v ovzduší. Dozvedeli sme sa,
že emisie merajú, resp. počítajú (podľa vzorcov a množstva spotrebovaného paliva) iba z
vlastných zdrojov znečistenia ovzdušia, t.j. kotolňa a sklady leteckých palív. Je zaujímavé, že
napriek tomu, že letecká doprava sa považuje za významného znečisťovateľa ovzdušia (podľa
zhrnutí Európskej Komisie na obdobie 2014 - 2024 súčasná letecká doprava produkuje
približne 2 % celkových emisií oxidu uhličitého na svete [2]), súčasná platná legislatíva SR
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neukladá letiskám povinnosť zisťovania emisií v ovzduší v okolí letísk.
Znečistenie podzemných vôd: po telefonickej urgencii SHMÚ 20.02.2018 nás do 6
hodín kontaktovala e-mailom pracovníčka z oddelenia hydrológie a dozvedeli sme sa, že
SHMÚ síce robí odber a analýzu podzemných vôd na množstve staníc, ale na všetkých
staniciach nesleduje rovnaký počet ukazovateľov. Na možnú prítomnosť kerozínu by mohol
ukazovať parameter celkový organický uhlík (TOC), avšak za zvýšenú hodnotu TOC môže
zodpovedať aj množstvo iných procesov (napr. prirodzené rozkladné procesy organickej
hmoty). Prítomnosť kerozínu môžeme zistiť organoleptickou (typickým zápachom) a
senzorickou (mastným povlakom na povrchu) analýzou. Následne sme kontaktovali
telefonicky ekologičku letiska M. R. Štefánika Bratislava a dozvedeli sme sa, že letisko
samotné má 50 kontrolných vrtov podzemných vôd, a z 22 pravidelne analyzuje vzorky a
sleduje vybrané ukazovatele (výška hladiny, pH, obsah rozpusteného kyslíka, teplotu a
nepolárne extrahovateľné látky NEL). Podľa ekologičky letiska M. R. Štefánika Bratislava:
"Pri akomkoľvek úniku nebezpečnej látky (palivo a i.) sa táto skutočnosť nahlasuje Slovenskej
inšpekcii životného prostredia a tá dáva pokyn na ďalšie vzorkovanie, sanovanie atď."
Pozorovanie sysľov pasienkových: po e-mailovom zaslaní našej žiadosti generálnemu
riaditeľovi nás do 24 hodín kontaktovala telefonicky jeho sekretárka ohľadom termínu
stretnutia. Na osobnom stretnutí generálny riaditeľ vyjadril radosť z nášho záujmu o letisko a
vyšiel nám v ústrety ohľadom praktického pozorovania sysľov na vonkajších plochách. Avšak
nie je možné samostatne sa voľne pohybovať po vonkajších plochách v okolí pristávacích plôch
kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam. A tak samotný výskum je možný buď v sprievode
zamestnanca letiska, alebo na vopred určenom mieste vzdialenejšom od pristávacích plôch. V
minulosti, keď ešte neboli také prísne bezpečnostné opatrenia, bol výskum aj pohyb na letisku
jednoduchší. V 70-tych rokoch minulého storočia ešte neboli vonkajšie plochy vôbec oplotené
a tak sa výskumníci mohli voľne pohybovať po vonkajších plochách, jediné obmedzenie bol
prípad svetelnej signalizácie pristávacích dráh (značí pristávanie alebo vzlietanie lietadla),
keby bol nutný okamžitý presun výskumníka z pristávacích dráh do bezpečnej vzdialenosti.
Počas dlhodobého odchytu sysľov 2003 - 2010 už boli možnosti pohybu obmedzenejšie,
výskumníci sa síce mohli voľne pohybovať po vonkajších plochách, avšak museli si držať
odstup 50 metrov od pristávacích dráh.
Záver
V prípade získavania údajov z oblasti leteckej dopravy a jej vplyvu na životné
prostredie je nevyhnutné rátať s dostatočnou časovou rezervou, keďže nie vždy inštitúcie
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poskytujú dáta ihneď, resp. v rámci uvádzanej lehoty.
Aj napriek obmedzeným možnostiam praktického výskumu na letisku a okolí
vonkajších pristávacích plôch (obmedzenia vyplývajú z neustále sprísňujúcich sa
bezpečnostných opatrení súvisiacich so zvýšením počtom teroristických útokov) je potešiteľné,
že súčasné vedenie letiska M. R. Štefánika Bratislava je priaznivo naklonené vedeckej činnosti
a pri štúdiách sa snaží maximálne vychádzať v ústrety.
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Odhad efektívnych koncentrácií Ni, Cu a Zn pre rast a fotosyntetické
pigmenty riasy Pseudokirchneriella subcapitata
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Abstract
Estimation of Cu, Ni and Zn effective concentrations for growth and photosynthetic pigments of alga
Pseudokirchenriella subcapitata
In the present work, toxicity of the wide range of Cu, Ni and Zn concentrations on alga P. subcapitata
was assessed in 96 hours tests. In the main part of the work, the effective concentrations – EC25, EC50 and EC75
for growth, total chlorophyll content (chl a +chl b) and carotenoids (car) from inhibition percents were estimated
by probit analysis. On the basis of estimated EC25 the following rank order for algal growth inhibition could be
arranged: Zn > Cu > Ni and EC50 or EC75 this one: Cu > Zn >>Ni. The same order of metal toxicity on total
chlorophyll production was determined for EC25, EC50 and EC75 as follows: Zn > Ni > Cu. The toxicity of the
metals on carotenoids production decerased in this order: Zn > Cu > Ni (EC25) or Zn » Cu > Ni (EC50 and EC75).

Keywords: effective concentrations; copper; nickel; zinc; photosynthetic pigments; growt rate; P. subcapitata
Úvod a formulácia cieľa
Kovy ako Cu, Ni a Zn sú esencialne prvky, nevyhnutné pre rozvoj biomasy
fytoplanktónu, ale vo zvýšených koncentráciách vplývajú na rozvoj ako aj celkové prežívanie
buniek rias už nepriaznivo [1]. Výsledný toxický účinok kovov závisí od viacero faktorov.
Napríklad v dostupných zdrojoch sa esencialita Ni a jeho zvýšený príjem riasou
Pseudokircheriella subcapitata nespomína, naopak, Cu a Zn sú v porovnaní s Ni významnejšie
v metabolizme organizmov a preto sú rozvinutejšie mechanizmy ich príjmu riasovou bunkou
[2, 3]. Z uvedeného vyplýva, že potom aj toxické koncentrácie Zn a Cu sú ľahšie prijímané
riasou a môžu tak spôsobovať závažnejšie vnútrobunkové poškodenia ako Ni. V toxicite kovov
na organizmus je rozhodujúca aj iónová forma a redoxná aktivita kovov. Zatiaľ čo Zn a Ni sa
v neviazanej forme vyskytujú ako dvojmocné katióny – Zn2+ a Ni2+, tak Cu je redoxne
aktívnym prvkom a môže v závislosti od podmienok prostredia vytvárať tak ako jednomocný,
tak aj dvojmocný katión – Cu+ a Cu2+ [1]. Vo vnútri bunky môžu redoxne aktívne prvky
zvyšovať hladinu reaktívnych foriem kyslíka (ROS), najmä veľmi nebezpečného
hydroxilového radikálu [1]. V prítomnosti toxických hladín kovov je zvýšená hladina ROS
sekundárnym stresom pre organizmus, pretože reaktívny kyslík poškodzuje bunkové
subštruktúry, ako napríklad proteíny a lipidy [1]. Vzhľadom na uvedené sa Cu považuje
za toxickejšiu formu kovu ako kovy redoxne neaktívne, v tomto prípade Ni a Zn.
Fotosyntetické pigmenty môžu byť poškodzované priamo interakciou s kovmi a to tak, že ióny
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kovov v poradí Cu2+ > Zn2+ > Ni2+ môžu vytesniť a nahradiť horčík (Mg2+) v štruktúre
chlorofylu, čím znižujú alebo celkom znehodnocujú jeho funkciu [4], okrem toho kovy
vplývajú aj na aktivitu enzýmov podieľajúcich sa na syntéze fotosyntetických pigmentov [1,5].
Toxicitu látok môžeme hodnotiť aj pomocou stanovenia ich efektívnych koncentrácií
(EC). Takáto EC hodnota je charakterizovaná ako koncentrácia látky, ktorá vzhľadom
ku kontrolným podmienkam potláča sledovaný parameter skúmaného organizmu alebo
populácie o určité percento – obvykle o 25 (EC25) alebo 50 % (EC50) [6]. Pokiaľ ide
o fytoplanktón, tak najčastejšie sledovaným parametrom je inhibícia rastu, menej inhibícia
fotosyntetických pigmentov [7,8]. Efektívne koncentrácie sa odhadujú štatistickými metódami,
ako je napríklad probitová analýza [9].
Cieľom práce bolo odhadnúť EC25, EC50 a EC75 hodnoty pre Ni, Cu a Zn vo vzťahu
k rastu a fotosyntetickým pigmentom riasy Pseudokircheriella subcapitata a zhodnotiť
rozdiely v účinku týchto kovov na sledované parametre v 96 h testoch.
Materiál a metódy
Na testy sa používali 100 ml Erlenmayerové banky s 50 ml kultivačného média
pripraveného podľa normy [10]. Ku kultivačnému médiu sa v podobe roztokov pridávali
chloridy kovov – NiCl2.6H2O (Lachema, ČR, p.a.), ZnCl2 (Merck, DE, p.a.), CuCl2.2H2O
(Merck, DE, p.a.). Ni sa testoval v 14 koncentráciách v rozsahu 0,05 – 1,98 mg Ni.l-1 (0,0008
– 0,0337 mmol.l-1), Zn v 12 koncentráciách v rozsahu 0,05 – 1,40 mg Zn.l-1 (0,0014 – 0,0220
mmol.l-1) a Cu v 12 koncentráciách v rozsahu 0,04 – 2,24 mg Cu.l-1 (0,0006 – 0,0352 mmol.l1

). Riasa Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák 1990 (CCALA 433) bola zo

zbierky Botanického ústavu Akademie věd ČR v Třeboni (Česká republika) a do média sa
pridávala v iniciálnej koncentrácii 24.104 ± 22487 buniek.ml-1. Kultivácia prebiehala 96 h (4
dni) na trepačke (Biosan Multi-Shaker PSU 20, Riga, Lotyšsko) pri osvetlení 1700 lux (22,1
µmol.s-1.m-2) a laboratórnej teplote 24 ± 1°C s periódou svetlo/tma – 18/6 h. Rastová rýchlosť
rias sa stanovovala podľa normy [10] a koncentrácie fotosyntetických pigmentov podľa [11].
Na odhad EC hodnôt pre inhibíciu rastu a produkciu fotosyntetických pigmentov (96 h) sa
použila probitová analýza [9]. Všetky testy sa robili v šiestich paralelných stanoveniach.
Výsledky a diskusia
Rast riasovej suspenzie P. subcapitata v prítomnosti jednotlivých kovov sa vyjadroval
ako percento inhibície rastu vzhľadom ku kontrole a probitovou analýzou sa stanovovali
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nominálne hodnoty EC25, EC50 a EC75 [10]. Výsledky z týchto stanovení sú uvedené na Obr.
1. a poukazujú na to, že Ni inhiboval rast riasy asi 3-krát slabšie než Cu a Zn. Hodnotu EC25
sme stanovili pre Ni ako 0,28 mg.l-1, ale v prípade Cu a Zn sú tieto koncentrácie ešte nižšie a
to 0,11 a 0,09 mg.l-1 (Obr. 1.).

Obr. 1. EC25, EC50 a EC75 koncentrácie (mg.l-1) pre inhibíciu rastu riasovej suspenzie P. subcapitata po
96 h expozícii Ni, Zn a Cu
zvislé úsečky – 95 % interval spoľahlivosti (CI)

Vzhľadom na zdroje, ktoré uvádzajú pre odpadové vody najnižšie koncentrácie Ni, Cu
a Zn ako 0,06, 0,01 a 0,30 mg.l-1 [12], sa dá z našich výsledkov na základe stanovených EC25
hodnôt usudzovať, že takto kontaminované odpadové vody sú ešte pre rast rias prijateľné a tak
môžu vo fytoremediačnom procese neustále produkovať biomasu. Významným a často
spomínaným ukazovateľom toxicity látok je EC50 hodnota, čo je koncentrácia inhibujúca
sledovaný parameter – v našom prípade rast – vzhľadom ku kontrole o polovicu (50 %)
kontroly [6,10]. Zatiaľ čo Ni vyvolával takúto inhibíciu rastu pri koncentrácii 0,66 mg.l-1, tak
v prípade Zn a Cu boli tieto koncentrácie 0,23 mg.l-1 a 0,20 mg.l-1 (Obr. 1.) a preto kovy z
hľadiska ich klesajúcej toxicity na rastový parameter môžeme usporiadať takto: Cu » Zn >>
Ni, a to je v približnej zhode s výsledkami spomínaných v práci [7], v ktorej uvádzajú takúto
postupnosť kovov ako Cu > Zn > Ni. Stanovené EC75 sú koncentrácie, v ktorých riasy
prežívajú už veľmi slabo a v našich testoch dosahovali tieto hodnoty pre Ni, Zn a Cu 1,57, 0,60
a 0,38 mg.l-1 (Obr. 1.).
Kovy, ktoré sa dostávajú dnu do buniek, môžu inhibovať aktivitu enzýmov
podieľajúcich sa na tvorbe pigmentov alebo vytesňovať a nahrádzať horčík (Mg) v štruktúre
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chlorofylu [1,4,5]. Takéto poškodenie vedie ku zníženej tvorbe asimilátov a tým aj biomasy.
Vzhľadom na závislosť medzi tvorbou biomasy a hladinou fotosyntetických pigmentov, sme
odhadovali aj EC25, EC50 a EC75 hodnoty pre celkovú produkciu chlorofylov (chlorofyl a +
chlorofyl b) a karotenoidov.
EC25, EC50 a EC75 hodnoty pre tvorbu chlorofylu (chl a + chl b) a karotenoidov
v prítomnosti Ni, Zn a Cu sú uvedené na Obr. 2. Zatiaľ čo hodnotením produkcie chlorofylov
(chl a + chl b) v prítomnosti Ni a Zn sme stanovili pre oba kovy približne rovnakú EC25
hodnotu a to 0,09 mg.l-1, tak v prípade Cu bola EC25 hodnota 0,12 mg.l-1 (Obr. 2.).
Odhadovaním EC50 hodnôt pre chlorofyly už bola táto koncentrácia pre Zn (0,18 mg.l-1) o 1/3
a až 1/2 nižšia ako pre Ni (0,30 mg.l-1) a Cu (0,40 mg.l-1) a podobný trend sme pozorovali aj
sledovaním EC75 hodnôt, kde koncentrácia stanovená pre Zn (0,38 mg.l-1) bola približne o 2/3
a 3/4 nižšia ako EC75 koncetrácia stanovená pre Ni (0,94 mg.l-1) a Cu (1,23 mg.l-1) (Obr. 2.).
Vzhľadom na to môžeme zostaviť rad kovov, v ktorom ich toxicita na produkciu chlorofylov
klesá v poradí: Zn > Ni > Cu. To sa ale nezhoduje s výsledkami uvádzaných [13], ktorí zostavili
tento rad vo vzťahu k obsahu chlorofylu a takto: Cu > Zn >> Ni. V inej literatúre [14] ale
uvádzajú, že Cu môže inhibovať produkciu chlorofylov riasy intenzívnejšie ako Ni. V ďaších
prácach ale hodnotia [15,16], že Cu môže hladinu chl b v riasach a lišajníkoch aj stimulovať.
Takýto účinok sme pozorovali pri niektorých koncentráciách Cu aj v našom prípade. Keďže
celkový obsah chlorofylov sa stanovuje spočítaním hladín chlorofylu a a b (chl b + chl a),
stlimulačný účinok Cu na chl b ovplyvnil celkový obsah chlorofylov a preto môže byť Cu
menej toxický ako Ni. Pokiaľ ide o karotenoidy, tak sa zvyčajne považujú za pigmenty, ktoré
chránia fotosyntetizujúce organizmy pre oxidačným stresom [17] a ich hladina sa môže v
procese obrany organizmu pred ROS zvyšovať. V našom prípade sme stimuláciu produkcie
karotenoidov v prítomnosti kovov nepozorovali, ale [18] uvádzajú, že takáto stimulácia môže
byť vplyvom kovov, ako je Cu vyvolaná až od jeho koncentrácie 200 mg.l-1 a v ďalšej štúdii
[19] so Zn testovanom v rozsahu 0,30 – 1,60 mg.l-1 na riase Scenedesmus sp. hladina
karotenoidov stúpla zanedbateľne a to len pri koncentrácii 1,60 mg.l-1. Vzhľadom na inhibičný
účinok Ni, Zn a Cu na karotenoidy sme stanovili ich EC25 hodnotu ako 0,21, 0,06 a 0,09 mg.l1

. Stanovením EC50 hodnôt pre inhibíciu karotenoidov hodnotíme, že Ni (0,60 mg.l-1) pôsobí

na inhibíciu produkcie karotenoidov v 2-násobne nižšej toxicite ako Zn (0,24 mg.l-1) a Cu (0,27
mg.l-1). Podobne hodnotíme túto toxicitu aj na základe stanovenej EC75 hodnôt, ktoré sme v
poradí Ni, Zn a Cu stanovili ako 1,68, 0,89 a 0,79 mg.l-1 (Obr. 2.). Vo vzťahu ku karotenoidom
môžeme kovy z hľadiska ich klesajúcej toxicity usporiadať takto: Cu » Zn > Ni. V štúdii,
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v ktorej zhrnuli účinok Cu a Zn na produkciu karotenoidov sinice Tolypotrix tenuis uvádzajú,
že 1 mg.l-1 Cu vplýval na znižovanie produkcie karotenoidov intenzívnejšie ako rovnaká
koncentrácia Zn [20].

Obr. 2. EC25, EC50 a EC75 koncentrácie pre inhibíciu fotosyntetických pigmentov riasou P. subcapitata
po 96 h expozícii Ni, Cu a Zn
chla + chlb – chlorofyl a + chlorofyl b, kar – karotenoidy; zvislé úsečky – 95 % interval spoľahlivosti

Záver
Z hľadiska fytoremediačných techník možno riasu P. subcapitata využiť v odpadovom
hospodárstve pokiaľ koncentrácie Ni, Zn a Cu neprekročia nami stanovené EC25 hodnoty.
Hladina chlorofylov je obvykle citlivejším ukazovateľom toxicity kovov v porovnaní
s rastovým parametrom. To sa vzhľadom na EC50 hodnoty čiastočne ukazuje aj v našom
prípade, pretože EC50 Zn stanovená pre rast (0,23 mg.l-1) bola 1,3-násobne vyššia ako
pre chlorofyly (0,18 mg.l-1) a v prípade Ni bol tento rozdiel až 2-násobný (EC50 Ni pre rast =
0,66 mg.l-1 a EC50 Ni pre chlorofyly = 0,30 mg.l-1). Stimulácia produkcie karotenoidov sa v
prítomnosti kovov nepotvrdila, ale koncentrácie ECx Ni stanovené pre karotenoidy presahujú
dvojnásobok ECx Ni stanovených pre chlorofyly. EC75 hodnoty sú koncentrácie, ktorých už
riasa P. subcapitata produkuje biomasu ako aj pigmenty veľmi slabo. Ako je ale známe toxicitu
jednotivých kovov možno zmierniť prídavkom koncentrácie iného kovu za predpokladu, že je
ich spoločný účinok na organizmus antagonistický. Preto sa v ďalšej časti výskumu zameriame
na recipročné účinky kovov na riasy.
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Kvantitatívne stanovenie organických frakcií pôdnej organickej hmoty
lesných pôd
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Abstract
The quantitative determination of forest soil organic matter fractions
Soil organic matter (SOM) is a unique part of any soil ecosystem which undergoes constant changes in
the contrasting processes of mobilization and immobilization. The formation of SOM depends on its turnover rate,
vegetation cover and environmental conditions. The chemical fractionation of SOM is mostly based on i.)
extraction by water with or without electrolytes ii.) reaction with organic solvents iii.) acid hydrolysis. The aim
of this paper was to quantify organic fractions of soil forest. We sampled forest topsoil of Tatra National Park
located close to Vyšné Hágy. The sampled soil was distric cambisol with dominant species Picea abies and
Vaccinium myrtillus. The SOM fractions were determined gravimetrically based on their extractivity in nonpolar
(dichloromethane – DME) and polar (acetone – AE, ethanol – EE, water – WE) solvents. The total amount of
nonpolar extractives was 0.0363 % dry mass-1 and polar extractives reached up to 0.0430 % dry mass-1. The
extractivity of nonpolar extractives increased WE > AE > EE respectively. The DME indicated the highest
variability among all SOM fractions.

Keywords: soil organic matter; soil organic matter fractions; forest soil
Úvod a formulácia cieľa
Pôdna organická hmota (POH) je nenahraditeľnou súčasťou pôdy a pôdneho
ekosystému všeobecne. POH sa v pôde sa môže nachádzať v rôznych podobách. Pre obsah
makroprvkov a makromolekúl organického pôvodu je pre rastliny ako pre mikroorganizmy
najdôležitejšia práve zložka tvoriaca súčasť pôdneho roztoku [1]. POH podlieha v pôde
neustálym premenám, kam patria protichodné procesy mineralizácie a imobilizácie [2]. Od
obsahu a chemického zloženia POH závisia fyzikálne (pôdna štruktúra, vodná retencia),
chemické (katiónová výmenná kapacita, tlmivá schopnosť pôdy a pH, chelatácia kovov) ako
aj biologické (zdroj makroprvkov, zásobáreň energie) vlastnosti pôdy. V neposlednom rade je
množstvo a kvalita organickej hmoty dobrým ukazovateľom odolnosti pôdneho ekosystému
voči stresovým faktorom [1].
Organický uhlík sa v POH nachádza v rôznych podobách. Najbežnejšími metódami na
rozdelenie organického uhlíka do frakcií sú chemická frakcionácia, fyzikálna frakcionácia a ich
kombinácia [3]. Chemická frakcionácia pôdnej organickej hmoty je založená na jej i.) extrakcii
vodným roztokom s alebo bez obsahu elektrolytov ii.)reakcii s organickými rozpúšťadlami iii)
hydrolýzou kyselinami [4]. Bolo kvantifikovaných deväť organických frakcií (tuky, oleje,
vosky, polysacharidy, fenoly, holocelulózu, α-celulózu, hemicelulózu, látky rozpustné
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v horúcej vode a polysacharidy rozpustné v kyselinách) [5]. Podobným spôsobom bol
uskutočnená analýza „surového“ humusu (opad ihličia), pričom organické frakcie obsahovali
vo vode extrahovateľné (rozpustné) látky, holocelulózu, frakciu nehydrolyzovateľnú v H2SO4
(Klason lignín) a lignín rozpustný v H2SO4 [6]. Na kvantifikáciu jednotlivých organických
frakcií pôdy je možné použiť ako nepolárne, tak aj polárne extrakčné látky. V štúdii [7] bol na
extrakciu nepolárnych zlúčením, kam patria tuky, oleje, vosky alebo mastné kyseliny použitý
dichlórmetán. Polárne rozpúšťadlá (acetón, etanol a horúca voda) sa použili na odstránenie
polysacharidov, ketónov, pektínov a tanínov.
Cieľom príspevku bola kvantifikácia jednotlivých organických frakcií a stanovenie obsahu
sušiny a pôdnej organickej hmoty v lesných pôdach.
Materiál a metódy
Odber pôdnych vzoriek sa uskutočnil pri obci Vyšné Hágy (N49°07´17,5“;
E20°06´16,4“) v mesiaci júl 2017 (Obr. 24.). Odberová lokalita je súčasťou monitorovacích
plôch nachádzajúcich sa na území Tatranského Národného Parku. Nachádza sa vo výške 1222
m n.n. Prevládajúcim rastlinným spoločenstvom je Lariceto-Piceteum s dominantným
zastúpením Picea abies a v podraste s Vaccinium myrtillus. Pôdnym typom je hlinitá až
piesočnato-hlinitá kambizem podzolová.

Obr. 24. Poloha odberovej plochy (L).

Pre analýzy boli z odberovej plochy o veľkosti 15x15 m náhodným výberom tri pôdne
vzorky (L1, L2, L3) z A horizontu hĺbky 0-10 cm . Vzorky boli uskladnené v chlade
a prevezené do laboratória, kde boli homogenizované cez 2,0 mm sito a uskladnené
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v chladničke pri 4 °C. Pôdne vzorky pre stanovenie obsahu frakcií POH boli vysúšané pri 30°C
počas 4 dní až do konštantnej hmotnosti. Jednotlivé organické frakcie boli stanovené
gravimetricky podľa [5] a [7] na základe rozpustnosti v nepolárnom (dichlórmetán)
a polárnych (acetón, etanol, voda) rozpúšťadlách. Strata hmotnosti pôdy po každom
extrakčnom kroku predstavovala obsah jednotlivej organickej frakcie. Obsah sušiny bol
stanovený vysušením pri 105°C počas 24 hodín. Obsah POH bol stanovený ako strata žíhaním
pri 550°C počas 4 hodín.
Výsledky a diskusia
Predmetom nášho výskumu boli pôdy nachádzajúce sa v lesnom ekosystéme.
Prevládajúcim pôdnym typom na sledovanej lokalite bola kambizem podzolová. Počas
extrakcie pôdnej vzorky dichlórmetánom (DME) došlo k vyextrahovaniu nepolárnych látok
ako sú tuky, oleje, vosky, mastné kyseliny a pod. V skúmaných pôdnych vzorkách dosiahla
priemerná hodnota nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) 0,0363 (±0,0027) % g sušina-1.
Priemerná hodnota celkového percenta polárnych extrahovateľných látok (PEL) dosiahla
0,0430 ((±0,0015) % g sušina-1, zatiaľ čo látky extrahovateľné v acetóne (AE) dosiahli 0,0138
(±0,0011) % g sušina-1, látky extrahovateľné v etanole (EE) dosiahli 0,0085 (±0,0016) % g
sušina-1 a látky extrahovateľné vo vode (WE) 0,0208 (±0,0019) % g sušina-1 (Obr. 25.).

Organická frakcia
[% g sušina -1]

0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
DME
Nepolárne

AE

EE

WE

Polárne
Extraktant

Obr. 25. Porovnanie priemerných obsahov jednotlivých organických frakcií v pôdnych vzorkách. DME
dichlórmetán, AE acetón, EE etanol, WE voda, (n=6, ±SE).

Priemerné hodnoty sušiny pre jednotlivé odberové miesta sa pohybovali v rozmedzí
95,69 - 96,64 %, hodnoty POH od 21,59 do 31,85% (Tab. 12.).
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Tab. 12. Priemerné obsahy jednotlivých organických frakcií, sušiny a pôdnej organickej hmoty (POH) z
troch odberových miest (L1, L2, L3),. DME dichlórmetán, AE acetón, EE etanol, WE voda *[% g.sušina-1]
n=2.
Vzorka

DME*

AE*

EE*

WE*

Sušina [%]

POH [%]

L1

0,0291

0,0138

0,0071

0,0181

96,64

21,59

L2

0,0369

0,0114

0,0119

0,0182

96,23

26,39

L3

0,0426

0,0161

0,0066

0,0261

95,69

31,85

Najväčšiu variabilitu dosahovali hodnoty DME (Obr. 26.). DMEmax dosiahla 0,0433 %
g. sušina-1 DMEmin 0,0289 % g. sušina-1. Spomedzi PEL dosiahla najväčšiu variabilitu WE, s
WEmax 0,0261 % g. sušina-1 a WEmin 0,0155 % g. sušina-1. Najmenšiu variabilitu vykazovala
frakcia AE, pričom ako u jedinej frakcie boli zaznamenané odľahlé hodnoty. Pri frakcii EE sa
väčšina hodnôt nachádzala pod strednou hodnotou EEmed 0,0092 % g. sušina-1.

Oraganická frakcia
[% g sušia -1]
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Obr. 26. Krabicové grafy znázorňujúce maximálne, minimálne hodnoty, median a odľahlé hodnoty
jednotlivých organických frakcií. DME dichlórmetán, AE acetón, EE etanol, WE voda, (n=6).

POH a uhlík v nej obsiahnutý patrí medzi najdôležitejšie zložky pôdy pričom sa
nachádza v rôznych makromolekulách a makroprvkoch. Z tohto hľadiska je jeho kvantitatívne
stanovenie vo forme jednotlivých organických frakcií pomerne náročné. Kvalita a tým aj
chemické zloženie POH je závislé mimo iné faktory aj na rýchlosti jej premeny a stupňa
stabilizácie [4]. V rôznych experimentálnych štúdiách [5,6,7] boli jednotlivé organické frakcie
stanovené buď z iného pôdneho druhu, opadanky alebo z materiálu rastlinného pôvodu.
Podobný postup bol uplatnený pri určovaní rýchlosti rozkladu rastlinného materiálu borovice
lesnej (Pinus sylvestris) v podmienkach boreálneho lesa severnej Európy [6]. Rýchlosť
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rozkladu závisela hlavne od jeho chemického zloženia, pričom najodolnejšie sa ukazovali
rastlinné časti bohaté na lignín a chudobnejšie na celulózu. Na druhej strane, chemické látky
rozpustné vo vode sa vyznačovali rýchlym rozkladom, čo je dôležité hlavne pre pôdne
mikroorganizmy.
Rýchlosť rozkladu organického materiálu a tým aj tvorba a stabilizácia POH nezávisí
len od chemického zloženia ale aj od klimatických podmienok, spôsobu obhospodarovania
(manažmentu) daného územia, či vegetačného krytu [8]. Napríklad v ekosystéme rašeliniska
v dôsledku stanovištných podmienok dochádza k pomalému rozkladu POH a tým pádom aj
k jej hromadeniu, čo sa môže prejaviť na zastúpení jednotlivých organických frakcií [7].
Kvalita POH, jej chemické zloženie a tým pádom aj rýchlosť rozkladu POH môže byť
vyjadrená v percentuálnom zastúpení jednotlivých organických frakcií. Najvyššie zastúpenie
mali NEL oproti PEL [6] bolo potvrdené aj v našom prípade. Pri hodnotách PEL, najnižší obsah
bol zaznamenaný pri AE látkach. V našom prípade sa ako najmenej početná frakcia ukázala
frakcia EE látok. Čo sa týka WE látok hodnoty sa ukázali ako pomerne obdobné. Isté rozdiely
môžu pravdepodobne súvisieť s rozdielnym vzorkovacím materiálom, keďže v našom prípade
sa jednalo o pôdy a nie o časti vegetácie.
Záver
Kvantitatívne stanovenie jednotlivých organických frakcií môže slúžiť pre lepšie
pochopenie rýchlosti rozkladu POH a tým pádom aj jej kvality, či chemického zloženia. Nami
namerané hodnoty majú len monitorovací charakter. Keďže rýchlosť rozkladu POH a jej
chemické zloženie je výrazne ovplyvnené rôznymi parametrami, bolo by vhodné doterajší
monitoring rozšíriť o ďalšie ukazovatele. Na dosiahnutie komplexnejšieho obrazu o kvalite
POH by bolo dôležité sa zamerať hlavne na chemické látky, ktoré podliehajú pomalému
rozkladu ako napr. lignín či celulóza, či rozšírenie poznatkov o prvkové zloženie POH (hlavne
uhlík a dusík) alebo mikrobiologické ukazovatele.
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História a pôdne charakteristiky vinohradov mesta svätý jur
Zuzana Kriššáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta , Katedra pedológie, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, krissakova8@uniba.sk
Abstract
History and soil characteristics of the vineyards in the town Svätý Jur.
This study was conducted to investigate whether the soils affected by viticulture and then abandoned are
getting back to its original soil characteristics. The aim of this contribution was to assess the influence of different
utilization of soils in the past and present based on the main soil properties. Three sampling sites with different
kinds of land use were chosen for this purpose in the surroundings of the town Svätý Jur. The samples were taken
from forest (secondary forest), meadow and vineyard. The results declared that chemical properties of the soils
(content of soil organic carbon, soil reaction, soil texture and sorption properties) are affected by the land use. We
found that the vineyard soils (antrosols) which have been severely affected by terracing, plowing, liming and
fertilising due to cultivation of vine are after abandonment gradually modified the properties of the original
cambisols that has naturally occurred in this area.

Keywords: Svätý Jur; soil properties; viticulture
Úvod a formulácia cieľa
Vinohradníctvo je známe už niekoľko tisícročí. Jeho korene sú pravdepodobne v oblasti
Zakaukazska, odkiaľ sa následne rozšírilo do celého sveta [1]. Na naše územie priniesli vinič
Indoeurópske kmene už v mladšej dobe kamennej (asi pred 3000 rokmi) [2]. Vo Svätom Jure
je prvou písomnou zmienkou o vinohradníctve darovacia listina z roku 1209. Už v tomto
období tu bola dlhoročná tradícia pestovania viniča a výroby vína [3].
Kvôli pestovaniu viniča boli v okolí Svätého Jura vykonané viaceré agrotechnické
zásahy. Pôvodné lesy boli vyklčované a na ich mieste boli založené vinohrady.
Prostredníctvom terasovania a rigolovania boli pôdne horizonty premiešané a prevrátené.
Medzi ďalšie agrotechnické zásahy môžeme zahrnúť hnojenie, vápnenie či vyberanie
kameňov. Všetky tieto procesy výrazne ovplyvnili nie len krajinu, ale aj pôdy.
Pre výskum sme vybrali tri rozdielne výskumné plochy, ktoré reprezentovali rozdielne
využitie krajiny (pustak, lúka, vinohrad). Cieľom výskumu bolo zistiť, či sa antropogénne,
hlavne prostredníctvom vinohradníctva ovplyvnené pôdy, následne prenechané sekundárnej
sukcesii, navracajú k ich pôvodným pôdnym vlastnostiam.
Materiál a metódy
Charakteristika študovaného územia
Terénny prieskum sme vykonali v okolí Svätého Jura. V záujmovom území sme vybrali
tri výskumné plochy (Obr. 1.), ktoré reprezentujú rozdielne využívanie krajiny.
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Prvou výskumnou plochou je pustak (PU). Vo Svätom Jure boli vinohrady založené
najmä na miestach, kde sa pôvodne vyskytoval les. Po rôznych agrotechnických zásahoch,
ktoré tu boli vykonané kvôli pestovaniu viniča boli pôvodné kambizeme premenené na
kultizeme kambizemné. Pretože boli na konci 19. stor. niektoré vinohrady napadnuté
fyloxérou, museli byť vyklčované. Následne však neboli obnovené a v priebehu sekundárnej
sukcesie sa premenili na sekundárne lesy nazývané pustaky.
Druhou výskumnou plochou je lúka (LU), ktorá sa tiež nachádza na pôde, kde sa
pôvodne vyskytoval les s pôdnym typom kambizem a následne vinohrad s kultizemou
kambizemnou, ktorý bol však opustený až v polovici 20. storočia. Výsledkom sekundárnej
sukcesie je vznik lúky.
Treťou výskumnou plochou je obrábaný vinohrad (VI). Vo vinohrade sa nachádzajú
pôdy, ktoré sú neustále ovplyvňované vinohradníctvom. Tento konkrétny vinohrad sa
v súčasnosti nehnojí, ale má zazelenaný každý druhý medziriadok.
Odber vzoriek
Na troch experimentálnych plochách sme ručne vykopali sondy. Pre laboratórny
výskum sme odobrali porušené vzorky z pôdneho profilu vinohradu, lúky a pustaku. Z každého
pôdneho horizontu pôdneho profilu sme odobrali jednu porušenú vzorka.

Obr. 1. Lokalizácia výskumných plôch v oblasti mesta Svätý Jur [4].

Analýzy
Obsah organického uhlíka v pôde sme stanovili podľa Ťurina v modifikácii Nikitina
[5]. Aktívnu pôdnu reakciu (pH/H2O), výmennú pôdnu reakciu v KCl (pH/KCl) a v CaCl2
(pH/CaCl2) sme určili potenciometricky vo vodnej suspenzii [5]. Hodnoty H a S sme stanovili
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pomocou metódy podľa Mehlicha [5]. Zrnitostné zloženie pôdy sme určili pomocou
pipetovacej metódy podľa Nováka [5]. Pôdne horizonty a pôdne typy sme klasifikovali podľa
Morfogenetického klasifikačného systému Slovenska 2014 [6].
Výsledky a diskusia
Pomocou základných pôdnych charakteristík sme určili nasledovné pôdne horizonty
a pôdne typy.
1. PUSTAK (PU) - KULTIZEM KAMBIZEMNÁ forma rigolovaná - KTk (N 48°15´54.2“
E 017°12´41.4“)
Pôdny profil :
1.

Akp (0-15) - humusový kultizemný ornicový horizont

2.

Akj (m)(Bv) (16-35) - kultivačný melioračný horizont s príznakmi molického

a kambického horizontu, ktorý je rigolovaný
3.

B/C (36- 50) –prechodný horizont

4.

C horizont (51 cm a viac) – substrátový silikátový horizont

2. LÚKA (LU) - KULTIZEM MODÁLNA (KTm) (N 48°15´59.1“ E 017°12´48.1“)
Pôdny profil :
1.

Ao (0-15) - humusový ochrický horizont, ktorý je rigolovaný

2.

Akj (16- 35) - kultivačný rigolačný horizont

3.

C horizont (36 cm a viac) - substrátový silikátový horizont

3. VINOHRAD (VI) - KULTIZEM PSEUDOGLEJOVÁ KTg (N 48°14´14.4“ E
017°12´09.5“)
Pôdny profil:
1.

Akp (0-18) - kultizemný ornicový horizont

2.

Akj (19- 43) - rigolačný horizont

3.

Cg (44- 62) - substrátový mramorový horizont

4.

R (63 cm a viac) - horizont pevnej podložnej horniny
Namerané hodnoty organického uhlíka sú v Tab. 1. Najvyšší obsah organického uhlíka

sme namerali vo vzorkách, ktoré sme odobrali z výskumnej plochy pustaku. Je to spôsobené
veľkým množstvom opadu a vyššou biologickou aktivitou rastlín a živočíchov. Nižšie hodnoty
organického uhlíka sme namerali vo vzorkách z lúky a vinohradu. Hrabovský [7] uvádza, že
znížený obsah organického uhlíka v pôdach vinohradov v porovnaní s lesnými pôdami je
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spôsobený odlesnením a následnou rigoláciou. Aj podľa Szencziovej je dôvodom zníženého
obsahu organického uhlíka prevrátenie genetických horizontov pri rigolovaní [8].
Určili sme, že textúra pôdy lúky a vinohradu je jemnozrnná (j) a stredná (s).V prípade
pustaku ide o pôdu psefitickú (p), štrkovitú (s), ľahkú. Pomocou percentuálneho zastúpenia
piesku, prachu a ílu, ktoré je uvedené v Tab. 1., sme klasifikovali jednotlivé pôdne druhy.
V prípadn lúky a pustaku je pôda piesočnato-hlinitá (sp) a vo vinohrade môžeme hovoriť
o pôde hlinitej (sh) [6]. Pretože lesy spevňujú pôdy a chránia ich pred eróziou, ich vyklčovaním
v Karpatoch a následným vysadením vinohradov vznikli podmienky vhodné pre zvýšenie
erózie.
Hodnoty aktívnej a výmennej pôdnej reakcie sú uvedené v Tab. 1. Najvyššie hodnoty
pôdnej reakcie sme namerali vo vzorkách z vinohradu. Szencziová [8] vo svojej práci uvádza
namerané hodnoty aktívnej pôdnej reakcie (pH (H2O)) na ploche rigolovaného vinohradu a
zalesneného vinohradu, ktoré sú porovnateľné s našimi nameranými hodnotami. Podľa
uvedenej autorky v priebehu pedogenézy prirodzene dochádza k postupnému okysľovaniu
pôdneho profilu. Preto je v pôdach pod lesom nižšie pH v povrchovom horizonte a smerom do
hĺbky sa kyslosť znižuje. Vo vinohrade bol tento prirodzený proces ovplyvnený človekom a pri
rigolácii sa dostal menej kyslý materiál na povrch [8]. Aj Cvoliga uvádza, že vinohradnícke
pôdy majú vyššie pH, čo by mohlo byť dôsledkom toho, že majú zvyčajne na povrchu materiál
z pôvodného B/C horizontu kambizeme, ktorý ešte nie je natoľko vylúhovaný a dobre tlmí
acidifikáciu [9]. Podľa Sekuciu je prirodzené, že v oblasti s premyvným typom vodného režimu
je mierny pokles pôdnej reakcie. Na pôdach ovplyvnených vinohradníctvom je však tento
prirodzený proces potláčaný orbou, vápnením a hnojením z konca 20. storočia [10].
Namerané hodnoty sorpčných vlastností sú uvedené v Tab. 2. Pôdy viac ovplyvnené
vinohradníctvom mali vyššie hodnoty množstva sorbovaných báz (S) a sorpčnej kapacity (T)
a nižšie hodnoty hydrolytickej kyslosti (H). Aj Sekucia dospel k názoru, že pôda poznačená
kultivačnou činnosťou človeka má v porovnaní s prirodzene sa vyvíjajúcou pôdou vyššie
hodnoty obsahu sorbovaných báz a celkovej sorpčnej kapacity, ale nižšie hodnoty
hydrolytickej kyslosti za predpokladu, že sa jedná o pôdy vytvorené z rovnakých pôdotvorných
substrátov a v podobných klimatických podmienkach [10].

Tab. 1. Obsah organického C, pôdna reakcia v H2O, KCl a CaCl2 a zrnitostný rozbor v pôdnom profile
pustaku, lúky a vinohradu.
Lokalita
pH
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Pôdny
horizont
Akp
Pustak Akj(m)(Bv)
B/C
Ao
Lúka
Akj
Akp
Vinohrad
Akj
Cg

Lokalita
Pustak
Lúka
Vinohrad

Hĺbka C org.
horizontu (%)
0 – 15
16 – 35
36 – 50
0 – 15
16 – 35
0 – 18
19 – 43
44 – 62

1,76
0,57
0,35
0,77
0,42
0,83
0,40
0,45

H2O

KCl

CaCl2

4,23
4,55
5,1
4,58
4,86
6,87
6,7
6,46

3,40
3,53
3,89
3,66
3,72
6,17
5,73
5,33

3,77
4,00
4,38
4,03
4,21
4,21
6,15
5,87

Zrnitostný rozbor (%)
0,05- 0,002
2-0,05 mm
<0,002 mm
mm
(piesok)
(íl)
(prach)
65,92
25,47
8,61
65,20
27,75
7,05
63,60
29,27
7,13
70,88
22,89
6,23
69,32
24,33
6,36
45,88
42,80
11,32
39,76
46,96
13,28
36,12
48,14
15,74

Tab. 2. Sorpčné vlastnosti v pôdnom profile pustaku, lúky a vinohradu.
Hĺbka
Horizont
S (mval/100g) H (mval/100g) T (S+H)
horizontu
Akp
0 - 15
2,4
7,0
9,4
Akj(m)(Bv)
16 - 35
2,0
4,6
6,6
B/C
36 - 50
3,2
2,8
6,0
Ao
0 - 15
1,6
4,2
5,8
Akj
16 - 35
2,8
3,8
6,6
Akp
0 - 18
12,4
1,0
13,4
Akj
19 - 43
12,4
1,4
13,8
Cg
44 - 62
9,2
2,2
11,4

V(%)
25,53
30,30
53,33
27,59
42,42
92,54
89,86
80,70

Záver
Pôdy Svätého Jura boli v minulosti výrazne ovplyvnené vinohradníctvom napr.
terasovaním, rigolovaním, vápnením či hnojením, čo malo výrazný vplyv na vybrané pôdne
charakteristiky. Po zanechaní takto vzniknutých kultizemí sa v priebehu sekundárnej sukcesie
na týchto plochách vytvárajú lúky a pustaky. Následne sa pôdy pomaly navracajú k ich
pôvodným pôdnym charakteristikám kambizemí, ktoré sa tu v minulosti prirodzene nachádzali.
Obrábaný vinohrad predstavuje pôdy, ktoré sú neustále ovplyvňované vinohradníctvom, čo
má výrazný vplyv aj na ich pôdne vlastnosti.
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Geochemická distribúcia ortuti a ďalších stopových prvkov na území
opusteného ložiska Merník
Tatsiana Kulikova
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; kulikova10@uniba.sk

Abstract
Geochemical distribution of mercury and other trace elements in the area of Merník abandoned deposit
Areas of abandoned mines generally represent a serious persistent source of environmental
contamination. Past mining activities as well as their nowadays consequences in form of mine heaps and waste
material dumps arising from ore treatment are responsible for releasing and accumulation of toxic elements as
well as the formation of acidic mining drainage in the environment. The sites where mercury ore mining and
processing have taken place are particularly important in view of potential toxicity of the metal and environmental
risk resulting from its increased concentrations in the environment. Nevertheless Merník Hg-deposit in the eastern
part of Slovakia is known by its relatively short mining and smelting works, locality provides a good example of
above-mentioned sites and therefore was chosen as the study area of our investigation.

Keywords: mercury; trace elements; abandoned mine; geochemistry; contamination; Merník
Úvod a formulácia cieľa
Ťažba a spracovanie kovonosných rúd vždy zohrávali dôležitú úlohu vo vývoji ľudstva,
pričom nároky na výrobu kovov boli bezprostredne spojené s rastom populácie a následným
využívaním surovín. Nakoľko boli tieto technologické aktivity v minulosti menej efektívne
a nepredpokladali existenciu environmentálnych dopadov na životné prostredie, mnohé
ťažobné areály sú v dnešnej dobe zanechané v podobe opustených banských diel a uloženín
odpadu, často podmieňujúcich vznik environmentálnych záťaží. Nepriaznivé a často nezvratné
účinky antropogénnej činnosti v takýchto areáloch sú spojené hlavne so znečistením
podzemných a povrchových vôd, pôd a zmenou kvality ovzdušia [1,2].
Opustené ložisko Merník sa nachádza cca 6 km od mesta Vranov nad Topľou na
východe Slovenska a je jediným dobývaným ortuťovým ložiskom neovulkanitových pohorí.
Žilníkovo impregnačný charakter zrudnenia s prítomnými hviezdovitými nabohateniami
rumelky a metacinabaritu podmienili v minulom storočí (zhruba v rokoch 1920 až 1937)
uskutočnenie rozsiahlych ťažobných a spracovateľských prác, počas ktorých bolo údajne
vydobyté okolo 31 000 t rúd a vyrobené asi 143,522 t čistého kovu [3].
Hlavným stanoveným cieľom práce bol detailný prieskum územia a vyhodnotenie
distribúcie Hg a niektorých iných stopových prvkov v pôdach opusteného banského ložiska.
Zaujímavým bolo porovnanie nameraných koncentrácií kovu a iných prvkov s platnou
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legislatívou, teda normami pre výskyt jednotlivých prvkov, ako aj štúdium možných závislosti
medzi obsahmi prvkov a vlastnosťami odobraných pôdnych substrátov.
Materiál a metódy
Na študovanom území bolo v rámci 7 profilov realizovaných 39 odberných miest, kde
boli pôdne vzorky odobraté z 2 hĺbkových horizontov (20 a 60 cm) za účelom porovnania
antropogénne podmienených koncentrácií kovov (20 cm) a koncentrácií daných geologickým
podložím územia (60 cm). Jedna vzorka pôdy sa odobrala z priľahlého poľnohospodárskeho
pozemku ako referenčná (pozaďová) vzorka. Odber všetkých vzoriek (79) sa na vybraných
miestach (Obr. 1.) vykonal pomocou pôdneho vrtáku po odstránení rastlinného porastu. Po
vysušení a odstránení úlomkov hornín, antropogénnych materiálov a zvyškov rastlinnej
biomasy, boli vzorky drvené v porcelánovej miske a preosiate pomocou sita s veľkosťou oka
1 mm na jemnozem. Meranie aktívnej a výmennej pôdnej reakcie (pH) a elektrickej vodivosti
(Ec) bolo realizované v laboratóriách katedry geochémie PRIF UK. Celkové obsahy Hg
v odobratých vzorkách boli stanovené v laboratóriu EL spol. s.r.o. (Spišská Nová Ves)
pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie na analyzátore pre ortuť AMA (AAS-AMA).
Koncentrácie iných stopových prvkov (napríklad, As, Ni, Sb, Cd, Pb a iné) a makroprvkov
(napríklad, K, Ca, P, S, Cl, a iné) boli merané v laboratóriu spoločnosti GEOtest, a.s. (Brno)
metódou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie (XRF). Vyhodnotenie výsledkov analýz
bolo zrealizované na základe limitných hodnôt pre rizikové prvky podľa prílohy č. 12 k
smernice MŽP SR č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia [4].
Posudzovanie možných vzájomných vzťahov medzi koncentráciou Hg a výskytom iných
prvkov v odobratých substrátoch bolo vykonané pomocou štatistického softvéru GraphPad
Prism na základe hodnôt korelačného koeficientu (r).

Obr. 1. Odberové miesta na lokalite Merník
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Výsledky a diskusia
Pôdne koncentrácie Hg a iných stanovovaných prvkov sa pohybujú v pomerne širokom
rozsahu a sú uvedené v Tab.1.
Tab. 1. Obsahy stopových prvkov v pôdach (mg.kg-1) spolu s príslušnými intervenčnými limitmi
a hodnoty pH odobratých pôd
Prvok
Hg
Cr
Ni
As
Pb
Cu
Zn
Fe
pH(H2O)
Obsah

20cm

60cm

Min

0,1

5

15

3

12

4

30

6439

3,36

Max

950,9

801

619

13,6

132

39

170

41918

7,49

Aver

45,1

231,8

145,5

8,2

28,3

21,1

57,7

23105,9

5,5

Min

0,1

12

20

3

7,4

10

23

5618

3,25

Max

90,3

974

824

15,4

73

131

197

85511

7,92

Aver

8,3

268,8

167,5

8,5

25

24,5

59,4

25904,3

6,32

LH*

20

1000

500

140

800

1500

5000

---

---

*

Limitné hodnoty stopových prvkov predstavujú intervenčný limit (IT) pre priemyselné oblasti podľa
smernice MŽP SR [4].

Stanovené

v prípade

vrchného

a spodného

hĺbkového

horizontu

priemerné

koncentrácie Hg sú v uvedenom poradí 45,1 a 8,3 mg.kg-1, pričom niektoré vzorky vykazujú
veľmi vysoké hodnoty kovu. Limit daný pre priemyselné oblasti (IT) bol prekročený v oboch
prípadoch (pôdy z hĺbky 20 a 60 cm), celkovo pri 8 vzorkách. Najvyššia nameraná
koncentrácia Hg 45-násobne prekračovala limitnú hodnotu pre ortuť. Početnejší výskyt
vysokých obsahov Hg vo vrchnom horizonte (priemerná hodnota je 45,1 mg.kg-1 v porovnaní
s 8,3 mg.kg-1 pre pôdy z hĺbky 60 cm) jednoznačne svedčí o antropogénne podmienenom
nahromadení kontaminantu, teda následkoch historickej ťažby a spracovania ortuťových rúd.
Stanovené celkové obsahy iných prvkov, s výnimkou Cr a Ni, boli v porovnaní s príslušnými
limitmi pomerne nízke, pričom získané priemerné koncentrácie kovov v prípade horného
a dolného hĺbkového horizontu boli približne rovnakými. Nájdené pomerne vysoké hodnoty
Cr a Ni v pôdach súvisia s geologickou charakteristikou študovaného areálu a majú teda
geogénny pôvod. Oblasť Merníka, kde sa nachádza rovnomenné opustené banské ložisko,
spadá do zóny centrálnokarpatského paleogénu, konkrétne hutianského a zubereckého
súvrstvia vyznačujúcich sa anomálne vysokými koncentráciami Cr a Ni v pôdach, ktoré sa do
určitej miery približujú svojimi vlastnosťami serpentinickým pôdam [5]. Spolu s vysokými
koncentráciami Cr a Ni, boli v nami odobratých vzorkách taktiež nájdené aj iné trendy
popísané v hore uvedenom výskume, napríklad nárast obsahu Ni a Fe smerom do hĺbky profilu
poukazujúci na pribúdanie menej zvetraných zložiek smerom po profiloch.
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Z hľadiska plošnej distribúcie Hg v povrchovom horizonte, kde sú obsahy všeobecne
vyššie v porovnaní so spodným, je z mapy na Obr. 2. vidieť, že najväčšie stanovené
koncentrácie kovu nájdené na miestach v bezprostrednej blízkosti overených háld ložiska.

Obr. 2. Mapa plošnej distribúcie Hg v pôde (z hĺbky 20 cm) na lokalite Merník

Hodnoty pH odobratých pôd sa nachádzajú v pomerne širokom rozsahu (3,25 až 7,92)
s priemerom 5,5 a 6,32 v uvedenom poradí pre vrchný a spodný hĺbkový horizont. Podľa
stupnice USDA [6] spadajú odobraté pôdy na základe príslušných priemerných hodnôt do
kategórií „silne kyslých“ a „slabo kyslých“ pôd. Acidifikácia je v tomto prípade spojená
s tvorbou kyslých drenáží z banských háld typických pre ťažobné areály, a prejavuje sa najmä
prípade povrchových horizontov pôd, v našom prípade do hĺbky 20 cm.
Použitá neparametrická štatistická metóda (nakoľko získané dáta nemajú normálne
rozdelenie) – výpočet Spearmanovho korelačného koeficientu (rspearm.) – poukázal na
existenciu niekoľkých pomerne slabých, avšak štatisticky významných (pri p < 0,05)
pozitívnych a záporných vzťahov, teda korelácií. V prípade povrchového horizontu je možné
uviesť koreláciu Hg so sírou (rspearm.=0,341), ktorá pravdepodobne súvisí s prítomnosťou
sulfidicky viazanej ortuti v pôdach, a taktiež s chrómom (rspearm.=0,346) prítomným vo
vysokých koncentráciách v serpentinických pôdach. Pozitívny vzťah bol nájdený aj s Ca
(rspearm.=0,346) – typickou zložkou karbonatických zložiek pôdneho substrátu. V prípade
spodného horizontu pôd sa prejavila pozitívna korelácia s Ni (rspearm.=0,318), ktorého zvýšené
obsahy v pôdach sú výsledkom zvetrávania pevných substrátov zubereckého súvrstvia.

Záver
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Ložisko Merník je v dnešnej dobe typickým príkladom opustenej banskej oblasti
zaťaženou v dôsledku realizovaných aktivít na území. Následky ťažby a spracovania
ortuťových rúd sú zanechané vo forme veľkého množstva odpadového materiálu (haldy,
odvaly) a spolu s prirodzene podmieneným zvetrávaním materských hornín obsahujúcich
vysoké podiely niektorých rizikových prvkov (napríklad Hg, Cr a Ni) predstavujú v lokálnom
meritku významný zdroj kontaminácie územia s potenciálom distribúcie znečisťujúcich látok
do širšieho okolia. Stanovené vysoké koncentrácie kovu v odobratých pôdnych vzorkách
naznačujú potrebu ďalšieho detailného prieskumu lokality, pričom okrem celkových
koncentrácií a plošnej distribúcie ortuti do úvahy pripadá aj štúdium správania sa kovu,
napríklad podmienok jeho mobilizácie a štúdium distribúcie Hg v biologických materiáloch.
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Vplyv nanočastíc oxidu titaničitéhoa montmorillonitu na tvorbu peliet
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Abstract
Influence of TiO2 nanoparticles and montmorillonite on pellet formation of microscopic filamentous
fungi Aspergillus niger
The aim of our study was to asess the influence of clay mineral montmorillonite and titanium dioxide
nanoparticles on pellets growth of the microscopic filamentous fungi Aspergillus niger. Four strain of Aspergillus
nigerfrom different location were used. The substrates obtained from these sites differ in various pH values
(pH/H2O 3 - 8.3) and contents of organic matter (% Cox 0.3 - 7.2) and chemical elements (As, Sb, Al, Fe, Cd, Cu,
Pb and Zn). Pellets of microfungi A. niger were cultivated in media with addition of clay mineral montmorillonite
and titanium dioxide nanoparticles (1g). The presence of clay mineral influenced the size of pellets. Results of
this work point to the inhibition effect of montmorillonite and nanoparticles of TiO2 on the pellets of microscopic
filamentous fungi A. nigerand bring new knowledge, which can be significant for the research with purpose to
create a biomineral sorbent.

Keywords: microscopic fungi; Aspergillus niger; pellets; montmorillonite; nanoparticles titanium dioxide
Úvod a formulácia cieľa
Druh Aspergillus niger patrí medzi bežné mikroskopické vláknité huby, vyskytujúce sa
kozmopolitne na rôznych substrátoch. Vďaka významným vlastnostiam, ako je produkcia
enzýmov

a organických

kyselín,

má

tento

druh

široké využitie

aj

v priemysle

a bioremediáciach. Bioakumuláciu ťažkých kovov mikroskopickou vláknitou hubou druhu
A. niger potvrdilo viacero autorov [1, 2]. V súčasnosti upútava čoraz väčšiu pozornosť využitie
mikroskopických vláknitých húb vo forme peliet. Sú to sférické útvary vytvorené kultiváciou
v umelom prostredí, ktoré sú z praktického a ekonomického hľadiska v priemysle oveľa
výhodnejšie v porovnaní s konvenčnými metódami. Tvorbu peliet mikroskopických
vláknitých húb ovplyvňuje množstvo faktorov, ktorým sa v súčasnosti sa venuje viacero
výskumov [3, 4, 5]. Za účelom vytvorenia peliet ktoré by mali väčší potenciál aj
v bioremediáciach, sa do kultivačných roztokov často pridávajú rôzne rozpustné látky.
V našom experimente sme sa snažili porovnať vplyv ílového minerálu montmorillonitu
a nanočastíc oxidu titaničitého (TiO2). Obe látky sa výrazne líšia v mnohých chemických
aj fyzikálnych vlastnostiach. Oxid titaničitý je dnes najčastejšie používaný biely pigment
(titánová bieloba). Významnú zásluhu má na tom aj jeho ekologická prijateľnosť, ktorá ho
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dovoľuje používať aj v potravinárskych, kozmetických a farmaceutických produktoch. TiO2 je
zároveň aj jeden z najdôležitejších katalyzátorov, používaný predovšetkým pre rozklad
organických polutantov vo vodách a vo vzduchu [6]. Veľký význam v kontaminovanom
prostredí má aj ílový minerál montmorillonit, ktorý sa vďaka vysokej sorpčnej schopnosti môže
použiť na odstránenie rôznych toxických látok [7].
Materiál a metódy
Charakteristika zdrojového prostredia izolovaných kmeňov
Kmene druhu A. niger boli izolované zo štyroch lokalít, ktorých pôdna reakcia bola
v rozmedzí pH 3 - 9 (silne acidické až silne alkalické prostredie). Kontrolný kmeň A. niger (An
- G) bol izolovaný z oblasti Gabčíkova., kde pôdnym typom je fluvizem modálna, s alkalickou
až slabo alkalickou pôdnou reakciou (pH H2O/KCl=7,7/7,4) [8]. Druhý kmeň A. niger (An - P)
pochádza z riečneho sedimentu rieky Blatina v environmentálne zaťaženej oblasti Pezinok
s obsahom arzénu (363 mg/kg) a antimónu (93 mg/kg). Riečne sedimenty danej oblasti sú
veľmi kyslé až kyslé (pH H2O/KCl=5,3/4,8). Tretí kmeň A. niger (An - Š) bol izolovaný z
oblasti Šobov pri Banskej Štiavnici. Nachádza sa tu extrémne kyslá pôda (pH H2O/KCl=3/2,7);
ide o kontaminovanú a erodovanú oblasť s vysokým obsahom hliníka a železa. Pôdnym typom
je kambizem dystrická bez vegetácie [9]. V oblasti Sloviniek bol izolovaný štvrtý kmeň A.
niger (An - Sl), z technozeme iniciálnej, ktorá má alkalickú pôdnu reakciu (pH
H2O/KCl=8,3/9) [10].
Oxid titaničitý
Bol použitý prášok oxidu titaničitého obsahujúci nanočastice TiO2 s približnou
veľkosťou 100 nm. Jednalo sa o komerčný produkt firmy Sigma - Aldrich.
Ílový minerál montmorillonit
Minerál bol izolovaný zo 4 % vodnej suspenzie bentonitu Stará Kremnička – Jelšový
Potok (SR). Bentonit z tejto lokality obsahuje vápenato-horečnatý montmorillonit. Metóda
izolácie a bližšie informácie o zdrojovej hornine sú k dispozícii v prácach [11].
Peletizácia mikroskopickej vláknitej huby
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Na prípravu peliet sme použili 10 ml vodnej suspenzie konídií, ktoré sme pridali do 60
ml kultivačného SAB (Sabouraudov agar) média. Vzorka TiO2 (1 g) sa dispergovala v
suspenzii konídií a kultivačného média. Kultivácia prebiehala počas 5 dní pri laboratórnej
teplote 25 °C v 250 ml Erlenmyerových bankách. Banky boli umiestnené na trepačke typu
Unimax 2010 (Heidolph, Germany). Zariadenie bolo nastavené na 135 otáčok za minútu. Po
ukončení experimentu boli pelety mikroskopickej huby A. niger prefiltrované, premyté
destilovanou vodou a preložené do Petriho misiek. Postup bol rovnaký aj pri kultivácii druhu
A. niger s ílovým minerálom montmorillonitom. Na vyhodnotenie veľkosti peliet bol použitý
milimetrový papier, ktorým sme podložili Petriho misky s peletami a následne sme ich
spočítali a zmerali veľkosť.
Výsledky a diskusia
Konečné veľkosti peliet získané kultiváciou v čistom SAB médiu (kontrolná
porovnávacia vzorka), ako aj kultiváciou s montmorilloniom a TiO2, sú uvedené v Tab. 1.
Z hodnôt v tejto tabuľke je jasné, že veľkosť peliet mikroskopických vláknitých húb jedného
druhu je výrazne ovplyvňovaná hodnotou pôdnej reakcie v zdrojovej lokalite.
Tab. 1. Priemerná veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu A. niger pri kultivácii s TiO2
a montmorillonitom v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Veľkosti sú udané v milimetroch.
An - Š
pôdna reakcia

An - P

An - G

An - Sl

(pH H2O/KCl=3/2,7) (pH H2O/KCl=5,3/4,8) (pH H2O/KCl=7,7/7,4) (pH H2O/KCl=8,3/9)

Kontrolná
vzroka

2,44

5,82

5,11

8,15

Montmorillonit

1,01

1,04

1,02

1,04

TiO2

5,12

6,11

3,81

5,16

Veľkosť peliet pri kultivácii s montmorillonitom bola v porovnaní s peletami
kultivovanými s TiO2menšia, avšak ich počet sa zvýšil niekoľkonásobne. Variabilita týchto
hodnôt je u všetkých štyroch kmeňov veľmi nízka, čo potvrdili aj naše predchádzajúce
experimenty [12, 13] a experimenty zamerané na mikroskopické huby druhu Humicola grisea,
Cladosporium cladosporioides a C. herbarum [14].
Pri kultivácii peliet s časticami TiO2 nebol zaznamenaný výrazný rozdiel vo veľkosti
peliet v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Na makromorfologickej úrovni sa však zmeny
preukázali v podobe menšej dĺžky mycélia (Obr. 1.). Čiastočný inhibičný účinok na rast
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mikroskopickej vláknitej huby A. niger sa potvrdil aj pri použití nanočastíc TiO2 s časticami
kovov (Ag, Cu) [15].

Obr. 1. Dĺžka mycélia peliet druhu A. niger a) kontrolná vzorka, b) kultivácia s montmorillonitom,
c) kultivácia s TiO2

Záver
Tvorba peliet mikroskopických vláknitých húb je ovplyvňovaná širokým spektrom
faktorov, ako je napríklad pôdna reakcia zdrojových substrátov, zloženie živného média
a turbulencia živného média počas kultivácie. Najmä posledný z nich je ťažké udržať na
konštantnej a reprodukovateľnej úrovni, takže vyššie popísané porovnávacie štúdie musia
vychádzať z paralelných experimentov vykonávaných v rovnakom čase a s pomocou
rovnakých zariadení. Napriek tomu, inhibičný účinok na rast peliet druhu A. niger bol
preukázaný ako pri ílovom minerále montmorillonite, tak aj pri oxide titaničitom.
Pravdepodobný rozdiel v účinku oboch sledovaných látok súvisí so zvýšením priestorových
zábran pri raste peliet pri výrazne menšej veľkosti častíc ílového minerálu.
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Abstract
Kinetic analysis of aluminium sorption onto humic acids
In this article, we have evaluated various kinetic models, including pseudo-first, pseudo-second and
pseudo-nth order kinetic equations and intraparticle diffusion model, for aluminium(III) sorption from aqueous
solutions onto humic acids. Our results showed that the equilibrium was achieved after 500 min and the
experimental data were described well by pseudo-nth kinetic model with reaction order of 3.6.

Keywords: aluminium; humic acids; sorption; kinetic models
Úvod a formulácia cieľa
Humínové kyseliny, ktoré sú prirodzenou zložkou pôdnej organickej hmoty, sú schopné
vytvárať stabilné komplexy s iónmi kovov, vrátane katiónov hliníka. Táto vlastnosť vyplýva
z vysokého počtu a diverzity reaktívnych funkčných skupín, predovšetkým karboxylovej,
hydroxylovej, fenolovej a oxo skupiny [1]. Vďaka heterogénnemu charakteru sorpčných
pozícií v humínových kyselinách a komplexnej špeciácii hliníka vo vodných roztokoch sa
môžu ióny hliníka viazať na ich povrch slabou medzimolekulovou interakciou, iónovou
väzbou, ale aj stabilnou koordinačnou väzbou [2]. Na identifikáciu mechanizmu sorpcie iónov
a ich afinity k extrémne heterogénnym povrchom sa často používajú rôzne kinetické
a termodynamické modely. Takéto štúdie majú však aj aplikačný význam, keďže sú vhodné
pre optimalizáciu sorpčných dejov využiteľných pre odstraňovanie nežiadúcich kovov
z vodných roztokov [3]. Z toho dôvodu sme skúmali sorpčnú kinetiku trojmocnej špécie
hliníka na humínové kyseliny z kyslých vodných roztokov, kedy je tento potenciálne toxický
kov najmobilnejší [4 - 6].
Materiál a metódy
Sorpčný experiment sme uskutočňovali v plastových centrifugačných skúmavkách
s objemom 15 ml, do ktorých sme navážili 10 mg komerčne dostupných humínových kyselín
(Sigma-Aldrich) a pridali 10 ml roztoku Al2(SO4)3 (Centralchem) s koncentráciou rozpustenej
frakcie hliníka 22 mg.l-1. Počiatočné pH roztoku sme upravili na hodnotu 3,0 pomocou 0,1

1417

mmol.l-1 HCl s cieľom zabezpečiť mobilitu Al, ktorá je relevantná v roztokoch s pH<3,5.
Humínové kyseliny sú navyše v tejto oblasti pH nerozpustné.
Sorpčný experiment prebiehal pri teplote 25 °C na rotátore v rýchlostnom režime
15 ot.min-1. Vzorky odoberané v stanovených intervaloch od 0 do 2880 min sme filtrovali
na membránovom filtri s veľkosťou pórov 0,45 µm. Vo filtráte sme stanovili pH
a koncentráciu zostatkového rozpusteného hliníka pomocou metódy atómovej absorpčne
spektrometrie s atomizáciou v plameni [7 - 9].
Údaje získané z experimentu sme spracovali pomocou kinetických modelov pseudoprvého, pseudo-druhého a pseudo-ntého poriadku, a tiež pomocou modelu vnútročasticovej
difúzie. V sorpčných experimentoch využívaný nelinéarny model pseudo-prvého poriadku [10]
vyjadruje vzťah I.:
[I.]

q = q- .1 − e2345 6

kde q predstavujú množstvo hliníka viazaného na humínové kyseliny (mg.g-1) v čase t, resp.
po dosiahnutí dynamickej rovnováhy (qe). Parameter k1 (min-1) predstavuje adsorpčnú
konštantu pseudo-prvého poriadku. Tento model vhodne opisuje najmä kinetiku sorpcie
prebiehajúcej na rozhraní sorbent-roztok s vysokou počiatočnou mierou sorpcie [11].
Kinetický model pseudo-druhého poriadku predpokladá, že miera sorpcie je proporčná
druhej mocnine dostupných sorpčných miest na povrchu sorbentu. Nelineárnu formu tohto
matematického modelu vyjadruje vzťah II.:

q=

q7- k 7 t
1 − q- k 7 t

[II.]

kde k2 predstavuje adsorpčnú konštantu pseudo-druhého poriadku (g.mg-1.min-1) [12].
Výhodou modelu pseudo-ntého poriadku je možnosť priameho stanovenia poriadku
reakcie [13] a jeho nelinárna forma je vyjadrená vzťahom III.:
+

q5 = q- − :(n − 1)k ; t + q(+2;) =+2;

[III.]

kde kn je rýchlostnou konštantou ntého poriadku [(g.mg-1.min-1)1-n] a parameter n vyjadruje
poriadok reakcie.
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Experimentálne údaje zo sorpčného experimentu sme analyzovali aj pomocou modelu
vnútročasticovej difúzie [14], ktorý je často používaný pri identifikácii rýchlosť určujúceho
procesu počas sorpcie a je vyjadrený vzťahom IV.:

[IV.]

q = k > t ?,A + C

kde kd predstavuje konštantu vnútročasticovej difúzie (mg.g-1.min-0,5) a C vyjadruje hrúbku
hraničnej vrstvy na povrchu sorbenta. Ak je C rovné 0, jediným rýchlosť regulujúcim dejom
sorpcie je vnútročasticová difúzia. Ak je však C > 0, rýchlosť sorpcie je komplexným dejom
a zahrňuje viac rýchlosť určujúcich krokov [15].
Na porovnanie vhodnosti jednotlivých modelov pre modelovanie sorpčnej kinetiky
a stanovenie jednotlivých reakčných parametrov modelov sme využili metódu najmenších
štvorcov (residual sum of squares, RSS) vyjadrenú vzťahom V.:

RSS = E

I
M*+

.FGHI − FJKL 6

7
M

[V.]

kde p predstavuje počet experimentálnych bodov, qexp údaj získaný z experimentu a qcal
teoretické dáta modelu.
Výsledky a diskusia
Z Obr. 1. vyplýva, že miera sorpcie hliníka na humínové kyseliny v čase stúpa až do
dosiahnutia sorpčnej rovnováhy, charakterizovanej parametrom qe. Experimentálne stanovená
sorpčná kapacita humínových kyselín pre hliník je 7,55 mg.g-1, pričom viac než 60 % z tejto
sorpčnej kapacity je dosiahnutých už v priebehu prvých desiatich minút. Rýchlosť sorpcie
následne klesá, až pokým nedôjde k dynamickej rovnováhe, približne v 500 min, kedy je na
humínové kyseliny sorbovaných 45 % z počiatočných 22 mg.l-1 hliníka v roztoku. Vysokú
mieru sorpcie, ktorú pozorujeme v počiatočnej fáze experimentu, môžeme vysvetliť jednak
vysokou afinitou hliníka k povrchom humínových látok [16], ale tiež relatívne vysokým
zastúpením funkčných skupín vhodných pre väzbu s katiónmi hliníka [17].
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Obr. 1. Sorpcia hliníka na humínové kyseliny v čase (pH 3; 25°C; 15 ot.min-1)

Na Obr. 1. sú zobrazené okrem experimentálne získaných výsledkov sorpcie hliníka na
humínové kyseliny aj modely reakčnej kinetiky sorpcie, menovite kinetický model pseudoprvého, pseudo-druhého, pseudo-ntého poriadku a model vnútročasticovej difúzie [18].
Parametre využité pri modelovaní sú sumarizované v Tab. 1.
Tab. 1. Parametre kinetických modelov pre sorpcie hliníka na humínové kyseliny (pH 3; 25°C; 15 ot.min-1)
parameter
model pseudo-prvého poriadku

model pseudo-druhého poriadku

model pseudo-ntého poriadku

model vnútročasticovej difúzie
experimentálne stanovená
sorpčná kapacita

qe
k1
RSS
R2
qe
k2
RSS
R2
qe
kn
n
RSS
R2
kd
C

(mg.g-1)
(min-1)

qe

(mg.g-1)

(mg.g-1)
(g.mg-1.min-1)
(mg.g-1)
(min-1)(mg.g-1)1-n

(mg.g-1.min-0,5)
(mg.g-1)

hodnota parametra pre sorpciu
hliníka na humínové kysliny
6,57
0,11
4,75
0,91
7,03
0,22
1,36
0,97
7,64
0,001
3,6
0,33
0,99
0,058
5,22
7,55

Z hodnôt RSS a R2 uvedených v Tab. 1. je možné skonštatovať, že z použitých
kinetických modelov opisuje najlepšie naše experimentálne výsledky kinetický model pseudontého poriadku. Tento model predpokladá, že reakčný poriadok (n) sorpcie hliníka na
humínové kysliny nadobúda v našich experimentálnych podmienkach hodnotu 3,6. Teoretická
rovnovážna sorpčná kapacita humínových kyselín pre hliník je podľa tohto modelu
7,64 mg.g-1, čo je vo veľmi dobrej zhode s experimentálne stanovenou sorpčnou kapacitou 7,55
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mg.g-1. Model pseudo-ntého priadku je však v porovnaní s ostatnými modelmi zvýhodnený
tým, že jeho funkcia obsahuje tri parametre. Toto zvýhodnenie sa môže prejaviť vo vyššej
chybe fitu dvojparametrových funkcií ostatných modelov a možno ho eliminovať aplikáciou
niektorých iných štatistických analýz, napr. Akaikeho informačného kritéria [19].
Z dvojparametrových modelov rýchlostných rovníc sorpcie je na základe štatistických
hodnôt RSS a R2 v Tab. 1. najvhodnejší model pseudo-druhého poriadku. Rovnovážna
koncentrácia qe dosahuje hodnotu 7,03 mg.g-1, čo sa odlišuje od experimentálne získanej
hodnoty približne o 7 %. Tento model predpokladá, že počiatočná koncentrácia hliníka
v roztoku bola relatívne nízka, čím sa približuje reálnym podmienkam prírodného prostredia.
Situáciu extrémneho koncentračného gradientu k povrchu sorbentu pri vysokých počiatočných
koncentráciách sorbátu v roztoku by vhodnejšie opisoval model pseudo-prvého poriadku [20].
Model pseudo-druhého poriadku navyše vhodne opisuje najmä počiatočné štádiá reakčnej
kinetiky a v prípade identifikácie reakčného mechanizmu predpokladá, že rýchlosť limitujúcim
krokom sorpcie bude chemické viazanie sorbátu na sorpčnú pozíciu – chemisorpcia [21].
V niektorých prípadoch je ale rýchlosť sorpcie primárne regulovaná difúziou, či už
v rámci vnútornej štruktúry sorbentu (vnútročasticová difúzia) alebo transportom sorbátu cez
hraničnú vrstvu na rozhraní sorbent-roztok [22]. Largitte a Pasquier [3] uvádzajú, že v prípade
zabezpečenia dynamických podmienok sorpcie by mal byť vplyv difúzie cez hraničnú vrstvu
na reakčnú rýchlosť minimálny a rýchlosť určujúcim stupňom môže byť vnútročasticová
difúzia [23]. Keďže však hodnota parametra C v našich sorpčných experimentoch nadobúda
hodnotu významne vyššiu než 0 (Tab. 1.), na rýchlosť sorpcie hliníka na humínové kyseliny
nemá vnútročasticová difúzia zásadný vplyv.
Záver
Analýza experimentálnych výsledkov sorpcie hliníka na humínové kyseliny rôznymi
kinetickými modelmi naznačuje, že ide predovšetkým o chemisorpciu s reakčným poriadkom
sorpcie 3,6. Tiež sme zistili, že vnútročasticová difúzia nemá na rýchlosť sorpcie vyznaný
vplyv. Z kinetických modelov najlepšie opisuje výsledky model pseudo-ntého poriadku,
ktorého teoreticky stanovená rovnovážna sorpčná kapacita (7,61 mg.g-1) je porovnateľná s tou,
ktorú sme stanovili experimentálne (7,55 mg.g-1).
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Abstract
Distribution of ZnO nanoparticles, microparticles and dissolved ZnSO4 in agricultural soil.
ZnO nanoparticles are used in many products from which they can be easily released to the environment,
e.g. sunscreens, ZnO ointments. These nanoparticles can be captured in wastewater treatment plants into activated
sludge, which may be applied on the agricultural fields as a fertilizer. ZnO nanoparticles are also potentially more
effective source of zinc micronutrient for soils deficient in bioavailable zinc. In our experiment, we compared
distribution between liquid and solid phase of agricultural soil between ZnO nanoparticles, commercial ZnO
powder and dissolved Zn in form of ZnSO4 conducting a 24-hour batch experiment. From the three, ZnO
nanoparticles were the least bound to the solid phase and ZnSO4 had the highest amount of Zn bound to the solid
phase. The main size of aggregates of ZnO nanoparticles in liquid phase was between 100-450 nm. These findings
can help to evaluate the potential risk of intentional and unintentional release of ZnO nanoparticles to the
environment and their potential use as a micronutrient nanofertilizer.

Keywords: nanoparticles; soil; batch experiments; retention; distribution
Úvod a formulácia cieľa
Nanočastice sú vo zvyšujúcej sa miere aplikované v mnohých odvetviach priemyslu,
ale aj v rôznych komerčných spotrebiteľských produktoch. Nanočastice oxidu zinočnatého
(ZnO-NP) sa často používajú ako účinné katalyzátory, pri vulkanizácii gúm, v solárnych
článkoch, v elektronike, v náteroch, vo farbách a papieroch, v kozmetike a medicínskych
mastiach a majú aj mnoho iných použití [1]. V rámci ich využívania sa môžu ZnO-NP
uvoľňovať do životného prostredia. Môžu sa dostávať do odpadovej vody a v čistiarňach
odpadových vôd sa viazať na čistiarenský kal. Pre aplikáciu na pôdy musí kal spĺňať limitné
koncentrácie rizikových látok, vrátane limitnej hodnoty 2500 mg.kg-1 Zn v sušine a to tak, aby
sa pridalo maximálne 7500 g.ha-1 Zn ročne [2]. Či už aplikáciou čistiarenského kalu na pôdu
alebo aplikáciou ZnO-NP ako potenciálne lepšieho hnojiva sa môžu ZnO-NP dostávať do pôd
[3]. V pôdach s neutrálnou až mierne zásaditou pôdnou reakciou sa ZnO-NP nebudú rýchlo
rozpúšťať a preto je možné predpokladať, že sa budú správať ako malé koloidné nanočastice,
vďaka čomu môže mať Zn v pôde potenciálne inú distribúciu ako napr. pri rozpustenom ZnSO4
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alebo pri objemovo väčších časticiach ZnO. Tento potenciál rovnomernejšej distribúcie (ako
v prípade väčších častíc ZnO) a potenciálne slabšieho sa viazania na pôdne častice (v
porovnaní so ZnSO4) by mohol byť výhodný pre aplikáciu na pôdy, ktoré obsahujú nedostatok
bioprístupného zinku pre rastliny.
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či sa v pôde, ktorá má mierne zásaditú pôdnu reakciu,
distribúcia Zn medzi kvapalnou fázou a tuhou frakciou pôdy vo forme ZnO-NP líši od
objemovo väčších častíc ZnO a od distribúcie Zn v rozpustenej forme.
Materiál a metódy
Na porovnanie distribúcie medzi kvapalnou a tuhou fázou nanočastíc a mikročastíc
ZnO a rozpustnej formy zinku vo forme ZnSO4 v pôde sa použili ZnO-NP s priemerom
primárnych častíc 40 nm (20 hmot. % suspenzia ZnO-NP v H2O, Sigma Aldrich, 721077),
konvenčný ZnO prášok (ZnO-B) (Chemapol, Praha, P.A.), ktorého častice majú veľkosť od
desatín po desiatky µm a rozpustené ZnSO4 (ZnSO4.7H2O, CentralChem, p.a.). Ako pôda sa
použila černozem kultizemná, karbonátová, ktorá bola odobratá v rámci katastra obce Senec
(Tab. 1.). Tá bola vybraná pre jej mierne zásaditú pôdnu reakciu, pri ktorej by sa ZnO nemal
rozpúšťať. Pôda bola vysušená na vzduchu a preosiata na frakciu pod 2 mm.
Tab. 1. Vybrané vlastnosti použitej pôdy
Názov vzorky pôdy

Senec ČMac 0-15

Miesto odberu

Severozápad Senca,
48º13'23"S, 17º23'28"V

Hĺbka odobratej pôdy (cm)

0-15

Pôda, druh

Hlinitá

Piesok (%)

34,3

Prach (%)

45,8

Íl (%)

19,9

TOC (%)

2,8

Humínové látky (%)

1,12

Humínové kyseliny (%)

0,53

pHH2O

7,98

pHKCl

7,45

CaCO3 (%)

3,3

Amorfné Fe (%)

4,9
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Bol pripravený 1000-násobne koncentrovaný roztok umelej dažďovej vody so zložením
podobným zloženiu slovenských dažďových vôd. Hodnota koncentrácií hlavných iónov sa
vypočítala spriemerovaním vážených priemerov koncentrácií z piatich rokov (2011-2015) z
piatich staníc, ktoré monitorujú koncentrácie znečisťujúcich látok v atmosférických zrážkach
na Slovensku [4]. Podľa vypočítaných hodnôt sa vytvoril tisícnásobný koncentrát s týmto
zložením: 0,2705 g.l-1 NaCl, 1,2397 g.l-1 (NH4)2SO4, 0,3044 g.l-1 NaNO3 a 2,1726 g.l-1
Ca(NO3)2·4(H2O).
Roztok ZnSO4 a suspenzia ZnO-NP sa pripravili pomocou pridania 0,25 ml
tisícnásobného koncentrátu umelej dažďovej vody, vhodnej koncentrácie buď 0,1 mol.l-1
ZnSO4 alebo 20 % m/v suspenzie ZnO-NP a destilovanej vody do 250 ml odmernej banky, tak
aby sa vytvorili roztoky/suspenzie o koncentráciách 65, 196, 327, 523 a 654 mg.l-1 Zn. V
prípade ZnO-NP boli suspenzie pred aplikáciou do nádobkového experimentu ponorené do
ultrazvukového kúpeľa po dobu 15 min.
Boli uskutočnené nádobkové experimenty pre zistenie distribúcie medzi kvapalnou
a tuhou fázou pomocou pridania 0,790 mg pôdy do 15 ml centrifugačných skúmaviek. Potom
sa do skúmaviek pridal ekvivalent 65, 196, 327, 523 a 654 mg.l-1 Zn, buď vo forme roztokov
ZnSO4, alebo suspenzií ZnO-NP v objeme 15,8 ml. Vytvoril sa tak pomer kvapalná fáza:tuhá
fáza 20:1. Pri ZnO-B bol do pôdy pridaný prášok o hmotnostiach, zodpovedajúcim vyššie
spomenutým koncentráciám v 15,8 ml umelej dažďovej vody, ktorej 15,8 ml bolo tiež pridanej
do skúmavky. Umelá dažďová voda bola vytvorená pridaním 100 µl 1000-násobného
koncentrátu umelej dažďovej vody do 100 ml odmernej banky doplnenej destilovanou vodou.
Každá koncentrácia mala dve opakovania. Vzduch bol v skúmavkách zastúpený v minimálnej
miere a skúmavky boli miešané na rotátore pri 5 otáčkach za min. po dobu 24 hod pri teplote
25°C. Malé zastúpenie vzduchu v skúmavke a pomalé otáčky majú zabezpečiť lepšie
priblíženie k stavu, ktorý nastáva pri viazaní nanočastíc na častice pôdy v reálnych
podmienkach [5,6]. Skúmavky boli potom sekvenčne centrifugované pre oddelenie rôzne
veľkých častíc ZnO v supernatante. Zvolené odstredivé sily a časy boli vypočítané podľa
Stokesovho zákona [7] tak, aby oddelili častice alebo agregáty ZnO menšie ako 1000 nm (c1000,
700 g, 1 min), 450 nm (c450, 3500 g, 1 min) a 100 nm (c100, 3500 g, 20 min). Po každej
centrifugácii sa odobral 1 ml vzorky na analýzu obsahu Zn. Po poslednej centrifugácii sa
odobrali 4 ml supernatantu do centrifugačných ultrafiltračných jednotiek (Sartorius Vivaspin®
6 ml, 3 kDA, Sigma-Aldrich). Tie boli centrifugované 20 min pri 3500 g. Z centrifugačných
ultrafiltračných jednotiek bol odobratý 1 ml filtrátu na analýzu obsahu Zn (c1). Všetky vzorky
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boli upravené 1 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej, vhodne zriedené redestilovanou vodou
a koncentrácia Zn bol v nich meraná pomocou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
[8]. Zo získaných koncentrácií pre jednotlivé sedimentované frakcie boli vypočítané
koncentrácie v týchto veľkostných frakciách (cA) 450 až 1000 nm (rovnica I.), (cB) 100-450 nm
(rovnica II.), (cC) 1-100 nm (rovnica III.) a (c1) pre rozpustené ióny Zn.

cO = c+??? − cPA?

[I.]

cQ = cPA? − c+??

[II.]

cR = c+?? − c+

[III.]

Tieto veľkostné frakcie boli zvolené preto, že filtrácia cez 0,45 µm (450 nm)
membránový filter alebo ekvivalentné oddelenie tuhej frakcie od kvapalnej pomocou
sedimentácie bolo v minulosti často považované za oddelenie mobilnej, rozpustenej frakcie od
tuhej. Koloidy, ktoré sú definované ako častice medzi 1-1000 nm sa považujú za pomerne
mobilné v pôde a môžu vplývať na transport látok. Frakcia pod 100 nm bola zvolená preto, aby
sa zistilo, či použité nanočastice ostávajú ako jednotlivé častice v kvapalnej fáze. Rozpustná
frakcia je dôležitá pre sledovanie miery rozpúšťania častíc v daných podmienkach. Pri filtrácii
cez membránové filtre sa na filtroch v nezanedbateľnom množstve zachytávajú aj častice oveľa
menšie ako je uvádzaný rozmer pórov na membránových filtroch a preto bola pri týchto
experimentoch použitá sedimentácia [7].
Výsledky a diskusia
Hodnoty koncentrácií Zn v supernatante v jednotlivých veľkostných frakciách (cA, cB,
cC, c1) možno vidieť na Obr. 1. ZnSO4 sa pri aplikovaných koncentráciách viazal na pôdu viac
ako ZnO-NP. Ostatok Zn z rozpusteného ZnSO4 sa v kvapalnej fáze nachádzal v rozpustenej
forme alebo naviazaný na malé molekuly, ktoré vedia prejsť cez ultrafiltračnú membránu
(veľkosť pórov cca 1,2 nm). Len pri najnižšej koncentrácii, 1 mmol.kg-1, bola významnejšia
časť Zn viazaná vo frakcii 450-1000 nm (Obr. 1.).
ZnO-NP sa pri zvolených koncentráciách viazali na pôdu najmenej. Rozpustená frakcia
Zn tvorila len nepatrnú časť z koncentrácie Zn vo veľkostných frakciách v kvapalnej fáze. Pri
aplikovanej koncentrácii 65 mg.l-1 Zn prevažovala v kvapalnej fáze veľkostná frakcia 4501000 nm. Pri vyšších aplikovaných koncentráciách to bola frakcia menších agregátov
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nanočastíc o veľkosti 100-450 nm. Druhú najväčšiu veľkostnú frakciu tvorili častice o veľkosti
450-1000 nm (Obr.1.).
ZnO-B boli na pôdu viazané v menšej miere ako ZnSO4, no viacej z týchto väčších
častíc prešlo do tuhej fázy. To je spôsobené väčšou veľkosťou častíc, ktoré pri zvolenom
postupe oddeľovania prejdú do tuhej fázy pomocou sedimentácie, čo vo výsledku spôsobuje
ich nižšiu koncentráciu v kvapaline oproti ZnO-NP. Menšie častice neboli ale na pôdu silne
viazané a ostali v kvapalnej fáze hlavne ako častice s veľkosťou 450-1000 nm.

Obr. 1. Distribúcia Zn v kvapalnej a tuhej fáze po 24-hod nádobkových experimentoch vyjadrená ako
pomer Zn po experimente Ceq v jednotlivých frakciách k pridávanému Zn C0. Nanočastice ZnO (ZnONP), väčšie častice ZnO (ZnO-B) a rozpustený Zn (ZnSO4) sa významne líšia distribúciou medzi
kvapalnou a túhou fázou a koncentráciou Zn v rôznych veľkostných frakciách v kvapalnej fáze.

Rozdiel medzi distribúciou ZnO-NP a ZnSO4 medzi pôdou – tuhou fázou a kvapalinou
je v najväčšej miere spôsobený rozdielnym fyzikálnym vystupovaním Zn. V prípade ZnO-NP
nemusia byť všetky väzobné miesta na pôdnych časticiach, na ktoré sa dokážu ióny Zn viazať,
prístupné pre ZnO-NP kvôli nerovným štruktúram na povrchu častíc pôdy. Taktiež môžu byť
ZnO-NP viazané na pôdu inými, prípadne slabšími väzbami (van der Waalsové väzby namiesto
komplexotvorných alebo iónových väzieb) ako rozpustený Zn a napr. môžu byť aj zachytené
v štrbinách pôdnych častíc.
Z výsledkov vyplýva dôležitosť dobrého zvolenia jednotlivých sedimentačných
rýchlostí pre správne vyhodnotenie distribúcie foriem Zn medzi tuhou a pevnou fázou. Pri
ZnSO4, ktoré reprezentovalo konvenčné pozorovanie distribúcie rozpustnej formy Zn, sa
potvrdilo, že na miere odstránenia pôdnych častíc rôznymi odstredivými silami až tak nezáleží,
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lebo väčšina Zn sa nachádzala v roztoku vo forme rozpustených foriem Zn. No v prípade ZnONP a ZnO-B by sa pri klasickom meraní distribúcie medzi kvapalnou a tuhou fázou mohla pri
takýchto experimentoch podceniť schopnosť mobility agregátov o veľkosti nad 450 nm
a celkovo je dôležité vhodne zvoliť metódu separácie kvapalnej fázy od tuhej. Častice ZnO sa
v kvapalnej fáze môžu vyskytovať ako voľné častice, homoagregáty ZnO alebo heteroagregáty
s početnou skupinou organických a anorganických koloidov, ktoré sa v pôdach vyskytujú
a môžu byť potenciálne ľahko transportovateľné.
Záver
Fyzikálno-chemický charakter špécií Zn (ZnO-NP, ZnO-B a ZnSO4) podmieňuje
distribúciu Zn medzi kvapalnou a tuhou fázou v nádobkových experimentoch s mierne
alkalickou pôdou. Distribúcia sa pri všetkých troch formách líši. Na tuhú fázu sa najviac viaže
rozpustený ZnSO4 a najmenej ZnO-NP. V kvapalnej fáze sa pre ZnO-NP najviac nachádzali
častice o veľkosti 100-450 nm, pri ZnO-B častice veľké 450-1000 nm. ZnO-NP by tak mohli
byť v pôde mobilnejšie, čo môže zvyšovať riziko kontaminácie podzemných vôd, no pri
správnej aplikácii taktiež môžu ZnO-NP predstavovať lepšiu alternatívu ku konvenčným
hnojivám ako mikronutrient pre pôdy s nedostatkom bioprístupného Zn.
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Použitie termogravimetrie a diferenciálnej skenovacej kalorimetrie pri
štúdiu stability organickej hmoty vybraných pôd Podunajskej nížiny
Lenka Svobodová, Frederik Sekucia
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Mlynská dolina,
Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava 4, svobodova19@uniba.sk

Abstract
The use of thermogravimetry and differential scanning calorimetry in the study of organic matter stability
in selected soils of Danubian lowland
Soil organic matter (SOM) is the biggest reservoir of soil carbon and undergoes constant changes.
Degradation of SOM is a longterm multistep process which depends mostly on stability of its different fractions.
This paper focuses on soil organic matter in terms of its stability. In order to study their thermal stability we used
thermogravimetry (TG) and differential scanning calorimetry (DSC) on samples of topsoils from Danubian
lowland. These methods involve slow heating of small amount of soil samples and measuring their weight losses
and energy flows. According to the results from exothermic interval of organic matter degradation (cca 200 – 600
°C) we evaluated the quantity and stability of soil organic matter.

Keywords: soil organic matter; thermal stability; thermogravimetry; differential scanning calorimetry
Úvod a formulácia cieľa
Pôdna organická hmota (POH), ako najväčšia zásobáreň terestrického uhlíka, je zložitým
súborom organických látok rôzneho pôvodu a zloženia a s rôznym stupňom disperzity
a aktivity [1]. Organický uhlík a organická hmota majú v pôde viacero významných funkcii
a taktiež pozitívne vplývajú na rôzne chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy [2].
POH je však dynamická a podlieha neustálym zmenám a premenám. Premena POH je zložitý
proces smerujúci k premene ľahko pretvorenej organickej hmoty k odolnejšej rekalcitrantovej
hmote, čiže k humifikácii [3]. Rozklad organickej hmoty prebieha vo viacerých krokoch,
pričom ako prvé sú premenené labilné časti, ktoré sú ďalej nasledované premenou stabilnejších
frakcii [4]. Čas premeny organickej hmoty závisí aj od podmienok prostredia (najmä od
podnebia), a niektorých vlastností pôdy, ako napríklad od ich mineralogického zloženia a pH
[5].
Pojem stabilita organickej hmoty môže byť vysvetľovaný rôzne. Podľa [6] môže byť
stabilita organickej hmoty definovaná tým, ako ľahko v nej dochádza k mineralizácii uhlíka
a dusíka. [5] definujú stabilizáciu ako ochranu POH pred mineralizáciou a tento pojem
používajú pre procesy vedúce k predĺženiu času premeny organickej hmoty v pôde. Termická
stabilita POH je daná jej odolnosťou voči termickej oxidácii počas zahrievania [4]. Termická
stabilita je tiež základnou funkciou chemického zloženia, stupňa humifikácie POH a stupňa
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minerálnych väzieb, a je teda daná chemickým zložením materiálov a ich povrchovými
vlastnosťami [7]. Meranie zmien POH pri zahrievaní nám pomáha oddeliť jej termicky labilné
a stabilné frakcie [4]. Poznanie stability organickej hmoty v pôde je vhodné aj z toho dôvodu,
že vplýva na rozličné funkcie POH v pôde [6].
Teplotná analýza pomocou termogravimetrie (TG) a diferenciálnej skenovacej
kalorimetrie (DSC) spočíva v pomalom zahrievaní, ktoré vedie k postupnej dekompozícii,
najmä oxidácii, jednotlivých častí organickej hmoty v závislosti od ich termickej stability. So
zvyšujúcou teplotou sa pomocou TG meria úbytok na hmotnosti vzorky a zároveň sa so
zmenou hmotnosti meria pomocou DSC aj uvoľnená alebo spotrebovaná energia z rozkladu
organickej hmoty. Použitie TG spolu s DSC je preto vhodné na rozlíšenie frakcii pôdnej
organickej hmoty s rôznou odolnosťou voči tepelnému rozkladu [8].
Cieľom príspevku bolo pomocou termogravimetrie a diferenciálnej skenovacej
kalorimetrie určiť a vyhodnotiť stabilitu organickej hmoty vybraných poľnohospodárskych
pôd Podunajskej nížiny.
Materiál a metódy
Merania boli uskutočnené na 18 vzorkách odobratých z povrchových horizontov
poľnohospodársky využívaných lokalít Podunajskej nížiny. Tieto pôdy patria k našim
najúrodnejším a produkčne najhodnotnejším, často ide tiež o značne humózne pôdy a z tohto
dôvodu sú zaujímavé z pohľadu hodnotenia stability organickej hmoty a organického uhlíka.
Odobraté vzorky patria k pôdnym typom černozem (5), čiernica (9) a fluvizem (4). Hĺbka
odberu bola 30 cm a vo väčšine prípadov bol vzorkovaný molický kultizemný horizont.
Pre účely štandardných pedologických rozborov boli vzorky vysušené, podrvené
a preosiate cez sito s veľkosťou 2 mm. Za účelom uskutočnenia niektorých analýz bola
vykonaná aj dodatočná homogenizácia pomocou zirkón oxidového mlynu. Okrem
štandardných pedologických rozborov, ako sú zrnitostný rozbor (vykonaný pomocou
pipetovacej metódy podľa Nováka [9]), stanovenie pôdnej reakcie (potenciometricky
sklenenou elektródou vo vodnej suspenzii [9]) a organickej elementárnej analýzy N, C, H, S,
boli uskutočnené aj termoanalytické metódy termogravimetrie (TG) a diferenciálnej
skenovacej kalorimetrie (DSC). Na tieto merania bol použitý prístroj STA 449 F3 Jupiter od
firmy NETZSCH. Malé množstvo vzorky (30 mg) bolo v platinovej nádobe vo vzduchovej
atmosfére zahrievané rýchlosťou 10 °C za minútu z izbovej teploty v laboratóriu (cca 25 °C)
do úrovne 1000 °C. Počas zahrievania boli pomocou presných mikrováh zaznamenávané
zmeny v hmotnostiach vzoriek v dôsledku prebiehajúcich termických degradačných procesov
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a zároveň bola sledovaná aj energetická bilancia zmien, ktoré vo vzorke vplyvom zahrievania
prebiehali. Ku každej zaznamenanej hmotnosti sme tak získali aj prislúchajúce množstvo
uvoľnenej alebo spotrebovanej energie v mW. Tieto dva parametre boli zaznamenávané každú
1/100 min (0,6 s) a teda na každú vzorku pripadalo 9790 záznamov hmotnosti a k nim
prislúchajúcich energií.
Výsledky a diskusia
V závislosti od teplotných podmienok počas zahrievania prebiehajú vo vzorkách rôzne
procesy, ktorých energetická povaha sa dá vyjadriť pomocou DSC výstupu. Pri vzorkách
použitých na tento výskum sa dajú na TG a DSC krivkách rozlíšiť minimálne tri rozličné
procesy. Prvým procesom prebiehajúcim vo vzorkách bolo odparovanie zvyškovej vody,
pričom k evaporácii vody zo vzoriek dochádzalo až do úrovne približne 140 °C. Na základe
hmotnostného rozdielu v tomto intervale bolo možné získať informáciu o reziduálnej vlhkosti
vzorky. Pri tomto procese dochádzalo k pohlcovaniu energie, čo dokazovali záporné hodnoty
na DSC zázname. Ďalším procesom, prebiehajúcim približne od 200 °C, bola exotermická
oxidácia pôdnej organickej hmoty. Z priebehu DSC krivky sme zistili, že táto degradácia
prebieha v niekoľkých krokoch, pričom predpokladáme, že ako prvé sa odbúravajú
nešpecifické humusové látky, a to zhruba do teploty 380 °C. Od teplotnej úrovne 380 °C
dochádza k ďalšiemu štádiu termickej degradácie, pričom je pravdepodobné, že v tomto
intervale dochádza k degradácii fulvokyselín, prípadne iných čiastočne humifikovaných látok.
Začiatok posledného štádia oxidácie POH bol približne 420 °C, kedy dochádza k odbúravaniu
humínových kyselín a humínu. Interval exotermickej oxidácie končil v závislosti od množstva
a kvality organickej hmoty v pomerne širokom rozsahu (od 490 °C do 590°C). Procesy
prebiehajúce po exotermickej fáze, teda od teploty približne 600 °C, sa týkali premien
minerálnej fázy. Vzhľadom na zloženie vzoriek použitých v tejto práci sa jednalo najmä
o tepelný rozklad karbonátov.
Pri štúdiu stability organickej hmoty sme sa zamerali na interval TG-DSC výstupu
približne od 200 °C do 570 °C. Konkrétne teploty ohraničujúce exotermický interval sa však
z dôvodu premenlivého obsahu POH v jednotlivých vzorkách mierne odlišovali, a to najmä v
prípade hodnoty ohraničujúcej koniec exotermu. Na Obr. 1. je znázornený výstup z TG-DSC
merania na príklade humusového horizontu čiernice kultizemnej. Z obrázku tiež vidno, že
exotermická degradácia POH u danej vzorky prebiehala v troch štádiách, ktoré sú v grafe
reprezentované troma vzájomne sa prekrývajúcimi DSC píkmi. Plocha jednotlivých píkov
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vypovedá tiež o tom, koľko energie sa uvoľnilo pri degradácii jednotlivých frakcii POH s
rozdielnou termickou stabilitou.

Obr. 1. Príklad výstupu z TG-DSC merania na vzorke humusového horizontu čiernice
kultizemnej.

Za účelom numerického vyhodnotenia DSC záznamu boli pomocou dekonvolúcie
jednotlivé píky nahradené Gaussovými krivkami. Po získaní jednotlivých čiastkových píkov je
možné hodnotu ich plôch vyjadriť absolútne alebo relatívne. Absolútne hodnoty plôch píkov
sú vo väčšej miere ovplyvnené celkovým obsahom organickej hmoty, zatiaľ čo relatívne môžu
byť použité pri hodnotení kvalitatívneho rozdielu medzi vzorkami s podobným obsahom POH.
Tieto hodnoty vyjadrujú vzájomný podiel labilnejších a stabilnejších frakcii v celkovom
množstve POH, a preto môžu byť využité ako orientačné ukazovatele stupňa stabilizácie a
humifikácie organickej hmoty. Jednotlivé píky po dekonvolúcii sú znázornené na Obr. 2.,
pričom ide o rovnakú vzorku ako pri znázornení výstupu z TG-DSC merania na Obr. 1., akurát
v tomto prípade je zobrazená len exotermická časť DSC. Rozklad pôvodného DSC záznamu
sme vykonali na všetkých 18 vzorkách, pričom u všetkých sa vyskytovali tri píky, avšak líšili
sa najmä veľkosťou posledného píku vypovedajúcom o prítomnosti najstabilnejšej organickej
frakcie, ktorá je odbúravaná pri vyšších teplotách. Tento pík bol výrazný najmä v prípade
čiernic, v menšej miere aj u niektorých černozemí.
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Obr. 2. Príklad indexov získaných z TG-DSC meraní vyjadrujúcich relatívny podiel energií viazaných v
rôznych frakciách POH vzorky ČAa.

Pomer plôch jednotlivých píkov k celkovej uvoľnenej energii bol použitý taktiež pri
korelačnej analýze, výsledky ktorej poukázali na niektoré zaujímavé súvislosti. Relatívna
veľkosť plochy píku charakterizujúca energiu z najstabilnejšej organickej frakcie bola v
pozitívnej korelácii s celkovým obsahom pôdneho dusíka, množstvom karbonátov a
organickým podielom ílovej frakcie. Zároveň bola v negatívnej korelácii s hodnotou pH a
nadmorskou výškou odberu danej vzorky. Na druhej strane, pomer plochy prvého (a teda
charakterizujúceho najlabilnejšiu frakciu POH) píku vzhľadom na celkovú uvoľnenú energiu
vykazoval v každom prípade opačnú koreláciu ako zmienený posledný (najstabilnejší).
Záver
Pomocou metód termogravimetrie a diferenciálnej skenovacej kalorimetrie sme pri
postupnom pomalom zahrievaní pôdnych vzoriek sledovali zmeny na ich hmotnosti a
množstvo uvoľnenej alebo spotrebovanej energie. Na základe poklesu hmotností jednotlivých
vzoriek a tiež energetickej bilancie je možné určiť, v ktorých štádiách zahrievania dochádza k
exotermickým, a v ktorých k endotermickým reakciám. Pomocou vymedzenia týchto
čiastkových procesov bolo možné určiť tri etapy, ktoré nám pomohli charakterizovať niektoré
zo základných parametrov vzorky – obsah reziduálnej vlhkosti (evaporácia – endotermický
proces),

množstvo

organickej

hmoty

(oxidácia

POH

–

exotermický

proces)

a množstvo karbonátov (endotermická premena CaCO3 na CO2 a CaO). V tomto príspevku
sme sa však zamerali na výstup TG-DSC merania v rozsahu teplôt 200 až 600 °C, kedy
dochádzalo k exotermickej oxidácii pôdnej organickej hmoty. Realizované kalorimetrické
merania nám umožňujú kvantifikovať, koľko energie sa uvoľní pri dekompozícii POH, čo je
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vyjadrené vo výstupe z DSC merania pozostávajúcom z niekoľkých vzájomne sa
prekrývajúcich píkov. Získaný DSC záznam sme pomocou matematickej operácie
dekonvolúcie rozložili na jednotlivé píky reprezentujúce rozličné štádiá termickej oxidácie
POH, a ktoré možno použiť ako ukazovatele stupňa stability POH. V prípadoch, kedy sa
uvoľnilo väčšie množstvo energie v poslednej fáze termickej dekompozície, teda pri teplote
nad 440 °C, sa jednalo o vzorky s vyzretým a hrubým molickým horizontom, a teda o humózne
černozeme a čiernice. Celkovo možno konštatovať, že spomedzi analyzovaných vzoriek sa
najväčším podielom stabilnej organickej hmoty vyznačovali humózne a zároveň zrnitostne
ťažké pôdy.
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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. Milan Molnár; 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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Občianske združenie M. Curie bolo 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 združenia 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 software
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 M. Curie na
http://curie.sk/
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