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Zmeny ultraštruktúry a topológie konexínu-43 v srdciach 
hypertriacylglycerolemických potkanov a ich zvýšená náchylnosť 

k závaţným poruchám rytmu 
 

Tamara Beňová1, Vladimír Knezl2, Marcela Mitašíková1, Ján Slezák1, 
Narcis Tribulová1

 

 
1
Ústav pre výskum srdca, SAV,Bratislava, 

2
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV, Bratislava 

benova.tamara@gmail.com 
 

Hypertriacylglycerolémia je rizikovým faktorom pre vznik kardiovaskulárnych 
ochorení, ktorým predchádza štrukturálna prestavba (remodelácia) artérií a 
srdcového svalu (myokardu). Remodelácia sprevádzaná zmenami v lokalizácii 
(topológii) komunikačných spojení, „gap junctions“, je veľmi arytmogénna, keďţe tieto 
medzibunkové spojenia zabezpečujú synchronizáciu myokardu. Cieľom štúdie bolo 
charakterizovať štrukturálne zmeny a lokalizáciu hlavného proteínu „gap junction“, 
konexínu-43 (Cx43) v myokarde hypertriacylglycerolemických potkanov (HTG) ako aj 
testovať citlivosť srdca na arytmie. 

Pouţili sme hereditárne HTG potkany, 5-mesačné samce a rovnako staré Wistar 
potkany. Myokard z ľavej komory srdca sme fixovali v pufrovanom 2,5 % 
glutaraldehyde a rutinne spracovali pre vyšetrenie vo svetelnom a elektrónovom 
mikroskope. Nefixovaný myokard bol zmrazený v tekutom N2 a v kryostate sa z neho 
nakrájali 10 µm rezy. Tieto sa pouţili na imunofluorescenčnú detekciu Cx43 
špecifickou primárnou anti-Cx43 protilátkou a FITC konjugovanou sekundárnou 
protilátkou. Izolované perfundované srdce potkana sme pouţili na testovanie jeho 
náchylnosti na elektricky-vyvolanú malígnu arytmiu, komorovú fibriláciu (KF). 

V porovnaní so zdravými Wistar potkanmi sa KF vyvolala signifikantne častejšie v 
srdciach HTG potkanov. V myokarde týchto potkanov sme pozorovali roztrúsené 
intersticiálne a perivaskulárne fibrózy a sporadicky štrukturálne zmeny v stene 
koronárnej artérie. Imunodetekcia Cx43 v myokarde ukázala u oboch, Wistar a HTG 
potkanov, prítomnosť Cx43-pozitívnych „gap junctions“ v interkalárnych diskoch 
spájajúcich susedné kardiomyocyty. Okrem toho, u HTG potkanov bol pozorovaný 
zvýšený výskyt Cx43-pozitívnych „gap junctions“ na bočných (laterálnych) stenách 
kardiomyocytov. Elektrónová mikroskopia odhalila početné aktívne fibroblasty a 
akumuláciu kolagénu v myokarde HTG potkanov, potvrdila prítomnosť „gap 
junctions“ v interkalárnych diskoch a zvýšený počet laterálne orientovaných spojení. 
Taktieţ sa pozorovala internalizácia „gap junctions“, ktoré sa vo forme anulárnych 
profilov nachádzali v cytoplazme v blízkosti interkalárnych diskov. 

Výsledky poukazujú na to, ţe hypertriacylglycerolémia zvyšuje riziko vzniku 
závaţných porúch rytmu a abnormality v extracelulárnej matrix a v topológii Cx43 by 
sa mohli podieľať na zvýšenej náchylnosti HTG potkanov ku komorovej fibrilácii. 
 
Projekt bol podporený z VEGA 2/0049/09 grantu. 
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Aktivácia PPAR-α a jej vplyv na ischemicko-reperfúzne poškodenie 
v izolovanom srdci potkana: úloha PI3K/Akt 

 

Slávka Čarnická, Martina Nemčeková, Adriana Adameová1, Tara Kelly2, 
Jana Matejíková, Dezider Pancza, Antigone Lazou2, Tatiana Ravingerová 
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Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, 2School of Biology, Aristotle University of 

Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 
usrdslca@savba.sk 

 

Alfa izoforma receptorov aktivovaných peroxizómovými proliferátormi (PPAR-α) 
patrí k transkripčným faktorom predominante exprimovaným v srdci. Počas ischémie 
dochádza k downregulácii PPAR-α, čo naznačuje potenciálny súvis týchto štruktúr s 
ischemicko-reperfúznym poškodením (IRP). Viaceré práce potvrdili, pozitívny vplyv 
agonistov týchto receptorov z hľadiska redukcie IRP. Hlavný benefit aktivácie PPAR-
α sa pripisuje najmä metabolickým a protizápalovým účinkom. Niektoré práce 
naznačujú, ţe účinky PPAR agonistov sú podobné preconditioningu a môţu súvisieť 
s aktiváciou signálnej dráhy fosfatidylinozitol 3-kinázy/Akt (PI3K/Akt) [1]. Význam 
aktivácie PPAR-α počas IRP a mechanizmy kardioprotekcie však ešte nie sú 
dostatočne preskúmané. Preto cieľom práce bolo porovnať účinky aktivácie PPAR-α 
a/alebo súčasnej inhibície dráhy PI3K/Akt počas IRP v izolovanom srdci potkana 
perfundovanom podľa Langendorffa. Za týmto účelom boli normocholesterolemické 
potkany kmeňa Wistar rozdelené do štyroch skupín: skupina premedikovaná selek-
tívnym agonistom PPAR-α WY14643 (WYC), skupina premedikovaná WY 14643 
a súčasne selektívnym inhibítorom PI3K/Akt Wortmanninom (WYW), kontrolná 
skupina ovplyvnená (CW) a neovplyvnená Wortmanninom (C). WY bol podávaný po 
dobu 5-tich dní (3 mg/kg/day). Wortmannin bol podávaný ako súčasť perfúzneho 
roztoku 15 min pred ischémiou (100 nM). Všetky skupiny boli následne vystavené 
30-min globálnej ischémii, po ktorej nasledovala 2-h reperfúzia. Sledovanými 
parametrami boli charakteristiky postischemického obnovenia kontraktilnej funkcie 
myokardu (tlaku vyvinutého ľavou komorou, LVDP − rozdiel systolického a dias-
tolického tlaku a maximálnej rýchlosti vzostupu resp. poklesu ľavokomorového tlaku, 
± (dP/dt)max, v % z východiskových hodnôt) a veľkosť zóny infarktu (v % z plochy 
ľavej komory). Vzorky určené na meranie génovej expresie PPAR-α (RT-PCR) boli 
odoberané pred ischémiou a po 40-min reperfúzii. Postischemické obnovenie LVDP 
a ± (dP/dt)max sa signifikantne zlepšilo v skupine WYC (LVDP 50 ± 10 % vs. (25 ± 4) 
% v skupine C, P < 0.05). Rozsah infarktovej zóny bol signifikantne zmenšený v 
skupine WYC, (20 ± 3) % vs. (42 ± 1) % u C, P < 0.05). Podávanie W, ktoré 
neovplyvnilo sledovane parametre u neliečených potkanov, zníţilo obnovenie LVDP 
a ± (dP/dt)max v skupine potkanov liečených WY na úroveň kontrol, LVDP (24 ± 4) % 
vs. (25 ± 4) % u C, P > 0.05) a zvýšilo rozsah letálnych zmien v myokarde (veľkosť 
infarktu (29 ± 5) %, P < 0.05 vs. WYC). Meranie génovej expresie PPAR-α odhalilo 
signifikantné zvýšenie hladín mRNA v skupine WYC pred ischémiou, ktorá pretr-
vávala aj po reperfuzii narozdiel od markantnej downregulácie v skupine C. Naše 
výsledky naznačujú, ţe účinky aktivácie PPAR-α sú pravdepodobne prinajmenšom 
z časti sprostredkované aktiváciou dráhy PI3K/Akt. 

 

Podporené z grantov: VEGA SR 1/0620/10, 2/0054/11 and APVV-LPP-0393-09. 
 
[1] Bulhak, Am J Physiol. Heart Circ. Physiol., 2009, 296, H719–H727. 



BUNKOVÝ METABOLIZMUS, FYZIOLÓGIA 

4 

Nové deriváty akridínov ako potenciálne fotosenzibilizéry 
 

Lýdia Čiţeková, Zuzana Vantová 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, 
81239 Bratislava 

lydia.cizekova@gmail.com 

 
Fotodynamická terapia (PDT) je veľmi atraktívna liečebná metóda nádorov. Kombi-

nácia netoxického farbiva (fotosenzibilizér) a svetla s vhodnou vlnovou dĺţkou vedie 
k produkcii voľných radikálov, ktoré spôsobujú jedno- alebo dvojvláknové zlomy v 
molekule DNA. Takéto poškodenie DNA môţe indukovať smrť bunky. Akridíny sú 
cytotoxické látky s DNA väzbovou aktivitou. Nové typy látok na báze akridínu sa 
testujú ako potenciálne protinádorové látky. Mnohé z nich majú fototoxické efekty. 

Študovali sme deriváty akridínov s rôznou dĺţkou alkylových postranných reťazcov 
– AcrDIM [2´,2´´-(akridín-3,6-diyl)diimino)-1,3-diimidazolidín-4-ón] ako potenciálne fo-
tosenzibilizéry. Produkcia voľných kyslíkových radikálov po oţiarení (λmax = 365 nm) 
týchto látok bola potvrdená meraním EPR. Fotodynamický účinok derivátov AcrDIM 
sme testovali na izolovanej pDNA, ľudských erytrocytoch a ľudskej ovariálnej rako-
vinovej bunkovej línii A2780. pDNA a erytrocyty boli oţiarené 60 min (dávka ţiarenia 
7,2 J/cm2) a 90 min (10,8 J/cm2). Všetky deriváty (výsledné koncentrácie: 
500 µmol/dm3 and 30 µmol/dm3) spôsobili dvojvláknové zlomy v molekule DNA 
a indukovali fotohemolýzu. Vplyv látok na viabilitu rakovinových buniek sme určovali 
MTT-testom. Hodnoty IC50 (bez oţiarenia) pre najúčinnejšie deriváty boli 
(45,6 ± 7,6) µmol/dm3 (hexyl-AcrDIM) a (57,5 ± 5,8) µmol/dm3 (pentyl-AcrDIM) po 
48 hod inkubácii. Pri testovaní fototoxického pôsobenia látok na A2780 bunkovú líniu 
boli pouţité subtoxické koncentrácie, ktoré po 30 min oţiarení (3,6 J/cm2) buniek s 
Acr-DIM spôsobili 30 % pokles viability. PDT je spojená s indukciou oxidačného 
stresu. Viacerými metódami sme potvrdili, ţe počas oţiarenia A2780 buniek 
inkubovaných s derivátmi AcrDIM dochádza k tvorbe voľných radikálov. 
 
Táto práca bola podporovaná grantom VEGA. 1/0097/10. 
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Výskyt a rýchla detekcia genotypov Fomes fomentarius pomocou 
ITS-RFLP analýzy 

 
Katarína Dubíková1, Jana Júdová2, Ján Gáper4,, Peter Pristaš2,3 

 
1
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2
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3
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4
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra Biológie a Všeobecnej ekológie, Zvolen 

dubikova@saske.sk 

 
Fomes fomentarius (L) J. Kickx je huba patriaca do čeľade Polyporaceae, parazi-

tujúca na ţivých i odumretých listnatých stromoch. Vyskytuje sa v celom miernom 
pásme severnej pologule [1] a spolu s vetrom je hlavným faktorom umierania bukov. 
V závislosti od regiónu preferuje F. fomentarius rozdielne druhy hostiteľov. Vo veľkej 
časti Európy je to práve buk (Fagus sylvatica), ale vo Veľkej Británii väčšinou breza 
(Betula pendula) a v oblastiach stredozemného mora rôzne druhy duba (Quercus 
sp.) a topoľa (Populus sp.) [2]. Podľa Schwarza [3] tento druh existuje vo viacerých 
formách v závislosti od hostiteľa. 

V práci sme na štúdium genetickej variability pouţili analýzu ITS (internal trans-
cribed spacer) sekvencií ribozomálneho RNA operónu. Porovnania sekvencií 
preukázali genetickú nehomogenitu F. fomentarius, a prítomnosť dvoch genotypov 
v rámci tohto druhu. 

Na základe pozorovaných rozdielov sme vyvinuli rýchlu a spoľahlivú metódu na 
rozlíšenie a detekciu genotypov F. fomentarius zaloţenú na PCR amplifikácii ITS 
sekvencií a ich následnom štiepení. Pouţitím restrikčných endonukleáz BseNI a SchI 
sme dokázali jednoznačne rozlíšiť oba genotypy F. fomentarius u izolátov pochádza-
júcich z chránených území Vihorlatských vrchov. Sekvenčnou analýzou sme potvrdili 
zatriedenie vybraných izolátov do jednotlivých genotypov. Na väčšine lokalít sa oba 
genotypy vyskytovali súčasne. Izoláty patriace genotypu A pochádzali prevaţne z 
buka, zatiaľ čo izoláty genotypu B z iných hostiteľov. Pre overenie taxonomickej výz-
namnosti pozorovaných rozdielov a vzťahov medzi nájdenými genotypmi u F. 
fomentarius sú potrebné ďalšie experimenty. 
 
Tato práca vznikla za podpory grantu VEGA No. 1/0581/11. 
 
[1] Schmidt, O., Wood and Tree Fungi. Biology, Damage, Protection, and Use. Springer. Berlin - 
Heidelberg - New York, 2006. 
[2] Schwarze, F.W.M.R, Intraspecific variation in Fomes fomentarius from Great Britain and the 
European continent, MSc. Thesis, Univ. Reading, 1992. 
[3]Schwarze, F.W.M.R, Wood rotting fungi: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Mycologist, 1994, 8, 131–
133. 
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Sledovanie účinku β-glukánov a humínových kyselín na aktivitu 
vybraných antioxidačných enzýmov v tenkom čreve 

brojlerových kurčiat 
 

Andrea Fejerčáková, Beáta Hubková, Janka Vašková, Ladislav Vaško 
 

Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie, 
biochémie, klinickej biochémie a LABMED a.s., Trieda SNP 1, 040 66 Košice 

andrea.fejercakova@gmail.com 

 
Humínové kyseliny a β-glukány sú látky pouţívané v profylaxii, liečbe a v 

zlepšovaní produkčných ukazovateľov u hospodárskych zvierat. Napriek početným 
výskumom, mechanizmus ich účinku v organizme nie je presne známy. 

Cieľom našej práce bolo sledovanie vplyvu humínových kyselín – HA a β-glukánov 
podávaných v krmive na aktivitu vybraných antioxidačných enzýmov v tenkom čreve. 
Experimentálne sme sa zamerali na pozorovanie aktivity superoxiddismutázy (SOD; 
E.C. 1.15.1.1), glutationreduktázy (GR; E.C. 1.6.4.2), glutationperoxidázy (GPx; E.C. 
1.11.1.9) a hladiny redukovaného glutationu (GSH). 

Do pokusu bolo zaradených 150 jednodňových brojlerových kurčiat (ROSS) roz-
delených do 3 skupín po 50 kusov. Kurčatá boli kŕmené podľa rastovej fázy ad 
libitum. Kontrolnej skupine bolo podávané základné krmivo obohatené o β-glukány v 
mnoţstve 20 mg kg–1 v 1. a 2. týţdni a v mnoţstve 40 mg kg–1 od 3.týţdňa. Prvej ex-
perimentálnej skupine boli naviac aplikované HA v koncentrácii 0,3 % v 1. a 2. týţdni 
a 0,5 % od 3.týţdňa. Druhá experimentálna skupina bola kŕmená v 1. a 2. týţdni 
štandardne a od 3. týţdňa boli pridané β-glukány a HA. Na 35. deň experimentu bola 
vykonaná izolácia mitochondrií z tenkého čreva (jejunum a ileum) a následne 
odmerané aktivity vybraných enzymatických a neenzymatických antioxidantov. 

Aplikácia β-glukánov a HA sa prejavila zvýšením aktivity SOD v ileu a jejune od 22. 
dňa experimentu, čo moţno vysvetliť nedostatočnou adaptáciou organizmu na 
prítomnosť humínových kyselín v krmive. Z dôvodu vyššej aktivity SOD nebola 
podstatne ovplyvnená enzýmová aktivita GPx a to v dôsledku efektívnej detoxikácie 
superoxidového aniónového radikálu superoxiddismutázou. V prípade aplikácie 
rovnakého mnoţstva β-glukánov a HA od 1. dňa experimentu nedošlo k zmene 
aktivity SOD. Pokles enzýmovej aktivity GR a naopak zýšenie hladín GSH bolo 
pozorované v skupine, kde bola podávaná kombinácia HA s β-glukánmi od 1. a od 
22. dňa, čo by mohlo byť vysvetlené niţšími poţiadavkami organizmu na konverto-
vanie peroxidov. β-glukány a HA aplikované súčasne od 1. dňa experimentu zníţili 
aktivitu antioxidačných enzýmov SOD, GPx a GR v jejune. V prípade samotných β-
glukánov bola pozorovaná zvýšená hladina GSH. 

Namerané výsledky poukazujú na skutočnosť, ţe β-glukány podávané v kombinácii 
s humínovými kyselinami sú efektívne z hľadiska zvyšovania účinnosti antioxi-
dačného systému organizmu. 
 
Práca bola financovaná vedeckou grantovou agentúrou VEGA 1/0799/09. 
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Mevalónová acidúria (MA) a hyperimunoglobulinémia D (HIDS) sú autozomálne 

recesívne ochorenia, ktoré vznikajú pri mutáciach génu mevalonát kinázy (MVK), 
kľúčovým enzýmom metabolizmu cholesterolu a ostatných nesteroidných izopre-
noidov, ktorý je prítomný v cytosole a peroxizómoch všetkých cicavčích bunkách. 
Gén pre MVK je lokalizovaný na 12. chromozóme (12q24), pozostáva z 11-tich 
exónov a kóduje proteín s dĺţkou 396 aminokyselín. 

Mutácie MVK génu sa prejavujú často výrazne odlišným a rôzne závaţným klinic-
kým priebehom ochorenia. Najzáväznejšie formy syndrómu mevalónovej acidúrie 
vznikajú pri mutáciách, ktoré vedú prakticky k úplnému vymiznutiu aktivity mevalonát 
kinázy, kým miernejšie formy označované ako syndróm hyperimunoglobulinémie D 
sú vo väščine prípadov podmienené mutáciami spojenými so stále pretrvávajúcou, 
reziduálnou aktivitou enzýmu. 

MA/HIDS sa manifestujú okrem periodických atak hypertermie aj dysmorfnými 
črtami, kataraktou, hepatosplenomegáliou, lymfadenopatiou, anémiou, koţnými 
vyráţkami, malabsorpciou a výrazným zaostávaním vývoja. Pričom postihnuté deti 
často exitujú uţ v dojčenskom veku. 

Postnatálna diagnostika je zaloţená na dôkaze zvýšenej močovej exkrécie mevalo-
nolaktónu pomocou plynovej chromatografie spriahnutej s hmotnostnou spektro-
metriou (GC/MS), zatiaľ čo pri HIDS je jeho exkrécia normálna, alebo len mierne 
zvýšená počas ataku horúčok. Molekulárno-genetická diagnostika si vyţaduje sek-
venčnú analýzu desiatich exónov génu MVK. 

Náš poster prezentuje dieťa s mevalónou acidúriou (GC/MS mevalonolaktón 2187 
mmol/mol kretinínu, ref. < 2), ktoré bolo od 2. týţdňa ţivota opakovane hospi-
talizované s anamnézou neprospievania, febrilít s vysokými zápalovými parametrami 
a exitovalo vo veku 5 rokov. Sekvenčná analýza exónov 2−11 odhalila u rodičov 
probandky mutáciu v 10. exóne (c.1006G>A, G336S) v heterozygotnom stave. 
 
Táto práca bola podporovaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
v rámci projektu Vypracovanie a translácia laboratórnych, klinicko-diferenciálno-diag-
nostických a terapeutických algoritmov pri peroxizómových dedičných metabolických 
poruchách. č. 2007/38-FNSPBA-03. 
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Molekulárny a fenotypový profil cholerových a non-cholerových 
vibrií klinického a environmentálneho pôvodu 

 
Anna Fleischhackerová1, Milan Seman2 
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Cholera je akútna, humánna, črevná infekcia, ktorej pôvodcom je gramnegatívna 

baktéria Vibrio cholerae O1 a non-O1/O139. Patogenéza cholery je komplexný 
proces, ktorý si vyţaduje prítomnosť viacerých génov virulencie. Patogénne kmene 
sa vyznačujú produkciou toxínu, nazývaného cholerový toxín. Ten je zodpovedný za 
celý súbor klinických prejavov, medzi ktorými dominujú permanentné hnačky a silná 
dehydratácia [1]. 

Eradikácia, čiţe úplná likvidácia cholery je v súčasnom svete prakticky nemoţná, 
pretoţe patogén je viazaný na esenciálny potravinový faktor − vodu. Boj proti 
cholerovej infekcii sa sústreďuje najmä do oblasti profylaxie. Ţiaľ, dodnes sa 
nepodarilo nájsť účinnú anticholerovú vakcínu. Antimikrobiálnu terapiu komplikuje 
neustále sa zvyšujúca rezistencia kmeňov ku klinicky pouţívaným antibiotikám. V sú-
časnosti dominuje najmä v afrických a ázijských krajinách, aktuálne na Haiti. Cholera 
teda je a zostáva závaţnou intestinálnou infekciou pandemického charakteru [2]. 

Cieľom štúdie bolo potvrdenie druhového statusu 41 klinických a environmentálnych 
izolátov V. cholerae, stanovenie ich profilov rezistencie proti 13 antimikrobiálnym 
liečivám a molekulárna detekcia hlavných faktorov virulencie (gény: ctxA, toxR, tcpA, 
ace, zot, hlyA, st). 

Molekulárnou analýzou študovaných izolátov V. cholerae metódou PCR bolo 
zistené, ţe všetky izoláty obsahovali gén toxR kódujúci hlavný regulačný proteín 
ToxR, ktorý kontroluje expresiu génov zapojených v procese patogenity toxigénnych 
kmeňov V. cholerae O1/O139. Gény ctxA a tcpA sú vo všeobecnosti potrebné pre 
vyvolanie cholery, prítomnosť týchto génov bola dokázaná u 30 izolátov (73,17 %). 
Environmentálne kmene V. cholerae non-O1/non-O139 stratili gény ctxA a tcpA, čo 
znamená, ţe tieto kmene sú non-CT produkujúce. Gén zot bol prítomný u 16 izolátov 
(39 %), gén ace u 21 izolátov (51,2 %) a gén kódujúci hemolyzín (hlyA) u všetkých 
izolátov. Ţiaden z izolátov neobsahoval gén st, kódujúci termostabilný toxín. 

V testovanom súbore boli štandardnou diskovou difúznou metódou (CLSI, 2007) 
určené profily rezistencie proti 13 antimikrobiálnym látkam (ampicilín, tetracyklín, 
chloramfenikol, trimetoprim/sulfametoxazol, ciprofloxacín, gentamicín, cefazolín, cefu-
roxím, cefotaxím, meropeném, kolistín, nitrofurantoín, ofloxacín). Po vyhodnotení 
profilov rezistencie izolátov k príslušným antimikrobiálnym látkam boli pozorované 
značné rozdiely medzi klinickými a environmentálnymi kmeňmi. Fenomén MDR 
(multidrug resistance) bol pozorovaný u 9 zo 14 environmentálnych izolátov V. 
cholerae non-O1(64,29 %). 
 
[1] Kaper J.B., Morris J.G., Levine M.M., Clin. Microbiol. Rev., 1995, 8, 48−86. 
[2] Faruque S.M., Albert M.J., Mekalanos J.J., Microbiol. Mol. Biol. Rev., 1998, 62, 1301−1314. 
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membránového konexínu 40 v aorte potkana počas zápalu 
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3
Botanický ústav, SAVDúbravská cesta 9 Bratislava, 

4
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Zápal je jedným z rizikových faktorov patogenézy ochorení kardiovaskulárneho sys-
tému (KVS). Tieto sú charakterizované patologickými remodelačnými procesmi tka-
niva, na ktorých sa podieľajú aj konexínové proteíny (Cx) komunikačného spojenia 
(KS). KS sprostredkujú priamu elektrickú a chemickú medzibunkovú komunikáciu 
a v stene cievy zabezpečujú koordináciu a synchronizáciu aktivity buniek. Jednou 
z moţností ochrany KVS je podávanie výţivy obohatenej o Ω3 mastné kyseliny (Ω3-
MK), ktoré sú známe svojimi kardioprotektívnymi účinkami, vrátane protizápalových. 
Preto sme sledovali dietetický účinok Ω3-MK na expresiu Cx40 pri zápalovom 
procese v aorte potkana kmeňa Wistar. 

Zápal sme vyvolali jednorazovou dávkou lipopolysacharidu (LPS) (1 mg/kg, i.p.). 
V pokuse trvajúcom 10 dní sme pouţili štyri skupiny 4-mesačných potkanov: 
Kontroly, kŕmené s Ω3-MK (30 mg/deň), LPS a LPS + Ω3-MK. Priestorovú lokálnu 
expresiu Cx40 v kryostatových rezoch aorty sme sle-dovali na konfokálnom 
mikroskope a fluorescenčný signál sme kvantifikovali morfometrickou analýzou 
obrazu. Cx40 expresiu v celom tkanive aorty sme analyzovali metódou Western blot, 
pri ktorej sme kvantifikovali optickú hustotu špecifických pásov. 

Zistili sme ţe LPS signifikantne zvyšoval hustotu plakov Cx40 v endoteli aj médii 
aorty. Samotné Ω3-MK v endoteli zniţovali hustotu plakov oproti kontrole, v médii bol 
tento trend opačný. Zníţenie hustoty klastrov Cx40 bolo pozorované počas liečenia 
zápalu s Ω3-MK v endoteli aorty, v médii sme naopak pozorovali mierne zvýšenie 
hustoty klastrov Cx40 v porovnaní s LPS. Samotné Ω3-MK zníţili hustotu klastrov 
Cx40 v endoteli oproti kontrole a naopak ich počet sa v médii zvýšil oproti kontrole. 
Celková hustota klastrov (endotel + média) vzrástla o všetkých skupín voči kontrole. 
Celková hustota klastrov Cx40 klesla pri zápale liečenom s Ω3-MK v porovnaní s 
LPS. Výrazne zvýšená bola celková hustota klastrov Cx40 pri podávaní Ω3-MK. 
Western blot analýzou sme zistili, ţe zápal signifikantne zvyšoval expresiu Cx40 
v tkanive aorty voči kontrole. Podávanie Ω3-MK počas zápalu redukovalo expresiu 
Cx40 v porovnaní s LPS. Podávanie samotných Ω3-MK nemalo vplyv na expresiu 
Cx40. 

Záver: 1) Pouţijúc dve rôzna metódy na detekciu Cx40 expresie v tkanive aorty 
sme nepozorovali úplnú koreláciu výsledkov, čo môţe byť v dôsledku toho, ţe na WB 
sme pouţili celé tkanivo aorty, kým na immunofluorescenciu iba jej časť. Pouţitie 
oboch metód zdôrazňuje heterogenitu v lokálnej distribúcii a expresii Cx40 v stene 
aorty. 2) Výsledky podporujú protizápalový a kardioprotektívny účinok Ω3-MK. 

 
Podporené projektom Vega 2/0108/10. 
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Mastné kyseliny (MK) sú najdôleţitejšou súčasťou lipidov tela a takisto majú 

nezastupiteľnú úlohu vo výţive. Zloţenie MK v organizme je výrazne ovplyvnené ich 
príjmom v potrave. 

V poslednom období sa venuje zvýšená pozornosť polynenasýteným mastným 
kyselinám (PNMK), a to najmä pomeru omega-6 (ω-6) a omega-3 (ω-3) PNMK. 
Tento pomer je vo vyspelých krajinách 16−15 : 1, dokonca aj širší. Pre zachovanie 
zdravia potrebuje organizmus stály príjem ω-6 a ω-3 v pomere cca 4 : 1[1]. 

Metabolizmus omega-6 a omega-3 PNMK vychádza zo syntézy kyseliny linolovej 
(LA, ω-6) a kyseliny α-linolénovej (ALA, ω-3) [2], ktoré sú pre ľudský organizmus 
esenciálne, preto musia byť prijímané v potrave. Hlavné zdroje LA (slnečnicový, 
rakytníkový, hroznový, pupálkový olej) aj ALA (ľanový, tekvicový, palmový olej) sú 
prevaţne rastlinného pôvodu [3] 

Syntéza ω-3 v organizme je spomalená analógmi ω-6 PNMK. Príčinou je súťaţenie 
ALA a LA o desaturačné a elongačné enzýmy. Napr. LA súťaţí s ALA o δ-6 
desaturázu, čím zniţuje syntézu EPA. Ďalším problémom syntézy ω-3 PNMK je 
vstrebávanie ALA, teda účinnosť premeny EPA a DHA z ALA klesá v smere nadol, to 
znamená, ţe syntéza DHA z ALA je obmedzenejšia ako pri EPA [4]. 

Z tohto dôvodu sa odporúča, aby strava obsahovala najmä prírodné zdroje EPA a 
DHA, ktoré sa nachádzajú v mastných rybách (napr. losos, makrela, sleď, tuniaka 
pod.), resp. príjem suplementov. Z esenciálnych PNMK sa takisto syntetizujú 
eikozanoidy, ktoré ovplyvňujú všetky fyziologické aj patologické parametre 
v organizme. 

Z doterajších výskumov vyplýva, ţe ľudský organizmus prijíma oveľa viac ω-6 MK, 
ktoré majú negatívny vplyv na zdravie, predovšetkým na kardiovaskulárne ochorenia. 
ω-6 PNMK vykazujú prozápalové, proagregačné a protrombogénne účinky. Na 
druhej strane ω-3 PNMK majú protizápalové, hypolipemické, antiagregačné, hypo-
tenzívne a antiproliferačné účinky [3]. 

Zvýšený príjem ω-3 PNMK má protektívny účinok nielen na kardiovaskulárne 
ochorenia, ale aj koţné, neurologické aj psychiatrické. 

Z krátkeho prehľadu účinkov ω-6 a ω-3 vyplýva, ţe majú široký rozsah účinnosti 
v organizme a majú nezastupiteľnú úlohu pri ochrane zdravia a liečbe ochorení 
u ľudí. Preto je veľmi dôleţitá účinná osveta na zmenu stravovacích návykov 
obyvateľstva v zmysle zdravej výţivy. V prvom rade je dôleţité poznať obsah 
a pomer ω-6 : ω-3 v potravinách, na základe ktorého je moţné zostaviť rôzne jedálne 
lístky nielen pre pacientov, ale aj ako prevenciu pre zdravých ľudí [5]. 

 
[1] Simopoulos, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2002, 56, 365−379. 
[2] Patwardhan, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2009, 106, 18820-4. 
[3] Vaško, Habilitačná práca UVL Košice, 2004. 
[4] Shiels, Early Human Development, 2007, 83, 761–766. 
[5] Vaško, Biomedicínskej inžinierstvo – Zborník referátov, Košice, 2008, 100−116. 
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Epidemiologicky najvýznamnejším a zároveň najrozšírenejším kliešťom na Slo-

vensku je kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Je vektorom pôvodcov rôznych víruso-
vých, bakteriálnych a protozoárnych ochorení, napr. kliešťovej encefalitídy, lymskej 
boreliózy, anaplazmózy/ehrlichiózy, rickettsiózy a babeziózy. Lymská borelióza 
predstavuje najrozšírenejšie kliešťami prenášané ochorenie na severnej pologuli a 
anaplazmóza/ehrlichióza je významná hlavne z veterinárneho hľadiska. Neoehrlichia 
mikurensis bola pôvodne povaţovaná za nepatogénny druh, avšak podľa najnovších 
štúdií vyvoláva táto baktéria horúčkovité ochorenia, septikémiu a dokonca aţ smrť 
ľudí s oslabenou imunitou. V rokoch 2008−2010 bol zisťovaný výskyt a sezónna 
aktivita kliešťov Ixodes ricinus na vegetácii na vybraných modelových lokalitách 
východného Slovenska a zároveň vyšetrovaná prítomnosť baktérií z komplexu 
Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum a Neoehrlichia 
mikurensis. Kliešte boli zbierané na prízemnej vegetácii flanelovou vlajkou 1 m × 1 m 
a sezónna aktivita bola vyjadrená relatívnou denzitou (RD) ako počet nazbieraných 
nýmf a imág za hodinu zberu. Kliešte v mestskom lesoparku Košíc (2008) s teplou 
a mierne vlhkou klímou, ako aj v periférnych parkoch (botanická záhrada), boli na 
vegetácii aktívne od marca do novembra s jednovrcholovým priebehom s maximom v 
júni (RD v lesoparku 300, v botanickej záhrade 60). V pericentrálnych mestských 
parkoch (2010) mali kliešte tieţ jednovrcholový priebeh, no maximum bolo uţ v apríli 
(RD na verejnom cintoríne 61, záhradkárskej oblasti Nad Jazerom 45−50, v Parku 
Anička len 5 kliešťov) a do júla poklesla na 3 aţ 6. V auguste sme ich nezistili 
a ojedinele sa vyskytovali ešte v septembri. V okrese Bardejov boli kliešte I. ricinus 
nachádzané od apríla do októbra s maximom v máji a júli, kde na lokalitách s hustým 
stromovým porastom dosahovali 25 aţ 31 kliešťov za hodinu zberu, na presvetlených 
lokalitách (Bardejovské kúpele, Raslavice) len 4−12. Minimum nazbieraných kliešťov 
v júni mohlo byť ovplyvnené dobou zberu v poludňajších hodinách s vysokými 
dennými teplotami. Priemerná prevalencia borélií z komplexu B. burgdorferi sensu 
lato sa pohybovala od 4,4 % v okrese Bardejov po 18,4 % v lesoparku Košíc, ale 
relatívne vysoká bola pozitivita kliešťov aj v košických parkoch (5,1−9,0 %). 
Prevalencia A. phagocytophilum bola od 1,7 % v okrese Bardejov po 4,5 % 
v košickom lesoparku a N. mikurensis 1,9 % v Košiciach a 4,4 % v Bardejove. Získa-
né výsledky potvrdzujú výskyt kliešťov ako vektorov lymskej boreliózy a anaplazmózy 
nie len v lesných oblastiach Slovenska, ale aj priamo na území miest. 
 
Práca bola podporená grantmi VEGA 2/0128/09, APVV č. LPP-0341-06 a MZ SR 
2006/31-SAV. 
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Bilirubín je hlavným produktom katabolizmu hému a jeho produkcia, metabolizmus 
a vylučovanie sú udrţované v rovnováhe. Výsledkom narušenia tejto rovnováhy je 
hyperbilirubinémia, ktorá je charakterizovaná zvýšenými hodnotami bilirubínu v sére, 
pričom za fyziologické hodnoty sa povaţujú hodnoty niţšie ako 21 μmol/l. Kritickým 
enzýmom pre jeho elimináciu je bilirubín UDP-glukuronyltransferáza, ktorá zabez-
pečuje jeho premenu na hydrofilnú formu mono a diglukuronid. Enzým bilirubín UDP-
glukuronyltransferáza je kódovaný génom UGT1A1. Mutácie v tomto géne spôsobujú 
nekonjugovanú hyperbilirubinémiu – Crigler Najjar a Gilbertov syndróm. U kauka-
zoidnej populácie je Gilbertov syndróm spôsobený mutáciou v promótore génu 
UGT1A1 - A(TA)7TAA [1]. 

Translokácia bilirubínu do hepatocytov je zabezpečená transportným proteínom – 
OATP2, lokalizovaným v membráne hepatocytov, ktorý sa vyznačuje vysokou 
afinitou k bilirubínu [2]. Bolo identifikovaných niekoľko SNP polymorfizmov v tomto 
géne, pričom niektoré z nich môţu mať význam v metabolizme niektorých liečiv 
a taktieţ môţu byť rizikovým faktorom pre vznik hyperbilirubinémie. 

Analyzovali sme skupinu deväťdesiatich náhodne vybraných jedincov na prítomnosť 
mutácií – A(TA)7TAA v géne UGT1A1 a A388G a 463C>A v géne OATP2. U týchto 
jedincov sme mali k dispozícií aj hodnoty celkového bilirubínu. Pomocou PCR-RFLP 
analýzy a fragmentačnej analýzy sme zistili zastúpenie jednotlivých mutácií v kontrol-
nom súbore. Pomocou porovnávania hodnôt bilirubínu a jednotlivých genotypov sme 
sa snaţili zistiť vplyv uvedených mutácií na hladinu bilirubínu. V našej práci sme 
potvrdili, ţe mutácia A(TA)7TAA spôsobuje zvýšenú hladinu bilirubínu, keďţe jedinci 
nesúci homozygotne mutáciu A(TA)7TAA mali štatisticky významne vyššie hladiny 
bilirubínu v sére. Na posúdenie vplyvu mutácií v géne OATP2 na hyperbilirubinémiu 
je potrebné rozšíriť počet členov súboru. Vzhľadom k tomu, ţe mutácie v géne 
UGT1A1 a pohlavné rozdiely ovplyvňujú hodnoty bilirubínu, štatistická významnosť 
vplyvu mutácií v géne OATP2 na takomto geneticky rôznorodom súbore sa nemusí 
zachytiť. 
 
[1] Bosma, N. Engl. J. Med., 1995, 333, 1171−1175. 
[2] Cui, J. Biol. Chem., 2001, 276, 9626−9630. 

  



BUNKOVÝ METABOLIZMUS, FYZIOLÓGIA 

13 

Vplyv niklu na produkciu steroidných hormónov z ľudských 
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Environmentálne, fyzikálne ako aj chemické kontaminanty majú potenciál spôso-

bovať reprodukčné poruchy, ktoré sa výrazne odzrkadľujú v steroidogenéze [2]. 
Pokrok v oblasti reprodukčnej biológie a v biotechnológiách je podmienený poznat-
kami týkajúcich sa regulátorov reprodukčných funkcií [1], ktoré sú ľahko náchylné 
k poškodeniu. Po expozícii rôznymi toxikantami môţu priamo ovplyvňovať produkciu 
hormónov prostredníctvom interakcií s príslušnými enzýmami, zasahovať do ich 
transportu k cieľovým orgánom, meniť prirodzený metabolizmus hormónov alebo 
inhibovať funkciu regulačných proteínov steroidogenézy [3]. 

K endokrinným disruptorom, ktoré tlmia resp. zniţujú syntézu steroidných hormónov 
in vitro patria niektoré ťaţké kovy ako reprodukčné toxikanty. Na detekciu toxického 
účinku niklu (NiCl2) sme pouţili veľmi stabilnú bunkovú líniu H295R, resp. adreno-
karcinómové bunky získané z ATCC (American Type Culture Collections, Manassas, 
USA), ktoré boli derivované z invazívneho ľudského karcinómu kôry nadobličiek. 

Cieľom nášho in vitro experimentu bolo zistiť vplyv niklu (NiCl2) na steroidogenézu 
adrenokarcinómových buniek. Skúmali sme dávkovo-závislé zmeny sledovaného 
prvku ako potenciálneho endokrinného disruptora na produkciu testosterónu (T) 
a progesterónu (P). Steroidné hormóny boli determinované po 48 h expozícii niklom 
s pomocou enzýmoimunoanalýzy (ELISA). Porovnávali sme kontrolnú skupinu 
(médium bez ťaţkého kovu) s experimentálnymi skupinami, ktoré boli vystavené 
rôznym koncentráciam NiCl2: (3,9; 7,8; 15,6; 31,2; 62,5; 125; 250; 500) µmol dm−3. 
Inhibičný účinok Ni2+ (P < 0,01) na produkciu T sme zistili uţ pri najniţšej koncent-
rácií 3,9 µmol dm−3 ((4,42 ± 2,02) ng cm−3). Pri experimentálne podanej dávke 125 
µmol dm−3 uvoľnili bunky adrenálneho karcinómu najniţšie mnoţstvo testosterónu 
(1,22 ± 0,74) ng cm−3. Produkcia progesterónu priamoúmerne klesala (P < 0,01) 
zvyšovaním testovaných koncentrácií Ni2+. V najvyšších koncentráciach (500 
µmol dm−3, 250 µmol dm−3, 125 µmol dm−3) nikel signifikantne zniţoval uvoľňovanie 
P z adrenokarcinómových buniek. Z výsledkov nášho experimentu môţeme skonš-
tatovať, ţe pri nami sledovaných koncentráciach Ni2+ pôsobí ako potenciálny 
endokrinný disruptor. Inhibuje steroidogenézu bunkovej línie H295R, následkom 
čoho dochádza k poklesu steroidných hormónov. Pravdepodobne sa v dôsledku 
nízkych koncentrácií T a P ovplyvňujú aj ich metabolity, ktorých tvorba je 
podmienená aktivitou kľúčových enzýmov potrebných k steroidogenéze. 

 
Práca vznikla za finančnej podpory grantových projektov KEGA MŠ SR 101-
001SPU-4/2010, VEGA MŠ SR1/0532/11 a bilaterálneho projektu APVV SK-HU-
0005-08. 
 
[1] Kolesárová, A., Journal of environmental science and health. 2008, 43, 625–632. 
[2] Sanderson, J.T., Toxicological Sciences. 2006, 94, 3–21. 
[3] Sanderson, J.T., Berg, M., Pure and Applied Chemistry. 2003, 75, 1957–1971. 
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Smith−Lemli−Opitzov syndróm (SLOS) je autozómovo recesívne, dedičné metabo-
lické ochorenie, charakteristické závaţnými vrodenými anomáliami, rastovou a men-
tálnou retardáciou. Frekvencia SLOS v Európe sa odhaduje v intervale 1 : 15 000 aţ 
1 : 40 000. Biochemickou príčinou SLOS je deficitná aktivita enzýmu 7-dehydro-
cholesterol reduktázy (7-DHCR), ktorá katalyzuje redukciu 7-dehydrocholesterolu (7-
DHC) na cholesterol v poslednom kroku Kandutsch−Russel biosyntetickej dráhy 
cholesterolu. Výsledkom deficiencie 7-DHCR aktivity sú abnormálne nízke hladiny 
cholesterolu v plazme a tkanivách SLOS pacientov v kombinácii s vysokou 
koncentráciou prekurzorov 7-DHC a 8-DHC. Genetická porucha je spôsobená 
širokým spektrom mutácií v DHCR7 géne, ktorý je lokalizovaný na chromozóme 
11q12−13. Ľudský DHCR7 je organizovaný do deviatich exónov a ôsmych intrónov. 
V danom géne bolo identifikovaných vyše 121 mutácií. Príčina mnohopočetných ano-
málií charakteristických pre SLOS sa pripisuje úlohe cholesterolu v embryonálnom 
vývoji a morfogenéze u stavovcov [1]. 

Biochemická diagnostika, pomocou GC/MS (gas chromatography/mass spectro-
metry), je zaloţená na určení hodnôt cholesterolu a 7-DHC, ktorého hladina je u 
pacientov so SLOS výrazne zvýšené. Pozitívny biochemický nález vyţaduje moleku-
lárno-genetickú analýzu génu .V súbore pacientov s biochemicky diagnostikovaným 
SLOS sme sekvenčnou analýzou identifikovali mutácie W151X (53 %), V326L 
(23,5 %), L109P (8,8 %), G410S (5,9 %), R352Q (5,9 %), Y432C (2,9 %). Na rýchlu 
detekciu frekventovaných mutácií sme zaviedli restrikčnú analýzu (PCR/RFLP) a 
metódu ARMS. Diagnostiku SLOS sme rozšírili o prenatálnu biochemickú a mole-
kulárno-genetickú diagnostiku [2]. 
 
[1] Kolejáková, Cesk Fysiol., 2010, 59, 37−43. 
[2] Kolejáková, Gen Physiol Biophys., 2009, 28, 8−15. 
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Ischemické poškodenie buniek je kľúčovým faktorom patologického poškodenia 

tkaniva. Navyše, ischemické ochorenia CNS patria k vedúcim príčinám morbidity 
v priemyselných krajinách. Ischemická tolerancia indukovaná preconditioningom je 
dôleţitým fenoménom, ktorý paradoxne adaptuje tkanivo k subletálnej, 
krátkotrvajúcej ischémii, čo vedie k vzrastajúcej tolerancii tkaniva k letálnej ischémii 
[1]. Na druhej strane, zvýšená hladina homocysteínu (Hcy) v plazme spôsobuje 
hyperhomocysteinémiu (hHcy), ktorá predstavuje jeden z faktorov, ktoré môţu 
priebeh ischemickej-reperfúzie (IR) poškodenia nepriaznivo ovplyvniť. Z klinického 
hľadiska sa u postihnutých pacientov vyskytujú patologické zmeny, najmä v 
kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme [2]. Je známe, ţe zmeny v intra-
celulárnych signalizačných dráhach sú súčasťou mechanizmu poškodenia/protekcie 
pri IR inzulte. Doteraz však nie je presne známe ako signálna transdukčná MAPK 
dráha a ERK a p38 proteíny, ako súčasť tejto signalizačnej cesty, môţe viesť k 
preţívaniu neurónov po inzulte. 

V našich experimentoch sme sledovali zmeny v MAPK dráhe po globálnej mozgovej 
ischémii s IR, IPC a po indukovanej hHcy v mozgu potkanov. Zvieratá boli rozdelené 
do 4 skupín. Prvým dvom bol po dobu 2 týţdňov subkutálne podávaný Hcy. Po 
uplynutí tejto doby bol všetkým 4 skupinám navodený model globálnej ischémie. 1 a 
3 skupine potkanov bola aplikovaná 15 min letálna ischémia s následnou reperfúziou 
1 h, 3 h, 24 h a 72 h (IR). Ostatným dvom bola aplikovaná 5 min subletálna ischémia 
(IPC) a po dvoch dňoch im bola aplikovaná 15 min letálna ischémia s rovnakou 
dobou reperfúzie ako skupine 1 a 3. Imunohistochemická rovnako ako Western 
blotová analýza identifikovali ERK a p38 proteíny v postihnutej oblasti mozgu. Pri IPC 
sme zaznamenali signifikantný nárast hladiny ERK proteínov a počet ERK+ buniek 
a pokles hladiny p38 a počet p38+ buniek s rastúcim intervalom reperfúzie. Pri hHcy 
skupine sme identifikovali signifikantný pokles hladiny ERK proteínov, čo naznačuje, 
ţe zvýšená hladina ERK proteínov a zníţená hladina p38 proteínov v cytoplazme 
pravdepodobne vedie k preţívaniu vulnerabilných neurónov po inzulte. IPC 
ovplyvňuje post-translačné zmeny v neurálnom tkanive ako súčasť adaptácie tkaniva 
v odpovedi na preischemický podnet. Naše výsledky dokazujú, ţe IPC a hHcy 
vplývajú na post-translačné zmeny ERK a p38 proteínov v mozgu potkana. Tieţ 
poukazujeme na široký záber pôsobenia adaptačného mechanizmu MAPK signálnej 
transdukčnej dráhy v tkanive po IR inzulte. Naše výsledky tieţ rozširujú poznatky o 
mechanizmoch regulácie post-translačných zmien v intra-celulárnych MAPK dráhach 
aj v odpovedi na IPC. 

 
Podporované: VEGA 0049/09, VVCE 0064/07 a UK-10/2010. 
 
1 Lehotský, Gen. Physiol. Biophys., 2009, 28, 104−113. 

2 Matté, Int. J. Devl. Neuroscience, 2009; 27, 337−344. 
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Tiopurín-S-metyltransferáza (TPMT) je cytoplazmatický enzým katalyzujúci metylá-

ciu tiopurínových liečiv 6-tioguanínu (6-TG), 6-merkaptopurínu (6-MP) a azatioprínu 
(AZA), pouţívaných ako antineoplastické a imunosupresívne farmaká [1]. Za rôznu 
variabilitu enzýmu v ľudských tkanivách sú zodpovedné polymorfizmy v géne pre 
TPMT. U Kaukazoidov je redukovaná aktivita enzýmu zapríčinená hlavne štyrmi 
polymorfizmami: TPMT*2 (238 G>C, Ala80Pro), TPMT*3A (460 G>A, Ala154Thr a 
719 A>G, Tyr240Cys), TPMT*3B (460 G>A, Ala154Thr) a TPMT*3C (719 A>G, 
Tyr240Cys). Pacienti so zníţenou aktivitou TPMT alebo úplnou deficienciou enzýmu 
sú ohrození ťaţkou aţ fatálnou hematopoetickou toxicitou. V prípade mutantných 
homozygotov je štandardná dávka zníţená len na 10−15 % [2]. Týmto spôsobom sa 
u nich predchádza vzniku neţiaducich účinkov. Aby sa zabránilo vzniku vedľajších 
účinkov pred terapiou 6-MP, 6-TG a AZA je nevyhnutné TPMT genotypovanie 
pacientov. 

Cieľom našej práce bolo zistiť frekvenciu vybraných polymorfizmov v TPMT géne, a 
to TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B, TPMT*3C a TPMT*4 (zmena v intrónovej 
sekvencii) v slovenskej populácii. Na sledovanie percentuálneho zastúpenia týchto 
polymorfizmov sme pouţili alelovo-špecifickú Real-time PCR (RT-PCR) a alelovo 
špecifickú PCR. Vyšetrili sme 500 náhodne vybraných jedincov (1000 aliel). 
Pomocou alelovo-špecifickej RT-PCR sme zaznamenali nasledovné genotypy: 31 
jedincov vykazovalo genotyp TPMT*1/3A, 1 mal genotyp TPMT*1/3B a 4 mali 
genotyp TPMT*1/3C a zvyšných 463 ich malo genotyp TPMT*1/1. Zatiaľ sa nám 
podarilo nájsť iba jedného jedinca, ktorý mal mutáciu na oboch alelách TPMT*3A/3A, 
čiţe je homozygot pre nami zisťovaný polymorfizmus. Nepodarilo sa nám nájsť ale 
ani jedného, ktorý by vykazoval TPMT*2 alebo TPMT*4 mutáciu. Tento typ polymor-
fizmov je však veľmi zriedkavý aj v iných populáciách. 

Pribliţne 4 % slovenskej populácie sú v ohrození vzniku závaţnej hematopoetickej 
toxicity po podaní tiopurínových preparátov. Takýmto jedincom je vhodné zníţiť 
dávku liečiva alebo úplne zmeniť liečbu. 

 
Práca bola podporená grantom MZ SR číslo 2007/39-FNSPBA-04. 

 
[1] Weinshilboum, Am. J. Hum. Genet., 1980, 32, 651−662. 
[2] Imyanitov, Clin. Chim. Acta., 2007, 379, 1−13. 
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Nová skupina derivátov proflavínu, 3,6-bis(3-n-alkylguanidino)akridíny (bis-alkylGA: 

bis-butyl-, bis- pentyl- a bis-hexyl-), bola syntetizovaná na Katedre organickej chémie 
PF UPJŠ v Košiciach s cieľom pripraviť potenciálne protinádorové látky s DNA 
interkalačnou aktivitou. Analýza ich DNA väzbovej aktivity potvrdila vysokú afinitu 
bis-alkylGA k izolovanej DNA. Väzbové konštanty K, určované fluorescenčnou 

titráciou, boli v rozsahu od 5.26 × 105 M1 do 1.25 × 105 M1. Hodnoty väzbových 
konštánt korešpondujú s hodnotami typických DNA interkalačných činidiel. Deriváty 
na báze akridínu sa pripravujú aj ako potenciálne inhibítory acetylcholínesterázy 
(ACHE). Inhibítory ACHE predstavujú potenciálne liečivá pri Alzheimerovej chorobe. 
Určovali sme inhibičný potenciál bis-alkylGA a zistili sme, ţe bis-alkylGA sú schopné 
inhibovať aktivitu ACHE izolovanej z ľudských erytrocytov. Hodnoty IC50 bis-alkylGA 
sú v rozsahu od 2,58 µM do 0,30 µM. Analýza typu inhibície (Dixonova a Line-
weaver−Burkova projekcia) indikuje zmiešaný typ inhibítora. Hodnoty inhibičných 
konštánt Ki sú v rozsahu od 0,57 µM do 0,32 µM. V porovnaní so známym 
inhibítorom ACHE, takrínom (9-amino-1,2,3,4-tetrahydroamino-akridín), majú bis-
alkylGA deriváty skoro 2-krát niţší inhibičný účinok. 

Bis-alkylGA boli schopné inhibovať ACHE aj v neuroblastómových bunkách SH-
SY5Y, avšak takrín bol 1,5-krát účinnejší. 

Testovali sme cytotoxicitu bis-alkylGA derivátov. MTT test potvrdil, ţe tieto látky 
majú podobnú toxicitu ako takrín. Viabilita SH-SY5Y bola zníţená, len ak bola 
koncentrácia látok vyššia ako 75 µM. 
 
Táto práca bola podporená grantom VEGA (1/0097/10 and 1/0179/11) a VVGS No. 
32/10-11. 
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Zdravotnícki pracovníci sú často exponovaní látkami s genotoxickým účinkom. Je to 
hlavne profesionálna expozícia cytostatikami na špecializovaných pracoviskách. 
Pravidelná expozícia môţe v somatických bunkách vyvolať mutácie, ktoré poten-
ciálne môţu viesť k vzniku nádorového ochorenia. V ľudskom organizme sa vytvorili 
mnohé obranné, enzymatické mechanizmy, ktorých hlavnou úlohou je eliminovať 
poškodenie DNA. Táto ochrana môţe byť vykonaná pomocou biotransformačného 
enzymatického systému alebo enzýmami kódovanými DNA reparačnými génmi. 
V našej práci sa zameriavame na hodnotenie celkových chromozómových aberácií 
(CHA) a ich jednotlivých typov – chromatidového (CTA) a chromozómového (CSA) 
typu vo vzťahu k polymorfizmu génu kódujúceho reparačný enzým 8-oxo-7,8-
dihydro-2'-deoxyguanozín DNA glykozylázu (OGG1). Pomocou cytogenetickej analý-
zy sme stanovili výskyt CHA z periférnej krvi u 71 exponovaných jedincov a 67 osôb, 
ktorí nepodliehali expozícií. Na stanovenie polymorfizmu génu hOGG1 (Ser326Cys) 
bola pouţitá metóda PCR-RFLP. Štatisticky vyššiu frekvenciu celkových chromo-
zómových aberácií sme zistili v exponovanej skupine v porovnaní so skupinou 
kontrolnou (1.76 ± 1.22 vs.1.28 ± 0.90; P < 0.01). V exponovanej skupine sme zistili 
štatisticky vyššiu frekvenciu chromozómového typu aberácií v porovnaní s kontrolnou 
skupinou (0.83 ± 0.95 vs. 0.54 ± 0.61; P < 0.05). Pri hodnotení polymorfizmu génu 
hOGG1 bol detegovaný vyšší výskyt celkových chromozómových aberácií u jedincov 
s divým typom genotypu (Ser326Ser) v exponovanej skupine v porovnaní s kont-
rolnou skupinou (1.89 ± 1.10 vs. 1.42 ± 0.84; P < 0.05). Medzi jednotlivými typmi 
aberácií sme nezistili ţiadne významné rozdiely v spojení s polymorfnými alelami 
reparačného génu hOGG1. Pochopenie vzťahu chromozómových aberácií, ako 
výsledok pôsobenia cytostatík, a génového polymorfizmu môţe poukázať na potrebu 
zvýšiť dodrţiavanie bezpečnostných podmienok pri práci s mutagénnymi a karcino-
génnymi látkami. 

 
Táto práca bolo podporená grantom VEGA grant 1/0576/10 a grant MZ SR 2007/48-
UK-13. 
 
[1] De Ruyck, Mutation Research., 2007, 631, 101−110. 
[2] Bonassi, Cytogen. Genome Res., 2004, 104, 376−382. 
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Prader−Williho (PWS) a Angelmanov (AS) syndróm sú dve klinicky výrazne odlišné 
neurogenetické ochorenia. Príčina ich vzniku spočíva v chybách spôsobených 
pri epigenetickej regulácii génovej expresie − poruchách pri zakladaní genómového 
imprintingu, reverzibilného procesu, kde funkčnosť génu závisí od pohlavia rodiča, od 
ktorého bol zdedený [1]. Oba syndrómy majú prevalenciu 1 : 25 000 aţ 1 : 10 000 
a sú spôsobené deficitom proteínov, ktorých produkcia je podmienená parentálnym 
pôvodom génov lokalizovaných v oblasti 15q11−q13. Strata expresie paternálne 
špecifických génov zapríčiňuje PWS (hyperfágia, nadmerná obezita, kryptorchizmus, 
svalová hypotónia) [2] a nefunkčnosť špecifických génov maternálneho pôvodu je 
zodpovedná za AS (poruchy rovnováhy a chôdze, ataxia, hypermotorika, ťaţké 
poškodenie reči, epileptické záchvaty) [3]. 

Laboratórna diagnostika je zaloţená na chemickej reakcii premeny cytozínov na 
uracily pomocou hydrogénsiričitanu sodného, pričom metylované cytozíny ostávajú 
nezmenené. Vďaka pôvodne rozdielnemu vzoru metylácie parentálnych aliel sa tým 
zabezpečí ich odlíšenie. Následne sa po modifikácii pristupuje k dvom diagnostickým 
metódam. Prvou je metylačne špecifická amplifikácia SNRPN génu (kandidátneho 
génu PWS/AS kritickej oblasti) a identifikácia parentálnych aliel pomocou RFLP 
analýzy a druhou alelovo špecifická real-time PCR. Po pozitívnom potvrdení diag-
nózy sa pristupuje k určeniu molekulárno-genetickej podstaty vzniku syndrómov (uni-
parentálna izodizómia/heterodizómia, delécia) pomocou multiplex-PCR zameranej na 
polymorfizmus dvojnukleotidových opakovaní na lokusoch PWS/AS kritickej oblasti 
a na kontrolných lokusoch lokalizovaných na dlhom ramene chromozómu 15. Hodno-
tenie vychádza z porovnania dĺţok fragmentov zistených pri fragmentačnej analýze u 
rodičov a probanda. 

Kombinácia vyššie uvedených metód nám zabezpečuje spoľahlivú diagnostiku 
oboch syndrómov s uplatnením aj pri genetickom poradenstve. 
 
[1] Feinberg, Scriver, 2001, 18, 532−533. 
[2] Wattendorf, Muenke, Ann. Clin. Foc., 2005, 72, 827−830. 
[3] Williams, Am. J. Med. Gen., 2006, 140A, 413−418. 
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Demencia pri Alzheimerovej chorobe (ACH) je najčastejším typom vyskytujúcich sa 
demencií. Podľa odborníkov je ACH rastúca epidémia ohrozujúca verejné zdravie 
starnúcej svetovej populácie, ktorá si vyţaduje špecifický prístup k pacientovi. 
Ochorenie detekujú väčšinou praktickí lekári či geriatri a pre diagnostiku a špecia-
lizovanú liečbu odosielajú pacienta väčšinou k neurológovi či psychiatrovi. Ochorenie 
je liečené najmä farmakologicky, v medicínskych odboroch neurológia a psychiatria. 
Toto ochorenie zhoršuje schopnosť vykonávať ľuďom kaţdodenné činnosti a zniţuje 
ich výkon kognitívnych funkcií. V priemyselne vyspelých krajinách sa výskyt 
demencie s predlţujúcim sa vekom starších osôb zvyšuje. 

Cieľom práce bolo zistiť či je dostatočný počet zdravotníckych odborníkov, ktorí sa 
zaoberajú ACH a demenciou. Tieţ nás zaujímalo, či v SR stúpa výskyt ochorenia a 
aký je jeho záchyt. 

Zdravotnícke údaje sme získali zo psychiatrických a neurologických databáz, z 
Národného centra zdravotníckych informácií, Štatistického úradu SR a z regionál-
nych štatistík. V práci sme zbierali údaje o ACH(G30), ktorá je liečená neurológmi 
a údaje o skupine demencií (F00-03), ktoré sú liečené psychiatrami. Sledovali sme 
obdobie od roku 2002 do roku 2008. 

Zo získaných údajov sme zistili, ţe ochorenie skupiny demencií a ACH má stúpajúci 
trend v SR. Jednoduchou lineárnou regresiou sme potvrdili kladný štatistický 
významný vzťah medzi danými premennými. Podľa výsledku predpokladáme, ţe čím 
je vyšší počet psychiatrov v kraji, tým sa diagnostikuje väčšie mnoţstvo demencie 
a ACH (p < 0,001; p = 6,689 × 10−5, b = 9,45). Tieţ predpokladáme, ţe čím je vyšší 
počet neurológov v kraji, tým sa diagnostikuje väčšie mnoţstvo ACH (p = 0,0117; 
b = 5,16). 

Prácou sme potvrdili, ţe výskyt ACH a demencií v SR v posledných rokoch stúpa. 
Nepoznáme však skutočný výskyt ochorenia v populácii, skutočné čísla môţeme len 
odhadovať, jednoznačne však stúpa liečená prevalencia a incidencia ochorenia. 
Napriek tomu však konštatujeme, ţe záchyt daného ochorenia je nedostatočný, 
dôvodom čoho sú predsudky voči vyhľadaniu odbornej psychiatrickej starostlivosti 
a tieţ nedostatočné povedomie o príznakoch a moţnej liečbe. Praktickým 
problémom pre sledovanie výskytu ochorenia je tieţ moţná evidencia a liečba 
pacientov v dvoch medicínskych odboroch, neurológii a psychiatrii. Počet lekárskych 
miest sa zvyšuje kaţdým rokom, tento stúpajúci trend je pozitívny, ale aj tak sa 
domnievame, ţe počet špecialistov je nízky v SR. 
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Gaucherova choroba je autozómovo recesívne ochorenie spôsobené deficienciou 
lyzozomálneho enzýmu β-D-glukozidázy. β-D-glukozidáza v degradácii glykosfingoli-
pidov katalyzuje hydrolýzu glukozylceramidu na ceramid a glukózu. Klinicky sa 
ochorenie prejavuje hepatosplenomegáliou, hematologickými poruchami, objavujú sa 
aj patológie skeletu [1]. Gén pre β-D-glukozidázu (GBA) je lokalizovaný na chro-
mozóme 1, v oblasti 1q21. GBA gén je dlhý 7,6 kb a pozostáva z 11 exónov. 
Pribliţne 16 kb za ním je lokalizovaný pseudogén (GBAP), ktorý má dĺţku 5,8 kb 
a vysoký stupeň homológie s funkčným génom. Dodnes bolo v GBA géne iden-
tifikovaných pribliţne 300 rozličných mutácií, ktoré spôsobia čiastočnú alebo úplnú 
deficienciu β-D-glukozidázy [2]. V súčasnosti je u pacientov dostupná liečba podá-
vaním chýbajúceho enzýmu tzv. enzýmová substitučná terapia (ERT). 

Biochemická diagnostika Gaucherovej choroby pozostáva zo stanovenia 
enzýmových aktivít β-D-glukozidázy. Aktivity β-D-glukozidázy sú u pacientov výrazne 
zníţené oproti referenčným hodnotám. Ak sa potvrdia zníţené aktivity, u pacientov je 
indikované molekulárno-genetické vyšetrenie. Molekulárno-genetická diagnostika 
pozostáva z deketcie dvoch frekventovaných mutácii metódou PCR-RFLP a sekven-
čnej analýzy jednotlivých exónov GBA génu. 

U pacientov s Gaucherovou chorobou je v sére niekoľko násobne zvýšená aktivita 
enzýmu chitotriozidázy, preto sa enzýmové vyšetrenie pouţíva ako skríningová 
diagnostická metóda [3]. Pacienti s ERT spravidla reagujú signifikantným zníţením 
aktivít tohto enzýmu, preto je monitorovanie zmien uţitočné pre posúdenie 
efektívnosti terapie. 
 
[1] Grabowski, Crit. Rev. Oncol. Hematol., 1996, 23, 25−55. 
[2] Hruska, Hum. Mut., 2008, 29, 567−583. 
[3] Hollak, J. Clin. Invest., 1994, 93, 1288−1292. 
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Chitinázy patria medzi PR-proteíny (pathogenesis related proteins), ktoré sú špeci-

fické proteíny obranného mechanizmu rastlín. Sú študované hlavne v súvislosti 
s obranou rastlín voči patogénom, avšak ich indukcia bola opísaná aj vplyvom iných 
faktorov, medzi inými aj ťaţkých kovov [1]. Triedy chitináz zahŕňajú buď bázické 
alebo kyslé izoformy [2]. Kvalitatívne zmeny v ich aktivitách vplyvom Cd a As uţ boli 
opísané, čo naznačuje, ţe tieto enzýmy zohrávajú v obrane rastlín voči tomuto typu 
stresu oveľa špecifickejšiu úlohu ako sa doteraz predpokladalo [3]. 

Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť rozdiely v akumulácii kyslých chitináz v koreňoch 
dvoch odrôd sóje, ktoré prejavili rozdiely v tolerancii voči iónom kadmia a arzénu. 
V koreňoch vystavených účinkom 50 mg L–1 Cd2+, alebo 5 mg L–1 As3+ sme po 
dvojdňovej inkubácii pozorovali štatisticky významné (P ≤ 0,05) zvýšenie obsahu 
celkových bielkovín v porovnaní s kontrolou, čo môţe byť náznakom zvýšenej 
syntézy (stresových) proteínov. Po separácii bielkovín na polyakrylamidových géloch 
sme detekovali aktivitu kyslých chitináz. V koreňoch citlivejšej odrody Kyivska 98 
sme zaznamenali päť izoforiem (A, B, C, D, E), kým aktivita štyroch z nich sa 
signifikantne zvýšila vplyvom aspoň jedného kovu, izoforma C sa syntetizovala de 
novo. V koreňoch tolerantnejšej odrody Chernyatka sme detekovali iba štyri izoformy 
(A, B, D, E), z ktorých dve mali zvýšenú a jedna zníţenú aktivitu vplyvom kovu. 

Naše výsledky ako aj pozorovania iných [3, 4] poukazujú na potenciálnu úlohu 
(kyslých) chitináz v obrane rastlín voči kovom. Táto ich úloha však doteraz nie je 
podrobnejšie preskúmaná a jej objasnenie si vyţaduje hlbšie molekulárno-biologické 
analýzy. 

 
Práca vznikla za finančnej podpory projektu VEGA 2/0062/11. 
 
[1] Wróbel-Kwiatkowska et al., Phys. Mol. Plant Pathol., 2004, 65, 245–256. 
[2] Samac et al., Plant Physiol., 1990, 93, 907–914. 
[3] Békésiová et al., Mol. Biol., Rep. 2008, 35, 579–588. 
[4] Jung et al., Plant Physiol., 1993, 101, 873–880. 
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Jedným zo základných mechanizmov zodpovedných za konečnú protektívnu odpo-
veď pri ischemickom a farmakologickom preconditioningu ischemického myokardu 
môţe byť fosforylácia KATP kanálov v mitochondriách (mKATP), ktorá vyvoláva ich 
otvorenie a následné spomalenie procesov závislých od vápnika, vrátane apopto-
tických a nekrotických zmien v bunke [1]. Blokátory mKATP kanálov môţu spôsobiť 
potlačenie mechanizmov endogénnej kardioprotekcie a zrušiť jej antiarytmický úči-
nok [2]. Naopak liečba hypolipidemikami (statíny a fibráty), predpokladá kardiopro-
tekciu počas ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu, ktorá môţe napodob-
ňovať účinok preconditioningu. Úloha aktivácie mKATP kanálov v mechanizme týchto 
pleiotropných (nelipidových) účinkov uvedených liečiv však doteraz nebola 
dostatočne prebádaná. Rozhodli sme sa preto preskúmať účinok hypolipidemika WY 
14 643 (WY) v ochrane proti akútnej ischémii myokardu, konkrétne účinok na výskyt 
reperfúznych arytmií na izolovanom srdci normo-cholesterolemických potkanov 
a overiť potenciálnu moţnosť účasti mKATP kanálov v antiarytmickom účinku tohto 
liečiva. Adultným potkanom kmeňa Wistar bolo 5 dní perorálnou sondou podávané 
WY (3 mg/kg/deň). Na šiesty deň boli srdcia predliečených potkanov a neliečených 
kontrolných zvierat (Ko) izolované, perfundované podľa Langendorffa a vystavené 30 
min. trvajúcej globálnej ischémii a 2 hod. reperfúzii. Selektívny inhibítor mKATP 
kanálov 5-hydroxydekanoát sodný (5-HD, 200 µmol/L) bol v oboch skupinách 
podávaný v perfúznom roztoku 15 min. pred ischémiou. Sledovanými parametrami 
boli hlavné charakteristiky arytmogenézy: celkový počet komorových extrasystol 
(ES), dĺţka trvania komorovej tachykardie (VT), výskyt komorovej fibrilácie (VF) 
a základné funkčné parametre srdca (frekvencia akcie srdca, tlak v ľavej komore 
a koronárny prietok). Po 5-dňovej liečbe s WY, v srdciach premedikovaných zvierat 
celkový počet ES klesol na (376 ± 82) zo (700 ± 117) v neliečenej skupine (P < 0,05), 
ako aj dĺţka trvania epizód VT bola signifikantne kratšia, (23,5 ± 12,0) s (WY) vs. 
(109 ± 26) s (Ko), P < 0,05]. Výskyt VF sa významne zníţil z 58 % u kontrol na 27 % 
v skupine s WY. Podávanie 5-HD nemalo vplyv na uvedené funkčné parametre 
v oboch skupinách pred ischémiou. Počas reperfúzie 5-HD neovplyvnil 
arytmogenézu v neliečenej skupine a nezrušil antiarytmický účinok v skupine s WY: 
ES (288 ± 53), VT (17,1 ± 12,1) s, VF 25 % (P > 0,05 vs. WY). Navyše 5-HD nepot-
lačil lepšie postischemické obnovenie funkcie srdca v skupine s WY. Naše výsledky 
ukázali, ţe podávanie hypolipidemika WY významne zníţilo výskyt komorových 
arytmií počas reperfúzie izolovaného srdca potkana, zatiaľ čo vystavenie srdca 
účinku inhibítoru mKATP kanálov 5-HD tento účinok neodstránilo. To naznačuje ţe na 
rozdiel od preconditioningu sa na antiarytmickom účinku WY môţu podieľať iné 
mechanizmy ako otvorenie mKATP kanálov. 

 

Za podpory grantov VEGA SR 1/0620/10, 2/0054/11 a APVV-LPP-0393-09. 
 

[1] Garlid, Biochim. Biophys. Acta., 2003,1606, 1−21. 
[2] Matejíková, Physiol. Res., 2009, 58, 9−19.  
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Peroxizómy predstavujú esenciálne subcelulárne štruktúry, ktoré sa nachádzajú u 
eukaryotických mikroorganizmov a vo väčšine buniek ţivočíšneho, alebo rastlinného 
pôvodu. Metabolické funkcie peroxizómov zahŕňajú oxidáciu širokého spektra látok 
za prítomnosti kyslíka. Z hľadiska bunkovej patológie sú najvýznamnejšie procesy α- 
a β-oxidácie karboxylových kyselín, zvlášť významná je β-oxidácia karboxylových 
kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCFA), ktorá prebieha výlučne v peroxizómoch. 

Mutácie peroxizómových génov spôsobujú závaţné metabolické poruchy. V 
súčasnosti sú známe takmer dve desiatky peroxizómových dedičných ochorení, ktoré 
sa rozdeľujú na generalizované (porucha biogenézy peroxizómov) a na izolované 
defekty jednotlivých peroxizómových enzýmov. Kombinovaná incidencia peroxi-
zómových dedičných ochorení sa v Európe odhaduje na 1 : 10 000. Všetky ocho-
renia okrem X-viazanej adrenoleukodystrofie sa vyznačujú autozómovo-recesívnym 
typom dedičnosti. 

V diagnostike peroxizómových dedičných ochorení (PDO) sa vyuţívajú biochemické 
a molekulárno-genetické metódy, ktoré zachytia viaceré abnormality a zmeny 
prejavujúce sa na rôznych úrovniach postihnutého organizmu. Táto škála metód 
umoţňuje nielen postnatálnu, ale aj prenatálnu diagnostiku. 

V Centre lekárskej genetiky FNsP Bratislava sa molekulárno-genetickými metódami 
(sekvenčné analýzy) diagnostikujú gény ABCD1, PEX1, PEX26, PEX6, PEX12, 
PEX10 a PEX2. 

Komplexnou diagnostikou PDO sa podarilo za posledných desať rokov zachytiť dve 
desiatky rodín s PDO a odhalili sa aj 4 nové, doposiaľ nepopísané mutácie v ABCD1 
géne a 2 v géne PEX12. Taktieţ sme uskutočnili genetické vyšetrenia u rodinných 
príslušníkov postihnutých. 
 
Táto práca bola podporovaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
v rámci projektu Vypracovanie a translácia laboratórnych, klinicko-diferenciálno-
diagnostických a terapeutických algoritmov pri peroxizómových dedičných 
metabolických poruchách. č. 2007/38-FNSPBA-03 
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Kvasinka Candida albicans je beţný komenzál človeka. Vyskytuje sa v ústnej 

dutine, na koţi, sliznici, v gastrointestinálnom aj  urogenitálnom trakte.  V prípade 
zdravého jedinca − hostiteľa nevyvoláva ţiadne zdravotné problémy. Za určitých 
podmienok (ako napr. diabetes mellitus, pri oslabení imunity, v tehotenstve, pri 
pouţívaní antibiotík, kortikoidov, hormonálnej antikoncepcie) môţe byť pôvodcom 
váţnych infekcií. Ako sa zistilo, C. albicans má najvyšší patogénny potenciál zo 
všetkých Candida spp., čo si zabezpečuje aj pomocou proteáz, ktorými štiepi 
sekrečný IgA a tak môţe adherovať. Sekrečný IgA je dôleţitým faktorom v lokálnej 
imunite. Pri interakcii s bunkovou stenou kandidy bráni ich adherencii a invázii. Ţeny 
s recidivujúcou kandidózou majú menej TH-lymfocytov, B-lymfocytov a NK buniek ako 
zdravé ţeny. Architektúra bunkovej steny kvasiniek je zloţená z 80−90 % poly-
sacharidov (β-glukány, α-D-manány a chitín), zo 6−10 % proteínov a z 3−10 % lipidov 
(vosky, neutrálne lipidy) [1]. 

Podľa cieľového miesta výskytu C. albicans môţe spôsobovať orálne, mukokutánne 
(ľudovo sór), alebo systémové kandidózy, v prípade postihnutia viacerých tkanív, či 
orgánov. Liečba je v súčasnosti zaloţená výlučne na podávaní antifungálnych látok. 
K základným skupinám patria makrolidové polyény, fluoropyrimidíny, azoly, alyla-
míny, tiokarbamáty a echinokandíny. Opakovaná antifungálna terapia je často spoje-
ná so zvýšeným výskytom rezistencie, čo predstavuje váţny medicínsky problém. 
Preto sa hľadajú aj iné spôsoby liečby ako aj profylaxie napr. imunomodulácia. 

In vitro imunologická diagnostika kandidóz je zaloţená na detekcii špecifických 
protilátok voči komponentom bunkovej steny, čím je moţné určiť štádium kandidózy, 
ako aj následne sledovať priebeh ochorenia a úspešnosť terapie. 

Cieľom našej práce bolo detekovať prítomnosť špecifických protilátok voči antigé-
nom bunkovej stene kvasiniek v sére pacientiek s vulvovaginálnou kandidózou. 
Detekcia špecifických antigénov bola realizovaná technikou enzýmovým imunosor-
bentným stanovením (ELISA). 

Po analýze súboru pacientov sa zistilo aţ 98 % pozitívnych výsledkov IgM izotypu 
voči glukánu C. albicans, 96 % pozitivita v triede IgG, ale aj 77 % IgM pozitívnych 
vzoriek na manán C. albicans. 
 
Naše poďakovanie patrí doc. Mudr. M. Hrubiškovi, PhD. a Mudr. P. Kertysovi, za 
klinický materiál a pani RNDr. T. Hudákovej, CSc. (Biogema, Košice) za poskytnutie 
diagnostických súprav ako aj Vedeckej grantovej agentúre MŠ SR (VEGA 
2/0040/10). 
 
[1] Chaffin WL, et al. Microbiol Mol Biol Rev., 1998, 62, 130−180. 
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V súčasnosti sa na liečbu nádorových ochorení okrem iných moţností liečby, 

vyuţíva aj pôsobenie rôznych foriem elektromagnetického poľa. V štádiu skúmania je 
liečba nádorov pomocou nízkonapäťového striedavého elektrického prúdu, ktorý 
spomaľuje delenie nádorových buniek. Naším zámerom bolo vysvetliť podstatu 
pôsobenia nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na bunky a ich elektrické 
vlastnosti. Zaujímalo nás, ako sa mení hodnota pokojového membránového napätia 
pôsobením elektromagnetického poľa. 

Pokojové membránové napätia rôznych typov buniek sa pohybujú v rozmedzí −10 
mV aţ −90 mV a tomu zodpovedá aj ich proliferačný potenciál. Somatické bunky, 
ktoré majú vysoký stupeň polarizácie, majú tendenciu zotrvávať v pokojovej fáze 
bunkového cyklu a nepodliehajú bunkovému deleniu. Naopak, bunky, ktoré sú 
mitoticky aktívne majú stupeň polarizácie niţší. Zmenou membránového napätia je 
teda moţné stimulovať alebo potlačiť delenie buniek. Pri hyperpolarizácii membrá-
nového napätia aţ na úroveň −75 mV dochádza k úplnému zastaveniu mitózy a pri 
návrate na hodnotu okolo −10 mV sa mitotická aktivita bunky opäť obnovuje [1]. 

Na to, aby sme mohli simulovať správanie sa bunky vo vonkajšom nízkofrek-
venčnom elektromagnetickom poli, bolo potrebné vytvoriť elektromagnetický model 
bunkovej membrány, ktorú môţeme prirovnať ku kondenzátoru, pričom jednu vrstvu 
tvorí vnútorné prostredie bunky a druhá vrstva je tvorená vonkajším prostredím 
bunky. Medzi týmito vrstvami sa nachádza samotná bunková membrána, ktorá 
predstavuje dielektrikum. 

Vytvorený model sme vloţili do relatívne homogénneho elektromagnetického poľa, 
ktoré sme vytvorili pomocou Helmholtzových cievok. Simulácia prebiehala pri frek-
vencii 500 Hz. Môţeme konštatovať, ţe v dôsledku pôsobenia vonkajšieho nízkofrek-
venčného elektromagnetického poľa, dochádza vo vnútornom prostredí bunky ako aj 
na jej povrchu ku vzniku vírivých prúdov, čo ovplyvňuje aj zmenu elektrických 
potenciálov v týchto miestach. 

Našimi experimentami sme dospeli k záveru, ţe elektromagnetickým poľom je 
moţné ovplyvňovať elektrické potenciály na bunkovej membráne, čím je moţné 
meniť pokojové membránové napätie bunky. 
 
Táto práca bola podporená projektom "Centrum translačnej medicíny" spolufinanco-
vaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 
[1] Sundelacruz S., Levin M., Kaplan L. D. Role of membrane potential in the regulation of cell 
proliferation and differentiation. Stem cells reviews and reports, 2009, 5, 231−246. 
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Chlamydomonas reinhardtii je jednobunková dvojbičíkatá zelená riasa, ktorá má 

spoločné znaky nielen s rastlinami ale aj so ţivočíchmi. Jej nevýhodou ako mode-
lového organizmu je nízka účinnosť homologickej rekombinácie (HR) v bunkách, čo 
bráni jej vyuţitiu v reverznej genetike. Podobne ako vyššie eukaryoty preferuje 
namiesto HR spájanie nehomologických koncov (NHEJ) a vnášanú DNA do buniek 
tak prevaţne začleňuje do genómu na náhodné miesta. 

Cieľom našej práce bolo zvýšiť efektivitu HR pouţitím jednovláknových konštruktov 
(ssDNA) namiesto klasických dvojvláknových lineárnych, alebo cirkulárnych molekúl 
DNA. Riasový kmeň C. reinhardtii 302cw15 arg2 (arg7−8) sme za týmto účelom 
transformovali metódou so sklenými guličkami. Vyuţili sme auxotrofiu daného 
kmeňa, ktorý nedokáţe syntetizovať arginín, kvôli bodovej mutácii v arg2 géne. Táto 
mutácia je presne definovaná ako tranzícia 6073G na A, ktorá spôsobí zámenu 288Gly 
na Ser v mutantnom proteíne [1]. Riasy sme v prvom kroku transformovali dvoj-
vláknovými konštruktami s neúplným ARG2 génom štandardného typu. Na selekč-
nom médiu bez pridania arginínu môţu v tomto prípade rásť len transformanty, 
v ktorých prebehla homologická rekombinácia medzi vnášaným a endogénnym 
mutantným génom. Získaný pomer HR/NEHJ by sa mal neskôr porovnať medzi 
jednovláknovými a dvojvláknovými vektormi. 

Jednovláknovú DNA s fragmentom ARG7 génu sme sa snaţili pripraviť viacerými 
spôsobmi. Prvý spôsob prípravy ssDNA vyuţíval fagemid pBluescript II KS (+), 
špeciálne bakteriálne bunky XL1-Blue MRF’ a ich infekciu pomocným fágom VCS 
M13. Pri infekcii buniek s fagemidom sa tvorí jeho jednovláknová forma, vbaľuje sa 
do obalov fága a dostáva sa z buniek do kultivačného média odkiaľ ho môţeme 
izolovať. Tento postup sa ukázal byť veľmi neefektívny, keďţe pre vznik ssDNA 
fagemidu je limitujúcim faktorom jeho veľkosť. Avšak čím je homologická oblasť vo 
vektore menšia, tým je niţšia aj transformačná účinnosť daného vektora. Navyše sa 
nám takýmto spôsobom nepodarilo izolovať dostatočné mnoţstvo ssDNA potrebné 
na transformáciu rias. Druhý spôsob prípravy ssDNA vyuţíval phi29 DNA 
polymerázu, ktorá umoţňuje replikáciu cirkulárnych DNA takmer neobmedzenej 
dĺţky pomocou amplifikácie valivou kruţnicou. Nepodarilo sa nám však dokázať jed-
novláknovú povahu vzniknutých produktov a domnievame sa, ţe dochádzalo k roz-
vetvenej amplifikácii, pričom vznikal dvojvláknový produkt. Vzhľadom na nutnosť 
dlhšieho homologického úseku a väčšieho mnoţstva DNA sa zvolené postupy 
ukázali ako neefektívne. 
 
Práca bola podporená grantami VEGA 1/0279/09 a UK/112/2010. 
 
[1] Mages, Prostist., 2007, 158, 435–446. 
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Malígny medulárny karcinóm štítnej ţľazy sa vyskytuje u 25 % pacientov v dedičnej 
forme (MEN2 syndróm) a je spôsobený zárodočnými bodovými mutáciami v RET proto-
onkogéne. RET proteín je transmembránový tyrozínkinázový receptor lokalizovaný na 
povrchu bunky. Vo fyziologických podmienkach dimerizuje a aktivuje sa v prítomnosti 
ligandu. U nositeľov MEN2 mutácie dochádza k vytvoreniu aktívneho diméru aj v 
neprítomnosti ligandu, čo vedie k neregulovanej proliferácií a deleniu buniek a rozvoju 
malignity. 

Molekulárny mechanizmus aktivácie RET proteínu je známy u často sa vyskytujúcich 
mutácií v extracelulárnej a tyrozínkinázovej doméne, avšak u zriedkavých mutácií 
lokalizovaných v transmembránovej oblasti (TM) nie je objasnený. TM doména RET 
proteínu je tvorená jednoduchým α-helixom, ktorý natáča receptor do konformácie 
vhodnej pre oligomerizáciu a následnú aktiváciu. Vďaka nekovalentným trans-
membránovým interakciám dvoch susedných helixov je moţné dostať 2 susedné RET 
receptory do konformácie vhodnej na dimerizáciu a aktiváciu[1]. 

Pomocou metódy TOXCAT [2] sme sa snaţili objasniť zmeny vo fyziologickej funkcií 
RET TM domény spôsobené mutáciami A641S a S649L, ktoré sa vyskytujú u dvoch 
slovenských MEN2 rodín. Tri konštrukty nesúce RET transmembránovú doménu (bez 
mutácií, s A641S alebo S649L) sme vloţili do bakteriálneho vektora medzi transkripčný 
aktivátor CAT proteínu a gén kódujúci MBP proteín zodpovedný za prechod maltózy do 
bakteriálnej bunky (MBP). Konštrukty sme vloţili do kmeňa E. coli NT326, ktorý pôvodne 
nie je schopný v médiu vyuţívať maltózu. Správne umiestnenie chimérneho proteínu 
v plazmatickej membráne E. coli bolo dokázané rastom baktérií na minimálnej pôde 
obsahujúcej maltózu ako jediný zdroj uhlíka. 

Miera transmembránových interakcií medzi RET TM doménami bola úmerná expresií 
reporterového génu − chloramfenikol acetyltransferázy (CAT), ktorá vytvára rezistenciu 
baktérií na antibiotikum chloramfenikol (CAM). V nami zavedenom systéme TOXCAT sa 
ako kvalitatívna analýza CAT expresie pouţíva difúzna disková metóda. Po vysiatí E.coli 
NT326 produkujúcich naše konštrukty na platne s difundovaným CAM sa vytvorila zóna 
inhibície rastu, ktorá odráţa mieru expresie CAT proteínu. Kvantitatívnu mieru expresie 
CAT proteínu sme zisťovali pomocou QPCR s vyuţitím génu pre bakteriálnu 
ribozomálnu podjednotku 16S ako internej kontroly. 

Na základe expresie CAT proteínu odráţajúcej mieru transmembránových interakcií 
našich konštruktov sme zistili, ţe A641S nemá štatisticky signifikantný účinok na RET 
TM interakcie oproti normálnej sekvencií RETu a na jeho oligomerizačnú schopnosť. 
Avšak mutácia S649L spôsobila 50 % zníţenie vzájomných TM interakcií oproti 
nemutovanému RET a pravdepodobne postihla aj vytváranie receptorových dimérov. 
K neoplastickej aktivácií RET proteínu a signalizačných dráh cez mutáciu S649L teda 
nedochádza dimerizáciou receptora, ale iným, zatiaľ neznámym mechanizmom. 
 
Finančná podpora: VEGA 2/0091/08, Nadácia J. Korca. 

 
[1] Kjaer, Oncogene, 2006,1−10. 
[2] Russ and Engelman, Biochemistry, 1999, 96, 863−868. 



BUNKOVÝ METABOLIZMUS, FYZIOLÓGIA 

29 

Pso2-závislá a Pso2-nezávislá dráha opravy medzireťazcových 
kríţnych väzieb v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae 

 
Jana Rendeková, Peter Lehoczký, Zuzana Dudášová, Danuša Vlasáková, 

Mangesh Bhide, Miroslav Chovanec 
 

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, 833 91 Bratislava 
jana.loduhova@savba.sk 

 
Chemické látky vytvárajúce ICL zahŕňajú bifunkčné alkylačné látky, také ako dusí-

katé yperity (HN2), mitomycín C (MMC) a platinu obsahujúce látky ako cisplatina 
(CDDP). Dodnes sa v klinickej praxi vyuţívajú na liečbu rôznych nádorových 
ochorení [1]. Tieto látky sú schopné vytvárať v DNA kríţne väzby, ktoré predstavujú 
kovalentné spojenia dvoch dusíkatých báz, buď v rámci jedného vlákna DNA (vnútro-
reťazcové kríţne väzby – IaCL), alebo oboch vlákien DNA (medzireťazcové kríţne 
väzby – ICL). ICLs sú pre bunku mimoriadne toxické, nakoľko počas opravy nie je 
k dispozícii templát pre tvorbu komplementárneho reťazca DNA. Na oprave ICL 
poškodení sa zúčastňujú reparačné faktory najmenej troch nezávislých reparačných 
dráh, a to nukleotidovej excíznej opravy (NER), homologickej rekombinácie (HR) 
a transléznej syntézy DNA [2]. Účinná oprava ICL u kvasiniek je závislá na Pso2 
proteíne, ktorý nesie konzervovanú metalo-β-laktamázovú doménu, esenciálnu pre 
jeho reparačnú úlohu [3]. Hoci PSO2 bol zaradený do NER epistatickej skupiny, pso2 
mutant je schopný štiepiť ICL a vytvárať zlomy v DNA [4]. Ďalším špecifickým 
faktorom ICL opravy účinkujúcim v Pso2-nezávislej vetve je Mgm101 proteín, podie-
ľajúci sa na replikácii a udrţiavaní mitochondriálnej DNA (mtDNA) v kvasinkách. 
MGM101 bol izolovaný v genetickom skríningu mutantov zapríčiňujúcich termo-
senzi-tívnu stratu mtDNA [5]. Nesie vysokú evolučnú konzervovanosť C koncovej 
domény s vyššou proporciou bázických aminokyselín, cez ktoré sa proteín viaţe na 
DNA [6]. 

V predchádzajúcich experimentoch sme potvrdili epistatickosť MGM101, MSH2 
a MPH1 v procese opravy ICL v bunkách postrádajúcich Pso2. Interakcie v rámci 
Msh2/Msh6/Mgm101/Mph1 komplexu boli okrem genetickej analýzy ukázané aj 
pomocou ko-imunoprecipitácie a hmotnostnej spektrometrie. Za účelom detailnejšej 
analýzy funkcie odlišných domén Mgm101 proteínu v oprave ICL sme skonštruovali 
skrátené mutantné alely Mgm101. Delécia 22 AK z N konca vedie k strate mito-
chondriálnej signálnej sekvencie a delécia 76 AK z N konca zachováva len funkčné 
jadro proteínu. Divý typ a mutantné alely Mgm101 sme transformovali do buniek 
divého typu, ako aj do pso2, mgm101ts a pso2 mgm101ts mutantných buniek za 
účelom zistenia domén proteínu Mgm101, ktoré sú potrebné pre jeho funkciu v 
Mgm101/Mph1/Msh2/Msh6-závislej dráhy opravy ICL. Na základe nami získaných 
výsledkov sa zdá, ţe zachovanie integrity genómu po indukcii ICL je kontrolované 
dvoma súčasne pôsobiacimi dráhami, ktoré sú síce funkčne evolučne konzervované, 
vykazujú však rozdielny príspevok k celkovej oprave tohto typu poškodenia DNA. 

 
[1] McHugh, Lancet Oncol., 2001, 2, 483–490. 
[2] Grossmann, Mut. Res., 2000, 461, 1–13. 
[3] Li, DNA Repair., 2003, 2, 121–129. 
[4] Barber, Mol. and Cell. Biol., 2005, 25, 2297–2309. 
[5] Chen, Nucleid Acids Res., 1993, 21, 3473–3477. 
[6] Zuo, FEMS Yeast Res., 2007, 7, 131–140. 
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Vedecko-technický rozvoj prispieva nielen k neustálemu zvyšovaniu ţivotnej úrovne 
ľudstva, ale sa aj podstatnou mierou podieľa na ohrození zdravia ţivých organizmov. 
V ţivotnom prostredí sa hromadia rozličné produkty ľudskej aktivity s negatívnym 
účinkom nielen na rastliny a ţivočíchy, ale v rámci potravinového reťazca i na zdravie 
človeka. 

Humínové kyseliny (HK) sú polymérne cyklické karboxylové kyseliny aromatického 
charakteru s veľmi komplikovanou štruktúrou. Majú schopnosť interagovať s 
viacerými zlúčeninami a štruktúrami v ich prirodzenom okolí (minerálne ióny, ťaţké 
kovy, pesticídy, minerálne a mikrobiálne povrchy), vďaka čomu sa v poslednom 
desaťročí zvýšil záujem o ich vyuţitie nielen v rastlinnej a ţivočíšnej výrobe, ale aj 
v medicíne a v biológii. 

Predpokladáme, ţe HK urýchľujú celkový metabolizmus bunky, zvyšujú príjem O2 
mitochondriami, podporujú bunkové dýchanie a oxidatívnu fosforyláciu, a tým tvorbu 
ATP, čo stimuluje organizmus k zvýšenému príjmu ţivín [1]. Medzi najdôleţitejšiu 
vlastnosť týchto kyselín patrí ich schopnosť viazať nerozpustné kovové ióny a 
uvoľňovať ich pomaly, keď si to organizmus vyţaduje. HK sú schopné tvoriť ochranný 
film na mukóze epitelu gastrointestinálneho traktu proti infekcii a toxínom a 
významne sa podieľajú na detoxikácii organizmu [2]. Ich významnou vlastnosťou je 
schopnosť viazať voľné radikály a ťaţké kovy (Pb, Hg, Cd) vo forme chelátov, ktoré 
sa vylúčia z tela. Neutralizujú voľné radikály, čím bránia poškodeniu buniek, 
poškodeniu genetickej informácie, rozvoju infekcií, civilizačných a nádorových 
ochorení a pomáhajú stabilizovať hormonálny systém [3]. Humínové látky zlepšujú 
vyuţitie ţivín a konverziu potravy. HK vyvolávajú permeabilitu bunkových membrán a 
uľahčujú tak transport minerálnych látok z krvi do buniek. 

Najvýznamnejšou vlastnosťou HK pre humánnu medicínu je zabránenie rezorpcie 
a kumulácie ťaţkých kovov a pesticídov v orgánoch a antioxidačná schopnosť. 
 
[1] Vaško, L. et al.: Humínové kyseliny ako intenzifikačný faktor pri výrobe biopotravín. XIII. 
Medzinárodné sympózium O Ekológii vo vybraných aglomeráciách, Hrádok, 2008, 48–51. 
[2] Kühnert, M. et al.: Huminsäurehaltige Tier arzneimittel in Therapie and Profylaxe bei 
gastrointestinalen Erkrankungen vo Hund und Katze. Monatshefte Vet.Med., 1991, 46, 4–8. 
[3] Hudak, A. et al.: The favorable effect of humic acid based complex micro-element praparations in 
cadmium exposure. Orv Helit., 1997,138, 1411–1416. 
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Kríza otcovstva otcov [1], deficit postavy muţa otca v rodinách [2] a rozpad rodín [3] 
sú častým a váţnym fenoménom ľudskej spoločnosti [4]. Môţu mať negatívny vplyv 
na zdravý duchovný a následne aj telesný vývin jedinca [5, 6], mnohokrát aţ s 
trvalými chorobnými dôsledkami [7]. Dôveryhodnosť/„funkčnosť“ (dôvera syna k) 
sociálneho vzťahu „otca a syna“ („učiteľ – ţiak“, „vychovávateľ – vychovávaný“, ...) je 
zaloţený na niekoľkých princípoch [8]. Významnú úlohu tu má aj črta osobnosti otca 
[2]. Poznanie týchto atribútov by mohlo napomôcť vzniku a upevneniu takého vzťahu, 
i „inštitútu náhradnej roly muţa otca“ [9]. Štúdia hodnotí asociáciu medzi osobnost-
nými (charakterovými) črtami otca (otcovstva) a medzi stupňom dôveryhodnosti 
(dôvery syna k) sociálneho vzťahu „otec – syn“. 

Spolu 240 dospievajúcich chlapcov („synov“) v subjektívnej škále hodnotenia dô-
veryhodnosti/„funkčnosti“ (dôvery syna k) svojho sociálneho vzťahu „otec – syn“ „0“ 
neprítomná (skupina A), „1“ nepravidelne slabo prítomná (B), „2−3“ pravidelne slabo 
(C), „4−6“ stredne silne (D) a „7−10“ silne prítomná (E) sme hodnotili dotazníkovou 
metódou [9] na zisťovanie charakterových čŕt „ich otca“: „typu I“ („s deficitom úlohy 
postavy otca“), „II“ (otca – „vzoru“), „III“ („zodpovedného“), „IV“ („starostlivého“), „V“ 
(„láskyplného“), „VI“ („cestu ukazujúceho“) a „VII“ („iných čŕt“). 

V skupine A: bol otec „typ I“ v 100 % a otec „typ VII“ v 33 % prípadov; v skupine B: 
„typ I“ v 62 % a „typ VII“ v 17 %; v skupine C: „typ III“ v 42 % a „typ VI“ 28 %; 
v skupine D: „typ IV“ v 47 % a „typ II“ v 36 %; a v skupine E: „typ IV“ v 38 % a „typ 
V“ v 58 %. 

Dôveryhodnosť (dôvera syna k) vzťahu „otec – syn“ je vysoká pri otcovi „typu V“, 
a postupne klesá pri otcovi „typu IV“, cez otca „typu III“, „typu VI“ a ďalej k „typu VII“ 
a aţ k „typu I“, kde dôveryhodnosť je minimálna aţ ţiadna. Hodnotenie dôvery-
hodnosti/„funkčnosti“ (dôvery syna k) vzťahu „otec – syn“ osobnostnými črtami otca 
by mohlo byť dôleţitým komponentom, ktorý by sa mohol vyuţiť v biomedicínskom, 
psychologickom či sociologickom výskume ako aj v klinickej či pastoračnej praxi. 
 

[1] Sedláček, J., (Baláţ, M. – školiteľ), Kríza otcovstva: dôleţité faktory a jej vplyv na adolescenta z pohľadu 
pastorálnej teológie. Licenciátska práca. Bratislava; Univerzita Komenského, 2006, 1–133. 

[2] Sedláček, J., (Baláţ, M. – školiteľ), Otcovstvo: problém alebo výzva? Doktorandská dizertačná práca. 
Bratislava; Univerzita Komenského, 2008, 1–297. 

[3] Pittman, F., Warum Söhne Ihre Väter brauchen. Der schwierige Weg zur Männlichkeit. Bergisch Gladbach; 
Gustav Lübbe Verlag, 1994, 1–351. 
[4] Camus, J. L., Vater sein heute. Weinheim und Basel; Beltz Verlag, 2006, 1–206. 
[5] Yablonsky, L., Otcové & synové. Praha; Portál, 1995, 1–220. 
[6] Zoja, L., Soumrak otců. Archetyp otce a dějiny otcovství. Praha; Prostor, 2005, 1–308. 
[7] Hašto, J., Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín; Pro mente sana, s.r.o., 2005,. 1–300. 
[8] Camus, J. L., Väter. Die Bedeuteung des Vaters fűr die psychische Entwicklung des Kindes. Weinheim, Basel, 
Berlin; Beltz Verlag, 2001, 1–199. 
[9] Sedláček, J., Otcovstvo: problém alebo výzva? Bratislava; Don Bosco, 2010, 1–269. 
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Pracovníci operačných sál sú v beţnej klinickej praxi exponovaní inhalačným anes-

tetikám vrátane halogénovaných alifatických zlúčenín. Odpoveď organizmu na ich 
pôsobenie závisí na celom rade faktorov, vrátane genetickej výbavy jedinca. Priamy 
účinok týchto látok je pomerne vzácny. Najvýznamnejší je ich metabolický proces 
v organizme. V populáciách sa ale zistila výrazná variabilita v metabolických 
procesoch. Môţu sa tým vysvetľovať aj značné rozdiely v  individuálnej vnímavosti 
na vznik nádorových ochorení. 

Cieľom predkladanej štúdie je: 1. zhodnotenie genotoxického rizika anesteziolo-
gických pracovníkov pravidelne exponovaných nízkym dávkam inhalačných anestetík 
na základe výskytu chromozómových aberácií (CHA) a ich jednotlivých typov, tzn. 
chromatidových (CHTA) a chromozómových (CHSA) ako biomarkerov účinku (preds-
tavujú merateľný indikátor stupňa biologického poškodenia cieľového tkaniva resp. 
orgánu po expozícii), 2. vyhodnotením polymorfizmov vybraných génov kódujúcich 
enzýmy metabolizmu xenobiotík (XME) CYP1B1, EPHX1, GSTM1, GSTP1 a GSTT1 
ako biomarkerov individuálnej vnímavosti (sú nezávisle prítomné u jedinca pred 
expozíciou a ovplyvňujú pravdepodobnosť vzniku choroby po expozícii) prispieť 
k odhaleniu jedincov s vyššou vnímavosťou na vznik nádorových ochorení. 

Sledované súbory tvorilo 76 pracovníkov exponovaných pôsobeniu inhalačných 
anestetík a 76 osôb, ktoré neboli vystavené pôsobeniu anestetík, ani iných karcino-
génnych látok. Hodnotením celkových CHA v exponovanej skupine bol zistený ich 
štatisticky významne vyšší výskyt v porovnaní s kontrolnou skupinou ((2,53 ± 1,37) % 
vs. (1,47 ± 0,93) %; Mann−Whitney U-test, P = 0,0008). V exponovanej skupine bol 
zistený trojnásobne vyšší výskyt aberácií CHSA typu v porovnaní s CHTA typom, 
(Mann−Whitney U-test, P = 0,0009). V závislosti na pohlaví, fajčení a pracovnom 
zaradení rovnako neboli zistené štatisticky významné rozdiely vo výskyte celkových 
CHA ani ich jednotlivých typov. Hodnotením polymorfizmov génov kódujúcich 
enzýmy metabolizmu xenobiotík sa nezistili štatisticky významné rozdiely v závislosti 
na prítomnosti variantnej alely (CYP1B1 Asn453Ser, CYP1B1 Leu432Val, EPHX1, 
GSTP1 Ile105Val), alebo v prítomnosti kladného, alebo nulového variantu génov 
GSTM1 a GSTT1. Odhalenie jedincov s vyššou vnímavosťou má veľký význam 
v preventívnej ochrane pracovníkov. Na záver treba zdôrazniť ţe prevencia je 
najlepším liekom v ochrane zdravia u kaţdého jedinca, ktorý je exponovaný 
genotoxickým látkam. 

 
Táto práca bola podporená projektom "Centrum translačnej medicíny" spolufinan-
covaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Bakteriofágy (prokaryotické vírusy) sú vírusy napádajúce baktérie. Ich výskyt je 

podmienený prítomnosťou baktérií a teda ich môţeme nájsť v kaţdom prostredí. 
Najbohatším zdrojom je more, kde sa vyskytujú fágové častice v počtoch aţ 104−107 
na mL [1]. Vysoká koncentrácia bakteriofágov sa pozorovala aj v bachore preţú-
vavcov [2]. V súčasnosti sú bachorové bakteriofágy len málo preskúmané [3]. Druh 
Enterococcus faecalis je prirodzenou súčasťou gastrointestinálneho traktu ţivočí-
chov, ale je zároveň najrozšírenejším druhom enterokokov spôsobujúcich infekcie u 
človeka. O bakteriofágoch infikujúcich tento druh je však veľmi málo známe. 

Bakteriofág MSF1 je tretím bakteriofágom izolovaným z bakteriálneho druhu 
Enterococcus faecalis. Pre podrobnejšiu charakterizáciu genómu tohto bakteriofága 
sa pripravili génové banky MSF1 fágovej DNA v hostiteľskom organizme Escherichia 
coli. Fragmenty DNA (> 600 bp) sa klonovali v klonovacom vektorom systéme 
pUC118/EcoRI a pUC118/HincII. Čiastočne sa sekvenovalo 10 častí fágovej DNA s 
celkovou veľkosťou 10664 bp a obsahom GC párov 37 %. Charakterizoval sa lytický 
modul a gén kódujúci metylázu. Všetky získané sekvencie vykazujú významnú 
podobnosť (viac ako 95 %) s uţ známymi sekvenciami a komparatívna genomická 
analýza potvrdila ţe bakteriofág MSF1 je samostatne ţijúcim analógom profágov 
v genómoch E. faecalis. 
 
Autor ďakuje za finančnú podporu grantu APVV -0586-07 a VEGA grantu 2/0066/11. 
 
[1] Wichels A., Biel S.S., Gelderblom H.R., Brinkhoff T., Muyzer G., Schutt Ch.: Bacteriophage 
Diversity in the North Sea. Appl. Environ. Microbiol., 1998, 64, 4128−4133. 
[2] Klieve A.V., Bauchop T.: Morphological diversity of ruminal bacteriophages from sheep and cattle. 
Appl. Environ. Microbiol., 1988, 54,1637−1641. 
[3] Cheong J.P.E., Brooker J.D.: Lysogenic bacteriophage M1 from Selenomonas ruminantium: 
isolation, characterization and DNA sequence analysis of the integration site. Microbiology, 1998, 144, 
2195−2202. 
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Identifikácia abnormalít spermií má základný význam pre úspešnosť in vitro 

oplodnenia hovädzieho dobytka z genetického, ako aj z ekonomického hľadiska, 
nakoľko môţu ovplyvniť percento aj kvalitu in vitro produkovaných embryí [1]. Navyše 
morfologické abnormality spermií môţu byť súčasťou zdedených vlastností [2, 3]. 

Cieľom tejto práce bolo vyhodnotiť spermie mladých býkov (ERWIN a STORMY) 
ako darcov spermií, pričom sa vyhodnocovala polyspermia, degenerované 
a neoplodnené zygoty/embryá, vývoj prvojadier a potenciálny vývoj embryí od 2, 4 
a 8 blastomér do štádia blastocysty. 

Na základe morfológie (pravidelný tvar, homogénna ooplazma, prítomnosť 
kumulárnych buniek) boli vyselektované kumulus−oocytárne komplexy kultivované 
24 hodín v médiu TCM199/BSA. Po 24 hodinovej kultivácii boli oocyty prenesené do 
Fert-TALP média a oplodnené čerstvo rozmrazeným semenom. Zygoty boli 24 hodín 
fixované pomocou zmesi etanolu (96 %) a kyseliny octovej (3 : 1). Po fixácii sa 
chromatínové štruktúry vizualizovali lacmoidom a vyhodnotili mikroskopom s fázovým 
kontrastom [4]. 

Z výsledkov vyplýva, ţe pre in vitro oplodnenie hovädzieho dobytka odporúčame 
spermie ERWIN, nakoľko oocyty oplodnené týmito spermiami sa vyznačovali výrazne 
niţším percentom degenerovaných, neoplodnených oocytov a oocytov s poly-
spermiou (30,17 %) v porovnaní s oocytmi oplodnenými spermiami STORMY 
(38,48 %). Jednou z moţných príčin ovplyvňujúcich výskyt polyspermie alebo 
neoplodnených oocytov môţe byť polyploidia raných embryí [5] a hustota 
kumulárnych buniek okolo oocytu [6]. U oocytov so slabou vrstvou kumulárnych 
buniek je zvýšené percento výskytu polyspermie [7] a u oocytov s veľkým 
nahromadením kumulárnych buniek je zase málo pravdepodobné, ţe budú 
oplodnené [8]. Schopnosť oocytov hovädzieho dobytka dosiahnuť štádium 
blastocysty úzko súvisí aj s ich veľkosťou a mnoţstvo získaných blastocýst sa 
zvyšuje s meiotickou aktivitou [9]. 
 
[1] Strzeţek, J. Reprod. Biol., 2002, 2, 243–266. 
[2] Courcuera, B.; deAlba, C.; Hernández-Gill; R.; Sagüés, A. Progress, 2002, 18, 24–27. 
[3] Andersson, M.; Lehtinen, P.; Sirkko, K.; Sironen, A.; Vikki, J. Reprod. Domest. Anim., 2002, 37, 
224. 
[4] Laurinčík, J.; Hyttel, P.; Rath, D.; Pivko, J. Theriogenol., 1994, 41, 447–452. 
[5] Yoshizawa, M.; Ulloa, C. M. U.; Hufana-Duran, D.; Atabay, E.; Duran, P. G.; Cruz, L. C.; Kanai, 
Y.; Takahashi, Y. J. Mamm. Ova Res., 2010, 27, 157–160. 
[6] Maalouf, W. E.; Lee, J. H.; Campbell, K. H. S. Theriogenol., 2009, 71, 1083–1092. 

[7] Galli, C.; Lazzari, G. The 26th European Holstein and Red Holstein Conference,  
Prague,2005, 1–20. 
[8] Gordon, I. R. Laboratory production of cattle embryos. CABI Publishing; Cambridge, USA, 2003, 
548. 
[9] Harada, M.; Miyano, T.; Matsumura, K.; Osaki, S.; Miyake, M.; Kato, S. Theriogenol., 1997, 48, 
743–755. 
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Baktérie môţu vykazovať rezistenciu voči širokej škále ťaţkých kovov. Jedným 

z nich je aj telúr (Te), ktorý sa v prírodnom prostredí nachádza v stopových mnoţs-
tvách (0.002 ppm) [1]. Vo vyššej koncentrácii sa nachádza len v rámci znečistenej 

pôdy a vody [2], pričom práve toxické oxyaniónové formy TeO 
   a TeO 

  
 sú 

beţnejšie ako netoxická forma Te0. Mikroorganizmy bojujú voči toxickým účinkom 

teluričitanov (TeO 
  

) rôznymi mechanizmami a to zníţením jeho príjmu do buniek, 
zlepšením jeho vylučovania z buniek, alebo chemickou modifikáciou prostredníctvom 
metylácie alebo redukcie za tvorby menej toxickej elementárnej formy [3]. Avšak 
presný mechanizmus rezistencie zostáva stále neobjasnený. 

Naša práca je zameraná na štúdium rezistencie sprostredkovanej ter génovou rodi-
nou, konkrétne determinantom kódovanom na plazmide pTE53, ktorý bol pôvodne 
izolovaný z uropatogénneho kmeňa Escherichia coli KL53 [4]. Predchádzajúce 
analýzy predovšetkým na úrovni DNA potvrdili, ţe len gény terB, terC, terD, terE sú 
esenciálne pre zabezpečenie TeR rezistencie [5]. Pri objasňovaní mechanizmu TeR 
potrebujeme mať vhodný expresný systém, ktorý nám zabezpečí expresiu funkčných 
proteínov, ktoré budeme môcť vyuţiť pri štúdiu proteín-proteínových interakcií. Všet-
ky štyri esenciálne Ter proteíny sme úspešne exprimovali v jednotlivých vektoroch 
Duet expresného systému od firmy Novagen: pACYCDuet1, pCDFDuet1, pETDuet1 
a pRSFDuet1. Exprimované proteíny sme následne izolovali pomocou Ni-NTA 
agarózy cez 6xHis prívesok, ktorý sa nachádza na N-konci nadprodukovaných pro-
teínov. Pouţitie tohto systému nám umoţňuje overiť aktivitu proteínov ko-expresiou 
v jednej bunke, pričom bunka získa charakteristický čierny fenotyp ako dôsledok 
redukcie teluričitanov na elementárny telúr, ktorý sa ukladá v bunkách vo forme 
kryštálov. 
 
[1] Baesman, App. Env. Microbiology, 2007, 73, 2135–2143. 
[2] Avazéri, Microbiology, 1997, 143, 1181–1189. 
[3] Chasteen, Chem. Rev., 2003, 103, 1–25. 
[4] Burian, Biologia, 1990, 12, 1021−1026.  
[5] Kormuťáková, Biometals, 2000, 13, 135−139. 
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Nekontrolovateľná produkcia voľných radikálov s následným vznikom oxidatívneho 

stresu je závaţným problémom pri samčej fertilite. Útok voľných radikálov na spermie 
častokrát vyúsťuje do funkčných a morfologických abnormalít spermií, s čím úzko 
súvisí zníţená plodnosť aţ neschopnosť tvorbiť potomstvo [1]. Mnoţstvo štúdií 
poukazuje na in vitro stimulačný vplyv zlúčenín s antioxidačnými schopnosťami pri 
zníţení rizika tvorby voľných radikálov a celkovej stimulácii ţivotaschopnosti spermií 
[2]. Jednou z týchto zlúčenín by mohol byť aj resveratrol, polyfenol vyskytujúci sa v 
hrozne, arašidoch, alebo červenom víne, u ktorého boli potvrdené kardioprotektívne, 
protinádorové a protizápalové vlastnosti [3]. 

Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť vplyv rôznych koncentrácií resveratrolu na 
ţivotaschopnosť bovinných spermií v podmienkach in vitro a následným 
vyhodnotením jeho protektívnych resp. toxických účinkov. 

Pri pokusoch sme pouţili čerstvý ejakulát od 10 plemenných býkov. Vzorky sme 
klutivovali vo fyziologickom roztoku obsahujúcom 0,5 % DMSO, do ktorého sa v 
rôznych koncentráciách (1, 5, 10, 50, 100, 200) μM aplikoval resveratrol. Kontrolná 
skupina predstavovala čistý fyziologický roztok s 0,5 % DMSO. Progresívnu motilitu 
ako základný parameter ţivotaschopnosti spermií sme sledovali pomocou systému 
CASA (Computer assisted semen analysis) v časoch 0 h, 1 h, 2 h a 24 h. 

Výsledky poukazujú na rapídny pokles progresívnej motility uţ v čase 0 h, a to u 
skupín A (200 µM RES; 65,25 µm s−1) a B (100 µM RES; 75,96 µm s−1) pri porovaní 
s kontrolou K (83,77 µm s−1). Po 24 hodinovej kultivácii sme zaznamenali signifi-
kantný (P < 0,001) pokles progresívnej motility v skupine A (24,47 µm s−1). Najvyššia 
progresívna motilita bola zistená v skupine E (5 µM RES; 64,88 µm s−1; P < 0,05). 

Táto štúdia potvrdila dávkovo závislý in vitro efekt resveratrolu na ţivotaschopnoť 
spermií. Vysoké dávky pôsobia cytotoxicky, zatiaľ čo koncentrácie v rozmedzí 
5−10 µM ţivotaschopnosť spermií výrazne stimulujú. Na základe našich výsledkov sa 
domnievame, ţe resveratrol by sa v nízkych koncentráciách mohol pouţívať do 
kultivačných médií ako antioxidačný doplnok. 

 
Štúdia vznikla za podpory grantových projektov KEGA MŠ SR 101- 001SPU-4/2010, 
VEGA MŠ SR1/0532/11 a bilaterálneho projektu APVV SK-HU- 0005-08. 
 
[1] Agarwal et al., Fertil. Steril., 2003, 79, 829−843. 
[2] Agarwal et al., AUA Update Series, 2007, 26, 1−12. 
[3] Aggarwal et al., Anticancer Res., 2004, 24, 2783−2840. 
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Problematika nádorových ochorení je v súčasnosti veľmi aktuálna. Novou moţnos-

ťou diagnostiky onkologických ochorení sú rakovinové biomarkery, ktoré poskytujú 
mnohé informácie o zmenách v tkanivách na molekulárnej úrovni a tým je moţnosť 
nádor odhaliť skôr a s väčšou presnosťou. 

Liečivo 5–fluorouracil (5-FU) je známy pod obchodnými názvami: Adrucil, Carac, 
Epudex a Fluoroplex; je pyrimidínový analóg, ktorý sa pouţíva pri liečbe rakoviny. 
Funguje prostredníctvom nesúťaţnej inhibície tymidylát syntetázy. Pridaním leuko-
vorínu, kyseliny listovej, ktorá stabilizuje väzbu 5-FU s enzýmom zvyšuje sa inhibícia 
syntézy DNA [1]. Chemoterapia pomocou 5-fluorouracilu (5-FU) pri liečbe rakoviny 
sa pouţíva pribliţne 40 rokov. Pôsobí mnohými spôsobmi, ale hlavne ako inhibítor 
tymi-dylát syntetázy. Porušuje činnosť tohto enzýmu, zablokovaním syntetázy 
pyrimidínu, čo je nukleotid potrebný pre replikáciu DNA. 5-FU sa pouţíva pri liečbe 
kolorektál-neho karcinómu, karcinómu pankreasu, ale tieţ pri liečbe zápalovej 
rakovine prsníka, najmä pri jej agresívnej forme. Vyuţíva sa tieţ aj v očnej chirurgii, 
pri trabekulektomii, čo je operácia, ktorá sa vykonáva na zníţenie vnútroočného tlaku 
u pacientov s glaukómom [1]. 

Hlavným cieľom práce bolo testovať toxicitu 5-FU v podmienkach in vitro a stanoviť 
LD50. Parciálnym cieľom bola izolácia RNA, ktorá bude neskôr pouţitá pre sledovanie 
expresie troch vybraných génov – DPYD (dihydropyrimidín dehydrogenáza), MTHFR 
(metyléntetrahydrofolát reduktáza) a TYMS (tymidylát syntetáza) po ovplyvnení 5-
FU. 

V experimente bola pouţitá bola bunková línia A 549 (bunky pľúcneho karcinómu). 
Bunky boli kultivované v kultivačnom médiu D-MEM s 10 % fetálneho teľacieho séra 
a antibiotikami. Vykonané boli MTT proliferačné testy, v ktorých boli bunky vystavené 
pôsobeniu koncentračného rozpätia od stokrát riedeného aţ po neriedený 5-FU. 
RNA bola izolováná štandardným postupom, bola pripravená cDNA a bola archivo-
vaná pre ďalšie pouţitie. 

Pri koncentráciach stokrát riedeného 5-FU sa proliferácia pohybovala v rozmedzí 
80 % aţ 90 %. Proliferácia pri neriedenom 5-FU klesla aţ po hranicu 30 %. LD50 sa 
nám podarilo stanoviť pri koncentráciách desaťkrát riedeného 5-FU. 

Analýza našich výsledkov by mala byť cenným poznatkom pre odhad fatálnych 
reakcií na chemoterapiu, ku ktorým dochádza v dôsledku intoxikácie pacienta. Preto 
je potrebné vykonať aj ďalšie experimenty. 
 
[1] M.Malet-Martino, R. Martino, Clinical Studies of three oral prodrugs of 5-fluorouracil. The 
Oncologist, 2002, 7, 288−323. 
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Práca sa venuje problematike epidemiológie a epizootológie granulocytárnej 
anaplazmózy (GA) na Slovensku. Ide o infekciu, ktorej pôvodca, baktéria A. 
phagocytophilum (Ap), je prenášaná kliešťom obyčajným (Ixodes ricinus) a napáda 
granulocyty ľudí a zvierat (domáce preţúvavce, psy, kone), čím spôsobuje 
hematologické zmeny v organizme a poruchy imunitného systému [1]. 

Prítomnosť anti-anaplazmových protilátok sme zisťovali u pacientov s potvrdenou 
alebo predpokladanou lymskou boreliózou alebo kliešťovou encefalitídou, u 
poľovníkov a lesníkov, ľudí, ktorí pravidelne praktizujú aktivity v prírode, u darcov krvi 
a u ţien s diagnózou gravidita končiaca potratom z viacerých oblastí Slovenska. 

Počas nášho výskumu sme potvrdili prítomnosť pôvodcu humánnej GA pomocou 
PCR metódy vo vzorke krvi poľovníka zo stredného Slovenska. Ide o prvý potvrdený 
prípad humánnej infekcie na Slovensku [2]. Špecifické protilátky proti pôvodcovi GA 
sme zistili u všetkých vyšetrovaných skupín, zahrnutých do štúdie okrem skupiny 
darcov krvi a ţien s diagnózou gravidita končiaca potratom. Výsledky práce prinášajú 
poznatky o cirkulácii tejto patogénnej baktérie v prírodných ohniskách na Slovensku. 
Poskytujú informácie o distribúcii patogéna a infikovanosti vektorov a hostiteľov 
(domácich a voľne ţijúcich), ktorí sú súčasťou enzootického cyklu baktérie v 
prostredí. Prítomnosť Ap bola potvrdená v kliešťoch I. ricinus z viacerých lokalít a v 
krvi a tkanivách rôznych druhov voľne ţijúcich preţúvavcov, ktorí sú povaţovaní za 
kompetentných rezervoárových hostiteľov Ap – ekotypu, patogénneho pre domáce 
preţúvavce. Baktéria bola detegovaná aj v tkanivách voľne ţijúcich hlodavcov, ktoré 
zabezpečujú cirkuláciu Ap – ekotypu, patogénneho pre ľudí, psy a kone [3]. 
Prítomnosť bakteriálnej DNA bola potvrdená len v jednej vzorke krvi klinicky 
zdravého psa. V súbore vyšetrených vzoriek krvi, príp. tkanív voľne ţijúcich psovitých 
mäsoţravcov a koní však zistená nebola ani v jednom prípade. Tieto výsledky 
naznačujú, ţe cirkulácia Ap – genetického variantu patogénneho pre človeka, psy a 
kone je v prírodných ohniskách Slovenska pomerne zriedkavá. 
 
Práca vznikla za finančnej podpory projektov VEGA 2/0128/09, APVV LPP 0341 06, 
APVV 0108/06 a MZ SR 2006/31-SAV-02  
 
[1] Dumler, J.S., Barbet, A.F., Bekker, C.P.J. et al.: Reorganization of genera in the families 
Rickettsiaceae and Anaplasmataceae in the order Rickettsiales: unification of some species of 
Ehrlichia with Anaplasma, Cowdria with Ehrlichia, and Ehrlichia with Neoeorickettsia, descriptions of 
six new species combinations and designation of Ehrlichia equi and “HGE agent” as subjective 
synonyms of Ehrlichia phagocytophila. Int J Syst Evol Microbiol., 2001, 51, 2145–2165. 
[2] Nováková, M., Víchová, B., Majláthová a kol..:First case of human granulocytic anaplasmosis from 
Slovakia. AAEM, 2010, 17, 131–137. 
[3] Massung R.F., Mauel, M.J., Owens, J.H., a kol.: Genetic variants of Ehrlichia phagocytophila 
Rhode Island and Connecticut. Emerg Infect Dis., 2002, 8, 467–472. 
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Inzerčné tendopatie (IT) ramena sú heterogénna skupina degeneračných chorôb 

(fokálna nekróza, fibrínový zápal, väzivovo−chrupková metaplázia, uloţeniny solí 
vápnika) šľachy ramena [1]. Sú sprevádzané aj neoangiogenézou v šľache. Preja-
vujú sa aj bolesťou ramena hornej končatiny [2]. Zhodnotenie IT ramena v reálnom 
čase a dynamicky metódou ultrasonografickej echoartrografie (USECH) by mohlo byť 
jeden z faktorov určenia presnej a včasnej diagnózy, aj adekvátnej (konzervatívnej 
či chirurgickej) liečby. Štúdia hodnotí vzťah medzi bolestivosťou ramena a medzi 
charakterom IT ramena zisťovaným USECH. 

Spolu 223 muţov a ţien, so subjektívnym znakom bolestivosti ramena sme vyšetrili 
objektívne s USECH kvantitatívne v štandardizovaných rovinách ramenného kĺbu, na 
prítomnosť a charakter porušenia štruktúry šľachy m. supraspinatus (ŠMS) pri IT 
ramena. 

U 77 (35 %) postihnutých s IT ramena bola porušená vláknitá štruktúra ŠMS, u 72 
(32 %) bola porušená vláknitá štruktúra ŠMS s prítomnými uloţeninami solí vápnika 
v ŠMS, u 54 (24 %) bola porušená vláknitá štruktúra ŠMS s ruptúrami ŠMS a u 20 
(9 %) bola porušená vláknitá štruktúra ŠMS s prítomnou neoangiogenézou v ŠMS. 

Na vzniku IT ramena má najčastejší podiel porušená štruktúra ŠMS, druhý najčas-
tejší podiel má porušená štruktúra ŠMS s uloţeninami solí vápnika v ŠMS, nasleduje 
porušená štruktúra ŠMS s ruptúrami ŠMS a najmenší podiel má porušená štruktúra 
ŠMS s neoangiogenézou v ŠMS. Hodnotenie IT ramena pomocou USECH je pomer-
ne jednoduchá a šetrná metóda vyuţiteľná v biomedicínskom výskume a klinickej 
praxi. 
 
[1] Bianchi, S., Martinoli, C.: Ultrasound of the Musculoskeletal System. Berlin; Springer-Verlag, 2007, 
1–976.  
[2] Vojtaššák, J.: Ortopédia a traumatológia. Bratislava; SAP, 2006,1–577. 
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Ultrasonografia (US) bedrového kĺbu dolných končatín dospelých je pomocná 

neinvázna zobrazovacia metóda pouţívaná v klinike, ktorá našla výrazné uplatnenie 
v diagnostickej aj v terapeutickej indikácii [1]. Ultrasonografická navigovaná 
procedúra (USGP) je metóda zavádzania ihly do cieľového tkaniva pod US kontrolou. 
Štandardná metóda zavádzania ihiel do bedrového kĺbu tzv. „na slepo“ za účelom 
diagnostickým alebo terapeutickým je často sprevádzaná neţiadaným poškodením 
okolitých tkanivových štruktúr alebo aplikáciou liečiva mimo cieľovej štruktúry (aţ v 
50 %) [2]. Štúdia hodnotí vzťah medzi bolestivosťou bedrového kĺbu, druhom 
vykonanej USGP, charakterom postihnutia bedrového kĺbu dolnej končatiny 
a výskytom neţiadanej komplikácie počas výkonu USGP. Spolu 403 muţov a ţien, 
so subjektívnym znakom bolestivosti bedrového kĺbu sme vyšetrili objektívne 
fyzikálne semikvantitatívne a USGP, skiagraficky a laboratórne kvantitatívne na 
prítomnosť a charakter postihnutia bedrového kĺbu dolnej končatiny. 79 (20 %) USGP 
stanovenia diagnózy a 324 (80 %) USGP bolo vykonaných za účelom liečby 
postihnutia bedrového kĺbu dolnej končatiny. Charakter a výskyt postihnutia 
bedrového kĺbu bol nasledovný: koxartóza a chondromalácia v 179 (56 %), poško-
denie predného horného labra v rámci „impingement“ syndrómu v 45 (14 %), 
trochanterická buzitída v 41 (13 %), synovitída bez výpotku v 40 (13 %), synovitída 
s výpotkom v 32 (10 %), ileopectineová burzitída v 24 (8 %), infekčná artritída v 2 
(1 %) a punkcia hematómu po implantácií totálnej endoprotézy bedrového kĺbu v 40 
(13 %) prípadoch. V priebehu výkonu USGP intervencií nedošlo k významnej 
komplikácii. Hodnotenie bedrového kĺbu dolnej končatiny pomocou USGP je 
pomerne jednoduchá a šetrná metóda vyuţiteľná v biomedicínskom výskume ako aj 
v klinickej praxi. 
 
[1] Bianchi, S., Martinoli, C.: Ultrasound of the Musculoskeletal System. Berlin; Springer-Verlag, 2007, 
1–976.  
[2] Vojtaššák, J.: Ortopédia a traumatológia. Bratislava; SAP, 2006, 1–577. 
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Bylinné čaje tvoria sortiment potravinových doplnkov obchodných sietí a 
v charakteristike liekov vydávaných bez lekárskeho receptu patria k skupine voľno 
predajných prípravkov určených na zlepšenie a udrţiavanie zdravia. Prezentovaný 
monitoring kvality čajov rumančekových, mätových a šalviových prebiehal priebeţne 
od roku 2005. Na základe analýz čajov z domácej spotrebiteľskej siete sme získali 
komplexný obraz o kvalitatívno – kvantitatívnych charakteristikách izolovaných silíc 
a akosti surovín pouţitých na ich prípravu. Zo záparových vreciek boli jednotlivé 
zloţky hydrodestilovanej silice analyzované plynovým chromatografom typu Varian 
400-GC s hmotnostným detektorom GC/MS. Pri výskume obsahových komponentov 
silice rumančeka kamilkového (Matricaria recutita L.) sme pozornosť venovali tera-
peuticky aktívnym seskviterpénom /–/-α-bisabololu a chamazulénu. Obsah éteric-
kého oleja v stanovovaných čajoch dosahoval 0,25–0,60 %, pričom obsah /–/-α-
bisabololu vykazoval 3,7–17,9 % a chamazulénu 3,1–9,3 %. Európsky liekopis pritom 
v poţiadavkách na silicu stanovuje minimálny obsah v kvetnej droge 0,3 %, obsah /–
/-α–bisabololu 10,0–65,0 % a chamazulénu nie menej ako 1,0 % [1]. Obsah silice 

získanej z čajov mäty piepornej (Mentha  piperita L.) ako aj mnoţstva jej 
jednotlivých komponentov taktieţ stanovuje Európsky liekopis. Tento poţaduje mini-
málny obsah silice získanej z listov mäty 0,90 %, pričom namerané hodnoty sa pohy-
bovali v rozmedzí 0,25–0,85 %. Základom pre poţadovaný liečebný efekt je obsah 
mentolu v rozmedzí 30,0–55,0 % [1]. Namerané priemerné hodnoty 32,0–63,0 %, tak 
len v jednom prípade vyhovovali liekopisnej poţiadavke [2]. Fytoterapeuticky 
účinnými látkami silice šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.) sú α- a β-tujón, cineol, 
borneol a gáfor. Priemerný obsah éterického oleja sa v šalviových čajoch sa 
najčastejšie pohyboval na úrovni 0,45 %, pričom najvyššia nameraná hodnota bola 
0,65 %. Obsah cineolu v rozmedzí 1,0–4,0 %, tujónu 6,0–21,0 % (α-tujónu 4,0–
13,0 %, β-tujónu 2,0–8,0 %), gáfru 5,0–27,0 % a borneolu 7,0–25,0 %. 
Poţiadavky na obsah silice v Európskom liekopise určujú najmenej 1,5 % a poţia-
davky ISO normy 9909 z roku 1997 na obsahy α-tujónu 18,0–43,0 % a β-tujónu 3,0–
8,5 % [1]. Potvrdená bola skutočnosť, ţe vo farmaceutickom priemysle sa spraco-
vávajú suroviny rôzneho pôvodu a veľmi rozdielnej fytoterapeutickej kvality a je teda 
zloţité zabezpečiť terapeutický účinok ktorý spotrebitelia očakávajú. Návrat k pouţitiu 
prírodných látok vedie nielen k zvýšeniu ich dopytu, ale aj k poţiadavke zvyšovania 
ich kvality. Namerané výsledky poukazujú na potrebu sledovania kvalitatívno – 
kvantitatívnych charakteristík drog ako suroviny pouţívanej vo farmaceutickom, 
kozmetickom a potravinárskom priemysle. 

 
[1] EUROPEAN PHARMACOPOEIA, Ph. Eur. 5.0, 01/2005: 1836, Council of Europe, 2005, 
Strasbourg, France. 
[2] SALAMON, I., LABUN, P.: Comparison of peppermint teas in regard to essential oil content and its 
composition. Herba polonica. 2009, 55, 29–34. 
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Znečisťovanie jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia (voda, pôda, ovzdušie) je 

v súčasnosti pomerne často diskutovanou problematikou. Za hlavné kontaminanty 
môţeme povaţovať viaceré chemické látky (oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, organické 
zlúčeniny, rádionuklidy, ťaţké kovy a ďalšie). Ťaţké kovy predstavujú pre rastliny 
významný stresový faktor, ktorý vyvoláva početné fyziologické zmeny vedúce 
k inhibícií rastu a v konečnom dôsledku i k zániku rastlín [1]. 

Cieľom našich experimentov bolo zhodnotiť vplyv Cd a As na rastové parametre 
rastlín vybraných odrôd sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merill cv. Bólyi 44 a cv. 
Cordoba) v podmienkach nádobového pokusu. V štádiu prvých asimilačných listov 
rastlín (10. deň) sme rastliny zaliali roztokmi ťaţkých kovov (5 mg kg−1 pôdy As3+, 
50 mg kg−1 pôdy Cd2+). Nasledujúcich 10 dní sme rastliny nechali rásť v kontrolnej 
a kontaminovaných pôdach, následne sme oddelili korene od výhonkov a stanovili 
ich dĺţku, hmotnosť čerstvej biomasy a sušiny. 

Študované odrody sóje reagovali odlišne na ióny Cd2+ a As3+. Najcitlivejšie reago-
vali korene odrody Bólyi 44 na ióny Cd2+, čo sa prejavilo zníţením dĺţky o 16,90 %, 
hmotnosti čerstvej biomasy o 32,43 % a hmotnosti sušiny o 26,47 %. Citlivo rea-
govali korene oboch odrôd aj na ióny As3+. Zaznamenali sme zníţenie čerstvej 
hmotnosti o 14,66% (Bólyi 44), zníţenie hmotnosti sušiny o 20,59 % (Cordoba) a 
zvýšenie dĺţky o 11,62 % (Cordoba). Na ióny Cd2+ citlivejšie reagovali korene odrody 
Bólyi 44 a na ióny As3+ korene odrody Cordoba. Viacerí autori poukázali na inhibíciu 
rastu koreňov, ale aj výhonkov vplyvom ťaţkých kovov [2−5], ktorá je pravdepodobne 
spôsobená spomaleným bunkovým delením a pomalým rastom buniek do dĺţky [6]. 
Naopak stimulačný účinok iónov kovov na dĺţku výhonkov sme zaznamenali v 
prípade iónov As3+ o 11,62 % (Cordoba) a Cd2+ o 13,05 % (Cordoba) podobne ako to 
pozorovali [7], čo bolo pravdepodobne spôsobené efektívnejšími obrannými mecha-
nizmami. Výsledky nášho experimentu potvrdzujú inhibičný účinok ťaţkých kovov na 
rast rastlín [2, 4, 7], ako aj genotypovú variabilitu rastlín v tolerancii [5, 7, 8] na abio-
tické kontaminanty. 
 
Práca bola vypracovaná v rámci riešenia projektu VEGA 2/0062/11. 
 
[1] Procházka, S. et al., Fyziologie rostlin. Academia, Praha: 2003, 484. 
[2] Cataldo, D. A. et al., Plant Physiol., 1981, 68, 835−839. 
[3] Lozano-Rodriguez, E. et al., J. Exp. Bot., 1997, 48, 123−128.  
[4] Choudhury, M. R. Q. et al., Am.-Eurasian J. Sci. Res.. 2008, 3, 48−53. 
[5] Vázquez, S. et al., Plant Physiol. Biochem., 2009, 47, 63−67. 
[6] Godbold, D. L., Environ. Pollut., 1985, 38, 375−381. 
[7] Stoeva, N. et al., Biologia Plantarum., 2005, 49, 293−296. 
[8] Metwally, A. et al., J. Exp. Bot., 2005, 56, 167−178. 
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Alergia na potraviny je váţnym zdravotníckym problémom, k riešeniu ktorého 

prispieva označovanie potravín z hľadiska obsahu alergénov podľa Európskej 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2000/13/ES [1, 2]. Medzi plodiny, ktoré často vyvolávajú alergické 
komplikácie patrí sója (Glycine max), ktorá sa veľmi často vyskytuje v potravinách 
v rôznom štádiu opracovania a v rôznom mnoţstve. Samotnú alergenicitu spôsobujú 
hlavne proteíny vicilín a legumín [2, 3]. Technologické postupy spracovania potravín 
a ich štruktúra môţu meniť alergenicitu potravín [4]. 

Sója ako potenciálny alergén musí byť označovaná na obale potraviny [2]. Na 
identifikáciu sóje v mäsových výrobkoch sme pouţili 5'-nukleázovú polymerázovú 
reťazovú reakciu s priebeţnou fluorometriou (real-time PCR) s primermi a sondou 
typu TaqMan orientovanými na lektínový gén (Le2) špecifický pre sóju. Vypracovaná 
metóda bola špecifická pre sóju (inkluzivita bola 100 %, exkluzivita bola 100 %). Na 
vzorkách DNA sa stanovil detekčný limit 2,75 pg a na vzorkách modelových paštét s 
obsahom sójového proteínového koncentrátu sa stanovil praktický detekčný limit 
0,02 %. Vypracovaná metóda je vhodná na kvalitatívnu analýzu sóje v mäsových 
výrobkoch. 

 
[1] Poms, Anklam, Journal of AOAC International, 2004, 87, 1391–1396. 
[2] Espineira, Herrero, Vieites, Santaclara, Food Additives and Contaminants, 2010, 27, 426–432. 
[3] Breiteneder, Radauer, The Journal of allergy and clinical immunology, 2004, 113, 821–830. 
[4] Mills, Mackie, Curr Opin Allergy Clin Immunol., 2008, 5, 38–42. 
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Obaly sú neoddeliteľnou súčasťou výroby potravín. Okrem klasickej ochrannej 
funkcie obalu (chrániť výrobok pred vonkajšími vplyvmi počas transportu a 
skladovania, umoţniť pohodlnú manipuláciu s výrobkom, podať informáciu o 
vlastnostiach zabaleného tovaru a dať záruku na zabalený obsah) [1], by mal byť 
novodobý obal prispôsobený a efektívne zjednotený s potravinovým reťazcom, 
existujúcou legislatívou a mal by zabezpečovať kvalitu a bezpečnosť potraviny, 
v najväčšej moţnej miere zredukovať výskyt alergií. 

Vývoj priniesol nielen nové materiály (obaly pre mikrovlnný ohrev, obaly pre 
mrazené potraviny, poţívateľné obaly, rýchloodbúrateľné obalové materiály), ale aj 
nové spôsoby detekcie dôleţitých faktorov pri balení a skladovaní potravín ako sú 
napr. mikrobiálna kontaminácia, poškodenie obalu a únik ochrannej atmosféry, 
tepelná história pri skladovaní, teplota vhodná na konzumáciu. 

Ďalšou nemenej významnou novodobou funkciou obalov je aplikácia výsledkov 
vývoja v oblasti obalových materiálov a realizácia legislatívnych poţiadaviek na obaly 
[2], napr. pouţívanie značiek na označovanie spôsobu likvidácie, typu obalového 
materiálu, ekologického aspektu, bioprodukcie a pod. V blízkej budúcnosti sa počíta 
s nahradením čiarového kódu EAN 13 kódom RFID, ktorých výhodou je diaľkové 
čítanie informácií o výrobkoch napr. v nákupnom vozíku bez vykladania tovaru. 
 
Táto práca bola podporená grantom APVV-0310-06 a grantom VEGA 1/0746/08. 
 
[1] Kačeňák, I. Základy balenia potravín. ARM 333, Bratislava, 2001, 198. 
[2] Ahvenainen, R. Novel food packaging techniques. Woodhead Publishing Limited, Abington, 2003, 
576. 
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Schopnosť somatických buniek umoţniť regeneráciu celého organizmu je jednou 

z unikátnych vlastností rastlinných buniek. Somatická embryogenéza je proces, 
počas ktorého sa somatická bunka vyvíja na diferencovanú rastlinu. Počas tohto 
procesu prechádza charakteristickými vývinovými štádiami embryogenézy bez fúzie 
gamét. 

Cieľom našej práce bolo iniciovať tvorbu kalusu, indukciu, vývin a dozrievanie 
somatických embryí. Ako východiskový rastlinný materiál sme pre naše pokusy 
pouţili nezrelé embryá kukurice siatej (Zea mays, L), línie A18 a A19. Nezrelé 
embryá boli zberané na 16.–20. deň po opelení vo veľkosti 1,5–4 mm. Indukcia 
kalusov sa uskutočnila na iniciačnom médiu N6 [1, 2] doplnené 1 mg L−1 2,4-D; 1,4 g 
prolín; 10 mg L−1 AgNO3. Na indukciu somatických embryí sme pouţili udrţiavacie 
médiu N6 [1] doplnené o 1 mg L−1 NAA a na klíčenie somatických embryí sme pouţili 
regeneračné médium MS [3] doplnené o 2 g L−1 myo-inozytolu. Po kultivácii vznikajú 
tri typy kalusov organogénny, embryogénny a neembryogénny, tak ako to popísali 
a klasifikovali aj Armstrong a Green (1985) [4]. Po kultivácií vznikali tri typy kalusov: 
biely kompaktný, biely friabilný (vodnatý) a kalus ţltkastej farby. Pri genotype A18 sa 
podarilo indukovať 92,1 % primárneho kalusu a pri genotype A19 92,9 % primárneho 
kalusu. Najvyššie percento indukcie bolo pri tvorbe organogénneho kalusu pre obe 
línie. Pri tvorbe embryogénnego kalusu sme dosiahli niţšie percento, pre genotyp 
A18 2,05 % a pre genotyp A19 4,14 %, čo môţeme povaţovať v prípade kukurice za 
významný výsledok. Klíčiace somatické embryá sme prenášali na regeneračné MS 
médium [3]. Naším ďalším zámerom je otestovať ţivotaschopnosť iniciovaných 
rastlín, ich reprodukčné schopnosti a produkčné vlastnosti. 

Indukcia somatickej embryogenézy a regenerácia rastlín zo somatických embryí je 
jedným zo základných a najdôleţitejších procesov, ktoré je moţné vyuţiť pri 
šľachtení, pri mnoţení vzácneho materiálu, ale aj pri pokročilých biotechnologických 
metódach, ako napríklad transformácia rastlín. 
 
Práca bola financovaná v rámci projektu VEGA 2/0114/09 a APVV-0115-07. 
 
[1] Chu, C. C. Scienta Sinic., Proc. Symp. Plant Tissue Cult., 1975, 18, 659. 
[2] Chu, C. C. Proc. Symp. Plant Tissue Cult., 1978, 43. 
[3] Murashige, T.; Skoog, F. Plant., 1962, 15, 473. 
[4] Amstrong, C.; Green, C. E. Planta, 1985, 194, 207−214. 
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Liečivé rastliny, ktoré sú dodnes prevládajúcim zdrojom prírodných liečiv, boli aj 
v dávnej minulosti najdostupnejšími prostriedkami proti chorobám. Mäta pieporná 
(Mentha x piperita L.) sa pestuje ako trváca, aromatická bylina v záhradách alebo na 
väčších plochách za účelom predaja ako oficiálnej drogy. Techniky in vitro 
propagácie sa javia ako najrýchlejší a najspoľahlivejší spôsob mnoţenia rastlín 
z dôvodu zachovania ich genetickej stability. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť vplyv rôznych typov a koncentrácií rastlinných 
regulátorov na iniciáciu, multiplikáciu a zakoreňovanie výhonkov z jednonodálnych 
segmentov mäty piepornej, odrody ´PO-MENTH-PIP-1´. Tento genotyp bol zavedený 
a udrţiavaný ako pletivová kultúra na MS médiu [1] doplnenom o 0,5 mg L–1 BAP. 

V rámci experimentu iniciácie a multiplikácie výhonkov bolo hodnotených 12 typov 
regeneračných médií s rôznymi typmi a koncentráciami cytokinínov: BAP, ZEA, KIN 
(0,5 mg L–1 a 1 mg L–1) samostatne alebo v kombinácii s auxínom NAA v koncentrácii 
0,01 mg L–1. Najlepšie výsledky sme dosiahli pri pouţití koncentrácie 0,5 mg L–1 
BAP, kde sme zaznamenali najvyššie percento regenerácie (100 %) a najvyšší počet 
de novo vytvorených výhonkov na explantát (25,18). 

Pri sledovaní účinku auxínu na iniciáciu a multiplikáciu výhonkov sme prišli 
k záveru, ţe z hľadiska multiplikácie nie je nevyhnutné pridávanie auxínu do ţivného 
média. Odporúčame ho však, lebo jeho efekt sa prejavil pri predlţovaní výhonkov. 

Získané in vitro výhonky do značnej miery prejavovali schopnosť spontánneho 
zakoreňovania. Po ovplyvnení s 1 mg L–1 kyseliny ß-indolylmaslovej (IBA) sme 
dosiahli aţ 100 % úspešnosť zakoreňovania výhonkov. 

Zakorenené výhonky Mentha x piperita L., odroda ´PO-MENTH_PIP-1´ s vyho-
vujúcim koreňovým systémom sme presadili do nesterilného záhradníckeho 
substrátu a po úspešnej aklimatizácii preniesli do skleníka. Regeneranty vykazovali 
vysokú adaptačnú schopnosť (90 %) v pôde. 

Výsledky tejto práce priniesli protokoly pre kultiváciu, regeneráciu a mnoţenie mäty 
piepornej v kultúre in vitro ako aj posun k aplikačným snahám v oblasti biotechnológií 
rastlín. 
 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV LPP-0026-09. 
 
[1] Murashige, T.; Skoog, F. Physiologia Plantarum, 1962, 15, 473–497. 
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Potravinová vláknina je termín, ktorý definuje zloţitú zmes nestráviteľných poly-

sacharidov (napr. celulózu, hemicelulózu, oligosacharidy, pektínové látky, gumy), 
voskov a lignínu, ktoré tvoria bunkové steny rastlín [1]. 

Metódy stanovenia potravinovej vlákniny sa delia do štyroch skupín: 
(1) gravimetrické metódy, 
(2) gravimetricko-enzymatické metódy, 
(3) kolorimetrické, 
(4) chromatografické metódy [2]. 
 

Gravimetrické metódy sa pouţívajú na stanovenie „hrubej vlákniny“ (celulóza a lig-
nín) a hemicelulózy [3]. Hydrolýzou sa pripraví tuhý zvyšok, ktorý sa premyje, vysuší 
a odváţi. Potom sa spáli v muflovej peci a znovu sa zváţi [4, 5]. Pri enzymaticko-
gravimetrických metódach sa stráviteľné časti potravín (škrob, proteíny) odstránia 
pomocou enzýmov a zanechajú sa nestráviteľné časti (neškrobové polysacharidy) 
podobne ako pri trávení [6]. Stanovuje sa obsah celkovej potravinovej vlákniny, ako 
súčet vo vode rozpustnej a nerozpustnej frakcie [7]. Chromatografické a kolorimet-
rické metódy predstavujú skupinu enzymaticko-chemických metód. Prvým krokom 
týchto metód je enzymatické odstránenie škrobu a niektorých proteínov. Rozpustná 
vláknina sa z polysacharidov odseparuje, z nízkomolekulových polysacharidov a pro-
duktov hydrolýzy škrobu vyzráţaním alebo dialýzou [8]. Potom sa stanovia spektro-
fotometricky alebo chromatograficky (po derivatizácii) [9, 10]. 
 
Poďakovanie: Táto práca bola podporená grantom VEGA č. 1/0570/08. 
 
[1] Tosh, Food Res. Int., 2010, 43, 450−460. 
[2] Claye, Food Chem., 1996, 57, 305−310. 
[3] Champ, Nutr. Res. Rev., 2003, 16, 71−82. 
[4] Rodríguez, Trends Food Sci. Tech., 2006, 17, 3−15. 
[5] Garcia, Food Chem., 1997, 59, 171−174. 
[6] Prosky, Trends Food Sci. Technol., 1999, 10, 271−275. 
[7] Marín-Cabrejas, Food Chem., 2008, 107, 1045−1052. 
[8] Elleuch, Food Chem., 2011, 124, 411−421. 
[9] Serra Bonvehí, Z. Lebensm Unters. Forsch. A., 1998, 207, 105−109. 
[10] Grigelmo-Miguel, Eur. Food Res. Technol., 1999, 32, 503−508. 
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Cieľom štúdie bolo zhodnotiť genetické trendy sledovaných ukazovateľov plemen-

ných hodnôt pre úpravy uţ existujúcich selekčných indexov pre populáciu holštajns-
kého plemena v Slovenskej republike. Vypočítali sme genetické trendy plemenných 
hodnôt pre ukazovatele mliekovej úţitkovosti (kilogramov mlieka, tuku, bielkovín) a 
počtu somatických buniek v populácií holštajnského plemena. Plemenné hodnoty sú 
(boli) pre lepšie pouţitie v relatívnom vyjadrení a štandardizované na priemernú 
hodnotu 100 a smerodajnú odchýlku 12. Somatické bunky sú (boli) vyjadrené vo 
forme skóre za somatické bunky. Do hodnotenia boli zaradení býci holštajnskej 
populácie za obdobie rokov narodenia býkov 1981 aţ 2005, ktorí mali aspoň 1 dcéru 
a kravy holštajnskej populácie za obdobie rokov narodenia kráv 1994 aţ 2007. Zistili 
sme, ţe vývoj a genetický trend plemenných hodnôt kilogramov mlieka, tuku, bielko-
vín kráv ma podobný vývoj a trend ako pri genetických trendov býkov. Významný 
rozdiel bol ale zaznamenaný v plemenných hodnotách kráv za somatické bunky, 
ktoré majú v posledných rokoch výrazne negatívne smerovanie a nekopírujú moţ-
nosti, ktoré poskytovala populácia býkov (v priemere tieto relatívne plemenné 
hodnoty somatických buniek kráv za posledné časové obdobie predstavujú pokles o 
3,5 % za 1 rok). Na základe dokázaného genetického trendu somatických buniek je 
nevyhnutné ich zabudovanie do selekčného indexu podľa našich odporúčaní. 

 
Práca je súčasťou projektu VEGA 1/0769/09 (genetické hodnotenie plodnosti 
hovädzieho dobytka) a súčasťou projektov Excelentného centra ochrany a využíva-
nia agrobiodiverzity (ECOVA) a Excelentného centra ochrany a využívania agrobio-
diverzity Plus (ECOVA Plus), na základe podpory operačného programu Výskum 
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Pri mikrovlnnom ohreve substrát absorbuje mikrovlnné ţiarenie a zohrieva sa okam-

ţite v mieste absorpcie na rozdiel od konvenčného ohrevu, kde sa teplo prenáša zo 
zdroja na zohrievaný substrát vedením a najvyššia teplota je v mieste styku substrátu 
s tepelným zdrojom. V potravinách upravených mikrovlnným ohrevom sa tvorí väčšie 
mnoţstvo hydroperoxidov a následných sekundárnych oxidačných produktov, ktoré 
sú nositeľmi nevyhovujúcej skazenej chutnosti [1]. Na tieto zmeny v štruktúrach kom-
ponentov potravín a olejov poukazujú najnovšie výskumy [2−5]. Najčastejšie sa na 
inhibíciu neţiaducich oxidačných pochodov pouţívajú antioxidanty. Na ochranu tukov 
pred degradačným účinkom mikrovlnného ohrevu sa aplikuje asi 0,1 % prídavok anti-
oxidantov, čo je 10-násobne viac, neţ sa pridáva pri inhibícii autooxidácie tukov [1]. 

Cieľom práce bolo preskúmať oxidačnú stabilitu beţných jedlých tukov (bravčová 
masť, repkový olej a slnečnicový olej) pri 20 min ohreve v mikrovlnnej rúre s prídav-
kom a bez prídavku prírodnej antioxidačnej formulácie (AOF). Oxidačná stabilita 
tukov pri mikrovlnnom ohreve bola sledovaná meraním: UV spektier, % konjugovanej 
diénovej kyseliny (PKDK) a p-anizidínového čísla (p-AČ). Pri mikrovlnnom ohreve 
stabilita tukov (zistená z hodnôt p-AČ) klesala v poradí bravčová masť (BM) > rep-
kový olej (RO) > slnečnicový olej (SO). Prídavok AOF veľmi nezmenil poradie stabi-
lity bravčová masť > repkový olej > slnečnicový olej, ale výrazne zvýšil stabilitu jed-
notlivých tukov (vzorky K03, 20 min ohrev, b-séria): BM o 491 %, RO o 670 %, SO 
o 332 %. 
 
Poďakovanie: Táto práca bola realizovaná s podporou grantu APVV-0310-06, grantu 
VEGA 1/0746/08 a grantu na podporu mladých výskumníkov 6414. 
 
[1] Schmidt, Š., Antioxidanty a oxidačné zmeny tukov v potravinách, 2010, 220. 
[2] Malheiro, R., Oliviera, I., et al., Food and Chem. Toxicol., 2009, 47, 92–97. 
[3] Vikram, V.B., Ramesh, M.N., Prapulla, S.G., J. Food Eng., 2005, 69, 31−40. 
[4] Valero, E., Sanz, J., Martinez-Castro,I., Food Chem., 1999, 66, 333−338. 
[5] Cossignani, L., Simonetti, M.S., et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 1998, 75, 931−937. 
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Klasické šľachtiteľské metódy sú pri ovocných drevinách limitované ich dlhým 
reprodukčným cyklom. Vyuţitie genetických transformácií môţe zabezpečiť pomerne 
rýchle získanie ţiadanej vlastnosti, čo sa pri klasickom šľachtení vysoko hetero-
zygótnych drevín dosahuje veľmi zdĺhavo. Je predpoklad, ţe získané transgénne 
rastliny so stabilnou expresiou transgénu môţu byť ďalej rozmnoţované pomocou in 
vitro techník, čo umoţní získať veľké mnoţstvo transgénnych rastlín v krátkom čase. 
Avšak pri ovocných drevinách je genetická transformácia a následná regenerácia 
transgénnych rastlín limitovaná len na niekoľko druhov alebo genotypov, čo 
predstavuje váţny problém pri aplikácii biotechnologických metód v šľachtení. 
Kľúčovým problémom úspešnej genetickej transformácie je regenerácia rastlín 
z transformovaných buniek vzhľadom na značnú toxicitu antibiotík pridávaných do 
regeneračných médií s cieľom selekcie transformovaných buniek, ako aj pre značnú 
genotypovú diverzitu drevín. 

Cieľom práce je vypracovať transformačný a regeneračný protokol pre R. fruti-
cosus, odrodu "Čačanska bestrna." Listové disky a listové stopky boli jednotlivo 
transformované pomocou troch rôzne virulentných kmeňov Agrobacterium tumefa-
ciens LBA 4404, AGLO a C58, ktoré niesli binárny vektor pTS2, alebo pCambia1304. 
T-DNA oblasť binárneho vektora pTS2 niesla reportérový β-glukuronidázový gén 
a selekčný markerový nptII gén. T-DNA oblasť binárneho vektora pCambia1304 
nesie fúzovaný reportérový gus:gfp gén a selekčný markerový htpII gén. 

Výsledky ukázali, ţe proces transformácie je moţné dosiahnuť s pouţitím všetkých 
troch testovaných kmeňov A. tumefaciens, teda aj pomocou menej virulentného 
kmeňa LBA 4404. Regenerácia transformovaných buniek sa uskutočnila na 
regeneračnom médium v prítomnosti antibiotika 2 mg L–1 hygromycín (pCambia1304) 
respektíve 3 mg L–1 G 418 (pTS2). Regenerované kalusy sme podrobili histo-
chemickej detekcii GUS aktivity, pričom 51.5 % kalusov regenerovaných z listových 
diskov a 43.2 % kalusov regenerovaných z listových stopiek bolo GUS-pozitívnych. 
Regenerácia výhonov je v progrese. 
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Pekárenské výrobky podstupujú po vypečení chemické a fyzikálne zmeny súvisiace 

s procesom starnutia [1]. Spravidla sa akceptuje, ţe retrogradácia škrobu, konkrétne 
krátkych postranných reťazcov amylopektínu zohráva hlavnú úlohu pri starnutí 
chleba [2]. Retrogradácia je proces, pri ktorom amylopektín škrobu po zmazovatení 
opäť nadobúda usporiadanú kryštalickú štruktúru a vzniká v dôsledku termodyna-
mickej nerovnováhy zmazovatených škrobových gélov [3, 4]. Ako najvhodnejšie ter-
moanalytické metódy poskytujúce základné informácie o priebehu retrogradácie 
škrobu sa osvedčili diferenčná termická analýza (DTA) a diferenčná skenovacia kalo-
rimetria (DSC) [5]. Princípom oboch metód je meranie rozdielov teplôt, alebo tepel-
ného toku medzi vzorkou a referenčným materiálom v závislosti od času, pričom obe 
metódy sú vhodné na sledovanie zmien pri fázových prechodoch, konformačných 
zmenách, interakciách s inými komponentmi a pri pyrolytickej degradácii vzorky [6]. 

V práci sme sa zamerali na vyuţitie termickej metódy DTA pri sledovaní priebehu 
retrogradácie škrobu počas starnutia pečiva v 1., 2., 6. a 11. dni skladovania. Zo 
záznamu termoanalytických kriviek (endotermy retrogradácie) a vypočítaním hodnôt 
zmeny entalpie retrogradácie ΔHret sme zistili, ţe s postupujúcim starnutím pečiva sa 
hodnota ΔHret zvyšovala, čo priamo súvisí s rozvojom kryštalickej štruktúry retrogra-
dujúceho škrobu v starnúcom pečive. 
 
Poďakovanie: Táto práca bola finančne podporená grantom VEGA č. 1/0570/08. 
 
[1] Seyhun, Sunmu, Sahin, Food Bioprod. Process., 2005, 83, 1–15. 
[2] Goesaert, Slade, Levine, Delcour, J. Cereal Sci., 2009, 50, 345−352. 
[3] Katina, Salmenkallio-Marttila, Partanen, Forssell, Autio, LWT, 2006, 39, 479−491. 
[4] Gudmundsson, Thermochim. Acta, 1994, 246, 329−341. 
[5] Karim, Norziam, Seow, Food Chem., 2000, 71, 9−36. 
[6] Gray, Bemiller, Compr. Rev. Food Sci. Food Safety, 2003, 2, 1−20. 
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Akrylamid je neţádoucí karcinogenní kontaminant tepelně opracovaných potravin, 

vznikající z redukujících sacharidů a asparaginu při teplotě vyšší jak 120 °C. Obsah 
akrylamidu v potravinách můţe být ovlivněn mnoha faktory, jako jsou teplota, čas, 
obsah vody, pH nebo sloţky matrice. Některé nedávno publikované studie uvádí, ţe 
vzniku akrylamidu v potravinách mohou bránit antioxidanty. 

Cílem této studie bylo posoudit vliv vybraných druhů koření (anýz, bílý pepř, fenykl, 
kardamom, hřebíček, muškátový oříšek a vanilka) na vznik akrylamidu v perníkách s 
pohankovou moukou. Obsah koření v perníkovém těstě byl 1 %. Výsledky studie jsou 
uvedeny na Obr. Vlivem vybraných druhů koření došlo ke sníţení obsahu akrylamidu 
přibliţně o 8–24 %, přičemţ k nejvyššímu poklesu obsahu akrylamidu došlo u 
perníků s muškátovým oříškem. Antioxidační kapacita extraktů koření byla stanovena 
v rozmezí 18−92 μmol/g Trolox-u (±10 %). Výsledky antioxidační kapacity koření 
korelují s výsledky stanovení obsahu akrylamidu (korelační koeficient −0,82), z čehoţ 
vyplývá, ţe se zvyšující se antioxidační aktivitou koření se pravděpodobně sniţuje 
obsah akrylamidu v konečném výrobku. 
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Obr. Vliv vybraných druhů koření na obsah akrylamidu v perníkách. 

 
Poděkování: Tento příspěvek je výsledkem realizace projektu "Centrum excelentnosti 
pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách", ITMS 26240120024, na 
základě podpory operačního programu Výzkum a vývoj financovaného z ERDF. 
Předmět výzkumu je také podporován Agenturou na podporu vědy a výzkumu na 
základě kontraktů APVV LPP 0310-09 a SK-PL 0051-09. 
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Potravinová banka dát (PBD) na Výskumnom ústave potravinárskom sa dlhodobo 

zaoberá budovaním databáz o nutričnom zloţení potravín a poskytuje rôzne výstupy, 
ktoré sú určené pre verejnosť i odborníkov. Táto prvá oficiálna internetová verzia 
národnej databázy nutričného zloţenia potravín vznikla s cieľom poskytnúť 
slovenskej laickej aj odbornej verejnosti informácie o nutričnom zloţení potravín. Na 
slovenskom trhu existujú rôzne internetové zdroje nutričných dát pre beţnú 
verejnosť, ide o údaje z neznámych zdrojov, nie je zrejmé, či sa údaje a potraviny 
v databázach pribliţujú slovenskému trhu, veľa informácií na internetových stránkach 
sa opakuje a popisuje len základné nutrienty: proteíny, lipidy, sacharidy a energiu. 
Táto online verzia je zároveň vyvrcholením niekoľkoročného úsilia kolektívu PBD v 
štandardizácii existujúceho databázového systému a dokumentácie existujúcej 
databázy [1] v súlade s európskymi odporúčaniami v súlade s projektom 6. rám-
cového programu EuroFIR (www.eurofir.org) [2]. 

Prvá oficiálna verzia online databázy nutričného zloţenia potravín je umiestnená na 
www.pbd-online.sk od apríla 2010, je bezplatná a ponúka slovenskú aj anglickú 
jazykovú verziu. Nachádza sa v nej 1400 potravín a 54 komponentov pre kaţdú 
potravinu. 
 
[1] Kompilovaná databáza nutričného zloţenia potravín, Potravinová banka dát, Výskumný ústav 
potravinársky, 1996–2002. 
[2] Becker, W., Møller, A., Ireland, J., Roe, M., Unwin, I., Pakkala, H. Proposal for structure and detail 
of a EuroFIR standard on food composition data. II: Technical annex, EuroFIR Technical Report 
D1.8.19, 2008, 40. 
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Cukor sa v súčasnosti vyrába predovšetkým z cukrovej trstiny a cukrovej repy. 

Tieto plodiny sú jedinečné svojím veľmi vysokým obsahom sacharózy [1]. Na 
Slovensku je viac ako 100-ročná tradícia vo výrobe cukru z cukrovej repy [2]. Cukor 
je obľúbeným sladidlom, pre jeho príjemnú sladkú chuť sa vyuţíva najmä na 
ochucovanie nápojov a jedál. Svoje miesto má cukor aj pri varení a pečení, kde 
dodáva štruktúru a farbu pečenému cestu a zväčšuje jeho objem, zlepšuje textúru 
a trvanlivosť určitých potravín [1]. Avšak vyuţívanie tradičného cukru vyrobeného 
z cukrovej repy je v poslednom období na miernom ústupe. Uţ niekoľko desiatok 
rokov tradičnému cukru konkurujú alternatívne sladidlá, či uţ prírodného pôvodu 
(trstinový cukor, glukózový a fruktózový sirup), syntetického pôvodu (acetsulfám K, 
aspartám), alebo skupina sladidiel nazývaná polyoly (erytritol, sorbitol). 

V súčasnosti veľa nealkoholických nápojov a mnohé jedlá sú sladené vysoko 
fruktózovým kukuričným sirupom – HFCS (high fructose corn syrup), pretoţe nie je 
nákladný a má vhodné vlastnosti. Avšak sú obavy, ţe konzumácia HFCS zvyšuje 
riziko obezity a iných nepriaznivých ochorení v porovnaní s inými kalorickými 
sladidlami. Fruktóza, ktorá je súčasťou HFCS a cukor robí nápoje veľmi sladkými, 
a táto sladkosť môţe byť základom pre vzťah medzi obezitou a konzumáciou 
nealkoholických nápojov [3]. Výrazný vzostup zaznamenala spotreba ochutených 
prisládzaných nápojov nielen v v krajinách EÚ, ale aj SR. 

V roku 2010 Výskumný ústav potravinársky vypracoval literárnu štúdiu s názvom: 
„Cukor a jeho alternatívne náhrady – objektívne hodnotenie ich úloh vo výžive 
človeka“. Cieľom tejto literárnej štúdie bolo preskúmať vplyv cukru a jeho náhrad, či 
uţ prírodných alebo syntetických na zdravie človeka a ich vplyv na výskyt 
civilizačných ochorení. Podnetom k vypracovaniu štúdie o cukre boli aj nekomplexné 
informácie a často mylné tvrdenia o cukre a iných sladidlách, ktoré sa vyskytujú 
v médiách, bez podloţenia hodnoverným zdrojom informácii, pričom tieto tvrdenia 
ovplyvňujú verejnú mienku. Vypracovaná literárna štúdia je informačným materiálom 
pre laickú i odbornú verejnosť, t.j. beţných spotrebiteľov, ale aj potravinárskych 
výrobcov a je zaloţená na aktuálne dostupných vedeckých výsledkoch výskumu. 
 
[1] Drdák, M. et al., Základy potravinárskych technológií. 1. vyd. Bratislava: Malé centrum, 1996, 512. 
[2] The European Sugar Sector: A long-term competitive future. 2006, 28. 
[3] Moeller S. M. et al: The Effects of High Fructose Syrup. J Am Coll Nutr., 2009, 28, 619–626. 

  



BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSKE TECHNOLÓGIE 

56 

Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej 
(Helianthus annuus L.) vplyvom foliárneho ošetrenia prípravkami 

Route a Sunagreen 
 

Alexandra Veverková 
 

Katedra rastlinnej výroby, SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
alexandra.veverkova@uniag.sk 

 
Slnečnica má v podmienkach Slovenska krátku pestovateľskú minulosť a preto sú 

dôleţité všetky nové poznatky pre optimalizáciu systému jej pestovania [4]. Význam 
slnečnice ročnej spočíva predovšetkým v poskytovaní vysoko kvalitného, dieteticky 
hodnotného oleja príjemnej chuti, z hľadiska ľudskej výţivy s veľmi priaznivým 
chemickým zloţením [3]. Obsah oleja v semenách olejnín je rôzny a pohybuje sa v 
intervale 25–48 % [1]. Dôleţitú úlohu v systéme pestovania slnečnice ročnej majú 
biostimulátory rastu. Sú to biologicky aktívne látky obsahujúce hormóny, enzýmy, 
proteíny, aminokyseliny, mikroelementy a iné komponenty, aktivizujúce rast a vývin 
rastlín [2]. 

Cieľom experimentu bolo zhodnotiť vplyv foliárnych prípravkov (Route, Sunagreen) 
na úrodu a obsah tuku v naţkách slnečnice ročnej (NK Dolbi, NK Kondi, Tristan); 
sledovať priebeh poveternostných podmienok ročníka a ich vplyv na úrodu a kvalitu 
slnečnice ročnej. Poľný polyfaktorový pokus bol realizovaný v roku 2010 na 
experimentálnej báze EXBA Dolná Malanta. 

Na základe jednoročných výsledkov moţno konštatovať, ţe nadštandardný úhrn 
zráţok v priebehu vegetačného obdobia pestovateľského ročníka 2010 sa negatívne 
prejavil na všetkých sledovaných biologicko úrodotvorných a produkčných para-
metroch porastu slnečnice ročnej. V roku 2010 bola dosiahnutá priemerná úroda 
2,67 t ha–1, priemerný obsah tuku bol 41,09 %, priemerný počet rastlín na hektár 
49 577 s počtom úborov 50 286, priemerná hodnota priemeru úboru 279,67 mm, 
priemerná hmotnosť úboru 752,56 g a priemerná hmotnosť tisíc naţiek (HTN) 
90,84 g. Z dosiahnutých výsledkov moţno konštatovať, ţe v sledovanom období sa 
ako úrodovo stabilnejší prejavil hybrid NK Kondi. V rámci hodnotenia vplyvu hnojiva 
Route a stimulátora rastu Sunagreen bola zistená vyššia úroda 2,70 t ha–1

 pri 
aplikácii stimulátora Sunagreen a vyšší obsah tuku 40,99 % bol zaznamenaný pri 
aplikácii hnojiva Route. 

 
Poďakovanie: Práca bola financovaná Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky, číslo projektu VEGA 1/0388/09/8 „Racionalizácia 
pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach 
globálnej zmeny klímy.“ 
 
[1] Černý, I., Töröková, M., Aktuálne zhodnotenie úrodového potenciálu slnečnice ročnej. Agromanuál, 
2008, 2, 78–79. 
[2] Jankowski, K., Dubis, B., Biostimulators for field crops. In Biostimulators in modern agriculture. 
Warsaw: Wieś jutra Sp. Z.o.o., 2008, 24. 
[3] Lacko-Bartošová, M., Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. Nitra: SPU Nitra, 2005, 575. 
[4] Zubal, P., Vplyv súčasného počasia na tvorbu úrod vybraných plodín. Agrochémia, 2003, 4, 21–24. 
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Kapilárna izotachoforéza (CITP) je elektromigračná separačná metóda pouţívaná 
na stanovenie iónov v rôznych matriciach [1]. Je to účinná analytická metóda, vhodná 
na analýzu iónov s nízkou koncentráciou. Na uskutočnenie izotachoforetickej analýzy 
je potrebné pouţiť diskontinuálny elektrolytický systém obsahujúci vodiaci a zakon-
čujúci elektrolyt. Vodiaci elektrolyt musí obsahovať ión s vyššou pohyblivosťou ako 
má vzorka a zakončujúci elektrolyt ión s niţšou pohyblivosťou [2]. 

CITP je jednoduchá, dostatočne citlivá, lacná metóda vhodná na beţnú analýzu [3]. 
Pouţíva sa pri analýze a kontrole čistoty látok anorganickej, organickej a bioche-
mickej povahy, napr. aminokyselín, proteínov, peptidov a iných ionizovateľných látok 
(chloridy, sírany, siričitany, fosforečnany, dusičnany, dusitany, anorganické prvky, 
biogénne amíny) v potravinách, v liečivách, v pôde, vo vode, v hnojivách [4]. 

K výhodám kapilárnej izotachoforézy patrí vysoké rozlíšenie, krátky čas analýzy 
(< 30 min), vysoká citlivosť (detekčný limit ≈ 10−11 mol), jednoduchá kvantifikácia, 
výborná opakovateľnosť, minimálne poţiadavky na predúpravu vzorky (väčšinou len 
riedenie, extrakcia a filtrácia), nízke prevádzkové náklady a je ekologicky prijateľná 
[5]. Nevýhodou CITP v analýze potravín je moţnosť stanoviť len iónové zlúčeniny, 
pričom v jednom analytickom systéme sa dajú separovať buď katióny, alebo anióny 
[6]. Napriek plynulému vývoju nových citlivých analytických techník, CITP ostáva za-
ujímavou doplnkovou metódou kvôli schopnosti koncentrovania a prerozdelenia [7]. 

Pouţitím CITP sme stanovili kyselinu mliečnu, octovú a citrónovú vo viacerých 
vzorkách slovenskej bryndze. Vzorky boli zakúpené v maloobchodnej sieti a vyrobe-
né rôznymi výrobcami [8]. 
 
Poďakovanie: Táto práca vznikla v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0570/08. 

 
[1] Valášková, I., Havránek, E., J. Chromatogr. A, 1999, 836, 201–208. 
[2] Prest, J. E., Fielden, P. R., Talanta, 2008, 75, 841–845. 
[3] Sádecká, J., Polonský, J., Talanta, 2003, 59, 161–165. 
[4] Garaj, J., Bustin, D., Hladký, Z., Analytická chémia, 1987, 744. 
[5] Kvasnička, F., Electrophoresis, 2006, 28, 3581–3589. 
[6] Kvasnička, F., Electrophoresis, 2000, 21, 2780–2787. 
[7] Gebauer, P., Boček, P., Electrophoresis, 2002, 23, 3858–3864. 
[8] Vrbiková, L., Kohajdová, Z., Karovičová, J., Interaktívna konferencia mladých vedcov, 2010, 123. 
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Jedním z příspěvků k současné snaze o nalezení nových obnovitelných energe-
tických zdrojů je mimo jiné vývoj biopalivových článků, tedy zařízení, ve kterých 
dochází pomocí redoxních reakcí k přeměně části chemické energie pouţitého paliva 
na energii elektrickou. Tato transformace se děje pomocí biokatalyzátorů − enzymů 
nebo mikrobiálních buněk. Oproti v konvenčních palivových článcích vyuţívaných 
katalyzátorech na bázi vzácných kovů jsou enzymy obnovitelnými zdroji, mají 
vysokou selektivitu a optimum provozních podmínek ve fyziologické oblasti. 

Hlavní úkol při konstrukci BFC spočívá v efektivní a stabilní imobilizaci biokata-
lyzátorů na povrch elektrod při zachování jejich katalytické aktivity. Velmi efektivním 
se při řešení těchto problémů ukázalo vyuţití různých druhů nanomateriálů, z čehoţ 
je v této práci vycházeno. 

Příspěvek se zabývá moţnostmi kombinace více druhů uhlíkových nanomateriálů 
při přípravě vhodného imobilizačního rozhraní elektrod biopalivového článku. 
Konkrétně byly vyuţity sférické uhlíkové nanočástice s komerčním označením Ketjen 
Black (KB; průměr cca 40 nm) spolu s jednostěnnými uhlíkovými nanotrubičkami 
(CNT; průměr 1,1 nm, délka 0,5−100 μm). Z těchto materiálů byly přiraveny 
kombinované disperze, jeţ byly nanášeny na povrch Glassy Carbon elektrod. Jako 
disperzní činidlo byl pouţit chitosan, který je mnohem levnější a dostupnější neţ ve 
spojení s KB běţně vyuţívané PTFE a PVDF. Na povrchy takto modifikovaných 
elektrod byly schopny se z roztoků sorbovat fruktóza dehydrogenáza (anoda) a 
bilirubin oxidáza (katoda) a vytvořit tak funkční a stabilní biokatalytická rozhraní 
anody a katody biopalivového článku. 

Ve vzniklé biopolymerní/nanomateriálové matrici pravděpodobně zajistily CNT 
vodivé propojení jednotlivých sférických nanočástic, na které se pouţité enzymy 
sorbují efektivněji neţ na CNT, coţ ve výsledku poskytuje lepší elektronovou 
komunikaci neţ při pouţití pouze KB a efektivnější imobilizaci neţ na samotné CNT. 
Výhodou rovněţ je, ţe jak na anodě, tak na katodě docházelo k efektivní elektronové 
výměně i bez pouţití přídavných mediátorů, nicméně celý koncept lze modifikovat 
tak, aby mohly být tyto mediátory do biokatalytického rozhraní inkorporovány a tím 
zvýšena celková účinnost výsledného biopalivového článku. 
 

Tato publikace byla vytvořená realizací projektu "CEntrum pre Materiály, vrstvy a 
systémy pre Aplikácie a CHemIcké procesy v extrémNych podmienkAch" na základe 
podpory operačního programu Výzkum a vývoj financovaného z Evropskeho fondu 
regionálního rozvoje. 
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Glukóza oxidáza (GOX) z Aspergillus niger je flavoproteín, ktorý katalizuje oxidáciu 

β-D-glukózy za prítomnosti molekulového kyslíka ako akceptora elektrónu na δ-
glukónolaktón, ktorý následne spontánne hydrolyzuje na kyselinu glukuronovú a 
peroxid vodíka. Je to dimér s molekulovou hmotnosťou 160 kDa zloţený z dvoch 
identických podjednotiek. Kaţdá podjednotka (monomér) obsahuje tesne nekovalen-
tne viazanú molekulu FAD [1]. Štúdium glukóza oxidázy a jeho aplikácia je obmedze-
ná jej konformačnou stabilitou. Je známe, ţe teplotná stabilita a dynamické vlastnosti 
enzýmu závisia na redoxnom stave [2]. Aj napriek výraznému pokroku v štúdiu GOX 
sa doposiaľ nepodarilo pochopiť mechanizmus ireverzibilnej teplotne indukovanej 
denaturácie/ inaktivácie glukóza oxidázy [1]. 

Absorpčné spektrum GOX sa vo viditeľnej oblasti vyznačuje prítomnosťou pásov 
prislúchajúcich flavinovému kofaktoru, prostredníctvom ktorých sa sledujú teplotne 
indukované zmeny v aktívnom mieste pri rôznych koncentráciách proteínu. Teplota 
prechodu teplotne indukovanej denaturácie GOX je monitorovaná aj metódou cirku-
lárneho dichroizmu (CD). CD spektrum GOX v natívnom stave sa vyznačuje relatívne 
silnými signálmi vo viditeľnej, blízkej-UV a ďalekej-UV oblasti. Vo viditeľnej oblasti je 
pozorovaný pozitívny Cottonov efekt s maximom pri 375 nm, ktorý prislúcha prítom-
nosti flavínového kofaktora [3]. Vo viditeľnej a blízke-UV oblasti sú zmeny v CD spek-
trách GOX v teplotne denaturovanom a natívnom stave výrazné, hlavne vďaka diso-
ciácii FAD-u z proteínu [1]. Zvýšenie teplotnej stability v oxidovanom stave sa dá 
dosiahnuť externým prídavkom sorbitolu, glycerolu alebo iných polyolov , rôznych 
solí alebo polyelektrolytov [4]. 

V našej práci sa snaţíme objasniť problematiku teplotnej stability modelového 
proteínu v oxidovanom stave v rôznom pH prostredia aj v prítomnosti látok poten-
ciálne stabilizujúcich jeho štruktúru. Výrazným pokrokom v našej práci bolo objavenie 
vhodného redukčného činidla na redukciu GOX, ktoré zabezpečí trvalé redukčné 
prostredie (v definovanom rozsahu pH) potrebné na uskutočnenie merania teploty 
prechodu. Týmto spôsobom vieme predmetne porovnať hodnoty teplôt prechodu 
GOX v oxidovanom a redukovanom stave. 
 

Príspevok bol vypracovaný v rámci projektov č. 26220120033 z ŠF EU, VEGA 
2/0038/09, projekt APVV-0171-10 a VVGS PF 17/2011/Ch 

 
[1] Gouda, M. D., Singh, S. A., Rao, A. G. A., Thakur, M. S., Karanth, N. G. J. Biol. Chem., 2003, 278, 
24324–24333. 
[2] Nakamura, S., Koga, K. Biochem. Biophys. Res. Commun., 1977, 78, 806–810. 
[3] Strickland, E. H. CRC Crit. Rev. Biochem., 1974, 2, 113–175. 
[4] Ye, W. N., Combes, D., Manson, P. Enzyme Microb. Technol., 1988, 10, 498–502. 
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Ľudský moč je diagnosticky dôleţitá biologická tekutina obsahujúca rôzne organické 

a anorganické látky, ktoré zahŕňajú viacero prírodných fluorofórov. Väčšina z nich je 
tvorená metabolitmi tryptofánu, no patria tu aj metabolity riboflavínu, katecholamíny a 
porfyríny. Vďaka nim sa normálny moč vyznačuje silnou fluorescenciou. Zmeny 
autofluorescencie moču, teda zmeny koncentrácie týchto fluorofórov, sú vyvolané 
fyziologickými alebo patologickými zmenami – poruchami metabolizmu, diétou, 
vekom a inými faktormi [1−3]. 

Moč ako viaczloţková biologická tekutina môţe byť graficky definovaná excitačno-
emisnou alebo synchrónnou fluorescenčnou matricou. Tieto fluorescenčné matrice 
poskytujú komplexnú charakterizáciu moču ako jedného celku. Avšak interpretácia 
a praktická aplikácia týchto spektrálnych charakterizácií je značne komplikovaná kvôli 
koncentračnej variabilite samotného moču [4]. Zavedením koncentračných paramet-
rov pri snímaní synchrónnych fluorescenčných spektier vznikla tzv. koncentračná 
fluorescenčná matrica, ktorá poskytuje informácie o pomeroch zmesi vo vzorkách 
moču. 

V práci prezentujeme aplikáciu koncentračných fluorescenčných matríc na charak-
terizáciu moču. Synchrónne fluorescenčné spektrum moču zahŕňa autofluorescenciu 
jednotlivých fluorofórov a ich interakcií. Na základe fluorescenčných charakteristík 
(Δλ; λex) vieme predpokladať prítomnosť sledovaných fluorofórov (napr. Δλ = 30 nm; 
λex = 280 nm → metabolity tryptofánu a katecholamíny). Kaţdá zmena fluorofóru 
naruší rovnováhu medzi vzájomnými interakciami fluorofórov, čo sa prejaví aj 
zmenou grafického výstupu. Koncentračné fluorescenčné matrice moču zdravých 
jedincov, ktoré boli merané pri rôznych Δλ (30; 60; 90; 120; 150) nm poskytujú širokú 
škálu informácií. Patologické stavy sa prejavujú zmenami vylučovaných metabolitov, 
ktoré sa navzájom líšia fluorescenčnými vlastnosťami, čo sa následne odrazí aj v 
zmene tvaru a intenzity fluorescenčných matríc. Charakteristika kaţdej vzorky moču 
je jedinečná, takţe porovnanie fluorescenčných matríc moču zdravých a potenciálne 
chorých jedincov by mohlo rozšíriť a doplniť diagnostické moţnosti. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0402/10. 
 
[1] Saude, Adamko, Rowe, Marrie, Sykes: Metabolimics, 2007, 3, 439−451. 
[2] Guminetsky, Gayka, Kokoschuk, Grigorishin, Kirsh: SPIE, 1999, 579−589. 
[3] Ohashi, Kanamoto, Yamaguchi, Eto, Maekawa, Tohoku: Exp. Med., 1986, 148, 335−339. 
[4] Kušnír, Dubayová, Lešková, Lajtár: Analytical letters, 2005, 38, 1559−1567. 
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Iónové kvapaliny predstavujú novú technológiu s potenciálom pre dlhodobé procesy 

vyuţiteľné v biochemickom a biotechnologickom priemysle, napr. ako náhrady 
rozpúšťadiel, v katalytických reakciách alebo tieţ v elektrochemických zariadeniach. 
Priestor pre vytváranie iónových kvapalín sa v súčasnej dobe pohybuje v poriadku 
1030 zlúčenín. Tieto zlúčeniny sú väčšinou syntetizované zo štyroch funkčných 
skupín. Najčastejšie katiónové skupiny na výrobu iónových kvapalín sú: N,N´-
dialkylimidazólium, N-alkylpyridínium, alkylamónium (súčasť DES), alkylfosfónium. 
Starostlivým výberom vhodných katiónov a aniónov je moţné meniť fyzikálne vlast-
nosti iónových kvapalín a tak môţu byť tieto systémy prispôsobené, aby spĺňali 
kritéria konkrétnej aplikácie. To má viesť k zavedeniu termínu „designer solvents“ [1]. 
Pouţitie iónových kvapalín je výhodné pre širokú škálu aplikácií, avšak existujú dve 
hlavné nevýhody ich pouţitia. Ich príprava môţe byť veľmi drahá a manipulácia s 
nimi je ťaţko zvládnuteľná. Alternatívou k pouţitiu týchto iónových kvapalín sú „Deep 
Eutectic Solvents“ (DES) rozpúšťadlá, ktoré sú rozšíreným modelom iónových 
kvapalín [2–4]. Termín DES, bol vytvorený ako prostriedok na ich rozlíšenie od 
pravých iónových kvapalín a tieţ, aby odráţali veľké poklesy v bode tuhnutia (aţ 
niekoľko sto stupňov celzia) eutektickej zmesi. V súčasnosti sa problematika DES 
rozšírila o skúmanie ich stabilizačných účinkov na štruktúry biomakromolekúl. 

Skúmame vplyv špeciálnej skupiny iónových kvapalín (DES) v rôznych kombiná-
ciách a pomeroch na konformačné prechody a stabilitu modelového proteínu cyto-
chrómu c, pomocou metód UV-absorpčnej spektroskopie, fluorescencie a kruhového 
dichroizmu. Hlavným cieľom projektu je príprava nových jedinečných kombinácii DES 
s čo najlepšími stabilizačnými vlastnosťami v kombinácii s biomakromolekulami, či uţ 
obmenou kvartérnej amónnej soli za jej derivát s podobnými vlastnosťami, alebo 
obmenou organického donora vodíka. Získané poznatky ďalej vyuţijeme pri štúdiu 
interakcií proteínov s inými biomakromolekulami alebo látkami potenciálne stabili-
zujúcimi ich štruktúru. Taktieţ týmto projektom chceme prispieť k štúdiu biomakro-
molekúl v extrémnych, vysokošpecifických podmienkach prostredia. 

 
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektov č. 26220120033 z ŠF EU, VEGA 
2/0038/09, projekt APVV-0171-10,  VVGS UPJS 18/10-11 a VVGS PF 17/2011/Ch 

 
[1] Freemantle M. Chem. Eng. News, 1998, 76, 32–37. 
[2] Abbott, A. P.; Capper, G.; Davies, D. L.; Rasheed, R. K., J. Eur. Chem., 2004, 10, 3769–3774. 
[3] Abbott, A. P.; Capper, G.; Davies, D. L.; Rasheed, R. Inorg. Chem., 2004, 43, 3447–3452. 
[4] Abbott, A. P.; Capper, G.; Davies, D. L.; Munro, H.; Rasheed, R. K.; Tambyrajah, V. Chem. 
Commun., 2001, 19, 2010–2011. 
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DNA je dvojzávitnicová molekula, v ktorej dve samostatné vlákna sú spolu spojené 

Watson–Crickovým párovaním báz. Sekvencie DNA bohaté na purín a obsahujúce 
viacero guanínov, môţu vytvárať štvorvláknové štruktúry zvané G-quadruplexy. 
Sekvencie, ktoré môţu vytvoriť túto štruktúru sa nachádzajú v  telomerických 
regiónoch v určitej fáze bunkového cyklu [1–3]. Teloméry sú špecializované funkčné 
komplexy, ktoré chránia konce eukaryotických chromozómov [4]. Ľudská telomerická 
DNA na konci chromozómov pozostáva z opakujúcich sa sekvencií 
(TTAGGG/CCCTAA)n, ktoré sú ukončené prečnievajúcim jednovláknovým koncom 
(TTAGGG)n. V prítomnosti jednomocných katiónov draslíka a sodíka, jednovláknové 
konce bohaté na guanín môţu formovať quadruplexovú konformáciu [5]. Tieto 
konformácie sú schopné inhibovať enzýmovú aktivitu telomerázy, ktorá formuje 
telomerické opakovania na koncoch chromozómov a tak vplýva na proliferáciu 
rakovinových buniek. Proliferácia nádorových buniek môţe byť inhibovaná 
telomerázou. Skúmanie malých molekúl, ktoré interagujú a stabilizujú quadruplexovú 
štruktúru v telomérach je súčasným trendom pri vývoji nových terapeutických liečiv 
[6–7]. 

V tejto práci boli študované interakcie nových derivátov protinádorového liečiva 
Braco-19 [1–5] s ľudskou telomerickou quadruplexovou DNA, dAGGG(TTAGGG)3 
a dvojvláknovou ctDNA pomocou cirkulárného dichroizmu a UV-VIS spektroskopie. 
Boli vyselektované deriváty, ktoré sa prednostne interkalujú do dvojvláknovej DNA a 
nie sú schopné vytvoriť quadruplexovú štruktúru a deriváty s niţšou schopnosťou 
viazať sa do ctDNA ale schopné zbaliť jednovláknovú telomerickú DNA do 
štvorvláknovej quadruplexovej štruktúry bez prítomností iónov. Z našich výsledkov 
vyplýva, ţe derivát 1 s krátkymi postrannými reťazcami sa interkaluje do ctDNA ale 
nie je schopný indukovať štvorvláknovú DNA, zatiaľ čo deriváty 2–5 vedia zbaliť 
telomerickú DNA do štruktúry G-quadruplexu. 

 
Táto práca bola finančne podporená grantom VVGS 32/10-11. 
 
[1] Blackburn, Cell, 1994, 77, 621–623. 
[2] Paeschke, Nat. Struct. Mol. Biol., 2005, 12, 847–854. 
[3] Paeschke, Nat. Struct. Mol. Biol., 2008, 15, 598–854. 
[4] Rhodes, EMBO Rep., 2002, 3,1139. 
[5] Chaires, FEBS J., 2010, 277, 1098–1106. 
[6] Olaussen, Crit. Rev. Oncol. Hematol., 2006, 57, 191–214. 
[7] Phan, FEBS J., 2010, 277, 1107–1117. 
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Cieľom práce je príprava stopovača 239Np z 243Am pomocou extrakčnej chromato-

grafie ako separačnej metódy, ktorý môţe byť pouţitý ako stopovač na stanovenie 
rádiochemického výťaţku 237Np v analýzach vzoriek ţivotného prostredia. 

237Np je alfa ţiarič (T1/2 = 2,144 × 106 r) [1]. Do ţivotného prostredia sa dostáva 
z prepracovávania jadrového paliva a z testovania jadrových zbraní. Pretoţe 237Np je 
dcérskym rádionuklidom 241Am, v budúcnosti bude dominantným rádionuklidom 
v rádioaktívnych odpadoch, preto treba venovať pozornosť jeho stanoveniu v ţivot-
nom prostredí. Rádiochemický výťaţok 237Np sa monitoruje pridaním stopovača 
239Np, ktoré má dobu polpremeny T1/2 = 2,355 d [2]. 243Am patrí medzi dlhoţijúce 
alfa-ţiariče a má dobu polpremeny T1/2 = 7370 r. Rádioaktívna rovnováha tohto páru 
je dosiahnutá po uplynutí desaťnásobku doby polpremeny 239Np (23,6 d). 

K 2,5 mol dm−3 HNO3 sme pridali 243Am so známou aktivitou, A = 60 Bq. K roztoku 
sme pridali 1,2 mg Fe(III) a 150 mg kyseliny askorbovej. Katióny ţeleza, ktoré sa 
konvertovali na Fe(II) kyselinou askorbovou, napomáhali rýchlej redukcii Np na 
Np(IV). V experimente sme pouţili komerčne dostupný sorbent TEVA®Resin od firmy 
Eichrom Technologies. Kolónu sme najprv kondiciovali s 10 mL 2,5 mol dm−3 HNO3, 
potom sme naniesli vzorku a nasledovalo premývanie kolóny 3 × 5 mL mol dm−3 

HNO3. Elúcia 239Np sa vykonala jeho vymytím z kolóny so 40 mL 0,5 mol dm−3 HCl. 
Odparok sa rozpustil v 2 mL 0,5 mol dm−3 HCl. 

Aktivita naneseného roztoku na kolónu sa zmerala pouţitím HPGe detektora. 
Získané spektrum gama roztoku 243Am potvrdzuje rovnováhu s 239Np. Po samotnej 
rádiochemickej separácií sa zmerala aktivita získaného roztoku s 239Np pomocou 
HPGe detektora. Separácia 239Np od 243Am bola efektívna. Prvý eluát z kolóny môţe 
byť uskladnený a po 25 dňoch opäť pouţitý na prípravu stopovača 239Np.  
 
[1] TULI, Nuclear wallet cards., 2005, 115. 
[2] KOREA ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTITUTE. Table of Isotopes, 2000. 
  



VYUŢITIE INŠTRUMENTÁLNYCH METÓD V ANALÝZE BIOLOGICKY VÝZNAMNÝCH LÁTOK 

65 

Vyuţitie disperzie uhlíkových nanorúrok v kyseline hyalurónovej 
na prípravu elektrochemického NADH senzora 

 
Jana Šefčovičová, Jaroslav Filip, Peter Gemeiner, Ján Tkáč 

 
Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Centrum glykomiky, SAV, Dúbravská cesta 9, 

845 38 Bratislava 
jana.sefcovicova@savba.sk 

 

NAD(P)H je kofaktor viac ako 500 enzýmov a jeho regenerácia je kľúčová pre 
mnohé praktické aplikácie, napr. biosyntézu, prípravu biosenzorov a biopalivových 
článkov [1]. Na detekciu NADH bez vyuţitia mediátora sa v dnešnej dobe pouţívajú 
rôzne formy nanoštruktúr, napr. mezoporézny uhlík, nanoporézne kovy alebo grafén, 
ale najviac pouţívané sú uhlíkové nanorúrky (CNT) [2]. CNT majú výborné redoxné 
vlastnosti vďaka prítomnosti defektov a ostrých hrán [3]. Čisté CNT je značne 
náročné dispergovať v organických alebo vodných rozpúšťadlách, disperzné činidlo 
by malo byť schopné zaviesť funkčné skupiny, ktoré by bolo moţné vyuţiť pri 
modifikácii CNT, a poskytnúť vysokú biokompatibilitu. Nedávne štúdie naznačujú, ţe 
na tento účel môţe byť veľmi účinne pouţitá kyselina hyalurónová (HA), súdiac 
z výbornej vodivosti nanokompozitu a pozoruhodnej schopnosti dispergovať CNT [4]. 

Našim cieľom bolo pripraviť biokompatibilný nanokompozit pozostávajúci 
z jednostenných uhlíkových nanorúrok (SW CNT) dispergovaných v HA, ktorý by sa 
pouţil na konštrukciu senzora na elektrochemickú detekciu NADH bez pouţitia 
mediátora. Zariadenie bolo charakterizované hlavne pomocou elektrochemických 
techník, ďalej skenovacou elektrónovou mikroskopiou (SEM) a FTIR spektroskopiou. 
CNT-HA bionanokompozit preukázal lepší prenos náboja, vyššiu krátkodobú stabilitu 
a vyššiu selektivitu stanovenia NADH v porovnaní s často pouţívaným CNT-CHI 
(chitozán) bionanokompozitom. Výkon senzora modifikovaného s CNT-HA bol 
testovaný vo vsádzkovom a prietokovom (FIA) systéme, kde boli stanovené jeho 
základné charakteristiky. NADH senzor vykazoval veľmi dobrú operačnú stabilitu 
(92 % pôvodnej citlivosti po 22 hodinách kontinuálneho merania), čo je dôleţitá 
vlastnosť pre jeho integráciu do biopalivových článkov alebo biosenzorov. Nakoniec 
bol takto pripravený senzor pouţitý pri optimalizácii konštrukcie biosenzora na 
stanovenie D-sorbitolu [5]. 

 

Táto práca vznikla za podpory EEA grantu SAV-FM-EHP-2008-04-04. Príspevok bol 
vytvorený realizáciou projektu Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie 
a ChemIcké procesy v extrémNych podmienkAch na základe podpory operačného 
programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 
[1] Kumar, S.A., Chen, S.M., Sensors, 2008, 8, 739–766. 
[2] Ahammad, A. J. S., Lee, J. J., Rahman, M. A., Sensors, 2009, 9, 2289–2319. 
[3] Banks, C. E., Compton, R. G., Analyst, 2005, 130, 1232–1239. 
[4] Moulton, S. E., Maugey, M., Poulin, P., Wallace, G. G., J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 9452–9457. 
[5] Filip, J., Šefčovičová, J., Tomčík, P., Gemeiner, P., Tkac, J., Talanta, 2011, 84, 355–361. 
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Základom vyuţitia fluorescenčných javov na sledovanie ţivotných funkcií 

mitochondrií je vonkajšia mitochondriálna membrána, ktorá ako prvá prichádza do 
kontaktu s vonkajšími fyzikálnymi a chemickými vplyvmi. Nevyhnutnou podmienkou 
na vyuţitie fluorescencie pri štúdiu mitochondrií je prítomnosť fluorofóru na vhodnom 
mieste. Po oţiarení fluorofórov (tyrozínu, tryptofánu, fenylalanínu a koenzýmov) 
vonkajšej mitochondriálnej membrány, ktoré emitujú sekundárne emisné ţiarenie, 
primárnym UV ţiarením, dochádza k sekundárnej emisii ţiarenia mitochondriami – 
autofluorescencii [1]. 

Za účelom lepšieho pochopenia dynamiky ţivotných funkcií mitochondrií sme 
uskutočnili porovnanie endogénnej fluorescencie kontrolných a experimentálnych 
vzoriek mitochondrií izolovaných z pečene potkana, u ktorého sa uskutočnila (1 hod) 
ischémia a následná (1 hod) reperfúzia tenkého čreva pomocou excitačno – emisnej 
matrice, synchrónneho fluorescenčného fingerprintu a jednoduchého synchrónneho 
a emisného fluorescenčného spektra. 

Na základe našich výsledkov, určených excitačných a emisných maxím, pozorova-
ného batochrómneho posunu a poklesu fluorescencie sme zistili, ţe sledujeme 
spoločné zmeny endogénnej fluorescencie zmesi fluorofórov tryptofánu, tyrozínu a 
fenylalanínu. Tieto aromatické aminokyseliny slúţia ako endogénne fluorescenčné 
markery proteínov vo vonkajšej mitochondriálnej membráne a ako perspektívne 
diagnostické markery ischemického poškodenia. Pokles intenzity fluorescencie v 
našich experimentálnych vzorkách je spôsobený pravdepodobne zníţením mnoţstva 
proteínov v mitochondriách pečene počas ischémie tenkého čreva a hodinovej 
reperfúzie. Pokles proteínov počas ischémie a reperfúzie bol pozorovaný aj pri iných 
typov ischémie napr. pri ischemickom poškodení svalu [2]. 

Mitochondrie z hľadiska fluorimetrie predstavujú komplexný, vysoko organizovaný 
multifluorescenčný systém [3]. Hlavným cieľom predloţenej práce bolo s vyuţitím 
viacerých fluorescenčných techník poskytnúť širší pohľad na funkciu mitochondrií. 
Naše pozorovania a výsledky ukázali, ţe ischémia zníţila autofluorescenciu endo-
génnych fluorofórov na vonkajšej mitochondriálnej membráne, najväčšie zníţenie 
fluorescencie a zmena tvaru spektra boli pozorované u vzoriek poškodeného 
tenkého čreva po hodinovej ischémii a reperfúzii. Vytvorenie databázy rôznych 
jednoduchých a trojdimenzionálnych SFF spektier fluorofórov mitochondrií s rôznymi 
typmi ischemických poškodení vyhodnotené štatistickou analýzou bude predmetom 
nasledujúceho štúdia. 
 
[1] Lakowicz J.R.: Principles of fluorescence spectroscopy, Springer 3

rd
 edition, 2006. 

[2] Lakyová L., Toporcer T., Tomečková, V., Sabo J., Radoňak J., Lasers in Surgery and Medicine, 

2010, 42, 665-672. 
[3] Chorvát D.J., Bassien-Capsa V., Cagalinec M., Kirchnerova J., Mateasik A., Comte B., Chorvátová 
A.: Laser Physics, 2004, 14, 220−230. 
  



VYUŢITIE INŠTRUMENTÁLNYCH METÓD V ANALÝZE BIOLOGICKY VÝZNAMNÝCH LÁTOK 

67 

Vyuţitie fluorescenčných spektrálnych metód na analýzu 
biologických tekutín zvierat 

 
Zuzana Šteffeková1, Anna Birková1, Darina Baranová2, Peter Supuka3, 

Igor Valocký4, Miroslav Húska5, Mária Mareková1 
 

1
Ústav lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie a Labmed a.s., Košice, 

2
Klinika malých zvierat UVLF, Košice, 

3
Ústav chovu zvierat UVLF, Košice, 

4
Klinika koní, UVLF, Košice, SR, 

5
Klinika ošípaných, UVLF, Košice 

steffekova.zuzana@gmail.com 

 
Fluorescenčná spektrofotometria je technika vyznačujúca sa vysokou senzitivitou, 

rýchlosťou a jednoduchosťou prevedenia. Natívne fluorofóry (prirodzene 
fluoreskujúce látky) sú prirodzenou súčasťou biologických tekutín. Autofluores-
cenciou sa vyznačujú vysokokonjugované polycyklické aromatické molekuly napr. 
niektoré vitamíny (kyselina listová), koenzýmy (NADH, FAD), ale aj aromatické 
aminokyseliny a ich deriváty. Zloţenie, koncentrácia a vzájomné interakcie 
fluorofórov v biologických tekutinách poskytujú komplexný obraz o metabolizme 
indivídua. Najjednoduchšie dostupným a analyticky veľmi zaujímavým biologickým 
materiálom, ktorý je vhodný na fluorescenčnú analýzu je moč. Z biochemického 
hľadiska je moč zmesou chemických látok, z ktorých mnohé majú charakter 
prirodzených fluorofórov. Fluorescenčná spektrálna matrica moču (fingerprint) je 
vlastne „sumárny snímok“ natívnej fluorescencie všetkých prítomných fluoreskujúcich 
metabolitov. Fingerprintové metódy sú zaloţené predovšetkým na vzájomnom 
porovnávaní a nachádzaní rozdielov a neočakávaných zmien. Našim cieľom bolo 
zistiť potenciál fluorescenčnej spektrálnej analýzy na definíciu moču 8 vybraných 
druhov zvierat a človeka. Porovnaním fluorescenčných fingerprintov močov študova-
ných druhov zvierat sa nám podarilo s veľkou istotou identifikovať o aký druh sa 
jedná. Rôzne zloţenie fluorofórov moču sledovaných druhov zvierat a človeka svedčí 
o dote-raz nepopísaných metabolických medzidruhových rozdieloch, čo môţe mať 
význam pre laboratórnu analýzu biologických tekutín rôzneho pôvodu. 

 
VEGA 1/0402/10. 
 
[1] Birková, Dubayová, Kušnír, Klin.Biochem.Metab., 2007, 15, 145−149. 
[2] Kušnír, Dubayová, Lešková, Lajtár, Analytical Letters, 2005, 38, 1559–1567. 
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Volné radikály jsou vysoce reaktivní molekuly schopné přijmout vazebný elektron 

jiné sloučeniny, v důsledku čehoţ mění její chemickou strukturu. Přesto jsou v orga-
nizmu nezbytné pro správný průběh některých biologických procesů. Zvýší-li se však 
jejich koncentrace nad určitou hodnotu, pak pro organismus představují potenciální 
riziko, neboť přispívají ke vzniku řady onemocnění. Radikálové procesy se také 
značnou měrou podílejí na procesech vedoucích ke zhoršení uţitkových vlastností 
potravin. Udrţováním koncentrace radikálů na bezpečné hladině lze zmírnit výše 
uvedené nepříznivé faktory. 

Antioxidanty přítomné v potravinách nebo organismu představují jeden z mecha-
nismů eliminace aktivity volných radikálů tím, ţe je převádí do méně reaktivních nebo 
nereaktivních forem. Mezi antioxidačně nejaktivnější látky v potravinách patří 
jednoduché a sloţené fenolové látky, flavonoidy včetně katechinů a anthokyanů, 
stilbeny, a také některé vitaminy (tokoferoly a tokotrienoly (vit. E), kyselina askorbová 
(vit. C), karotenoidy (karoteny, lykopen, lutein)). Také některé stopové prvky vykazují 
značnou antioxidační kapacitu, např. zinek, selen nebo měď. 

Vzhledem k prokázané vzájemné korelaci mezi antioxidační aktivitou (AA) látek 
přijímaných v potravě a prevencí některých onemocnění, např. kardiovaskulárních 
chorob, vzrůstá zájem stanovit celkovou antioxidační aktivitu různých systémů − 
Total antioxidant activity, TAA − parametr kvantifikující kapacitu vzorku biologického 
materiálu eliminovat působení radikálů. Její vyjádření představuje multidimenzionální 
problém. Pro objektivní zhodnocení je nutné zohlednit mnohé faktory, mimo jiné: 
- koncentraci jednotlivých antioxidantů, 
- fyzikálně-chemické vlastnosti prostředí (charakter, viskozita, pH, teplota, tlak), 
- kinetické, termodynamické, elektrochemické a strukturní vlastnosti antioxidantů, 
- synergismus působení antioxidantů, a to jak pozitivní, tak i negativní, 
- přítomnost iontů kovů a některých látek, které mohou negativně ovlivňovat chování, 
- metody pouţité k stanovení antioxidační aktivity. 

V souvislosti s tím je nutno poznamenat, ţe pro stanovení AA byla vyvinuta řada 
chemických a fyzikálních analytických metod. Většina z nich je zaloţena na různých 
principech, např. na eliminaci radikálů – metoda TEAC, DPPH, ORAC, nebo na 
hodnocení redoxních vlastností – FRAP, cyklická voltametrie. Kaţdá z pouţívaných 
metod má však své nedostatky a jimi dosaţené výsledky se vzájemně liší. Vzhledem 
k tomu, ţe se antioxidační aktivita povaţuje za jedno ze základních kritérií biologické 
hodnoty potravin, je nutné zdokonalení těchto metod, a to i v souvislosti s moţností 
jejich vzájemné korelace. Příspěvek sumarizuje uvedené problémy a jejich moţná 
řešení. 
 
Poděkování: Tento příspěvek byl vytvořen realizací projektu „Centrum excelentnosti 
pre kontaminujúce látky a mikroorganismy v potravinách“, na základě podpory 
operačního programu Výzkum a vývoj financovaného z Evropského fondu 
regionálního rozvoje. 
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Genómová DNA sa v bunkách vyskytuje prevaţne vo forme dvojvláknovej závitnice, 
avšak pri procesoch ako sú replikácia, transkripcia a translácia dochádza ku čiastoč-
nej denaturácii a vzniku jednovláknových úsekov. Takéto jednovláknové DNA môţu 
vytvárať aj alternatívne typy DNA štruktúr, ako je napríklad G-kvadruplex [1]. G-kvad-
ruplexová štruktúra sa skladá z niekoľkých G-kvartetov, vytvorených zo štyroch 
guanínov prepojených prostredníctvom Hoogsteenových vodíkových väzieb [2]. 
Úseky bohaté na guaníny boli pozorované v kľúčových oblastiach eukaryotického a 
prokaryotického genómu, ako sú v promótoroch, v krátkych mikrosatelitných aj 
dlhých minisatelitných repetíciách, v ribozomálnej DNA a v telomerických oblastiach 
eukaryotických buniek [3]. 

Teloméry sú nukleoproteínové komplexy lokalizované na konci eukaryotických chro-
mozómov, ktoré zohrávajú protektívnu úlohu chromozomálnej DNA pred degradáciou 
a rekombináciou. Ľudská telomérna DNA pozostáva z niekoľkých kilobáz dvojvlák-
nových tandemových repetícií bohatých na guanínové bázy a jednovláknového 3’- 
prečnievajúceho konca dlhého pribliţne 200 nukleotidov. G-bohaté jednovláknové 
úseky môţu vytvárať kvadruplexové štruktúry s rôznou topológiou [4]. 

V tejto práci sme sa zamerali hlavne na štúdium tvorby telomérnych G-kvadru-
plexových štruktúr. Hlavným cieľom bolo objasniť vplyv dĺţky prečnievajúcich koncov 
telomér na tvorbu a stabilitu G-kvadruplexov. Výsledky boli prevedené s vyuţitím 
spektrálnych (UV-VIS spektroskopia, kruhový dichroizmus, CD) a elektroforetických 
metód (PAGE). Zistili sme, ţe dĺţka a sekvencia prečnievajúcich koncov jednotlivých 
oligomérov výrazne ovplyvňuje zbaľovanie kvadruplexu a zapríčiňuje posun rovno-
váhy v zastúpení jednotlivých konformácií. Tento vplyv sme sledovali nielen v pod-
mienkach in vitro, ale aj v tzv. „molecular crowding“ podmienkach buniek stimu-
lovaných prítomnosťou polyetylén glykolu (PEG-200) [5]. 

Výsledky experimentov získané zo štúdia G-kvadruplexov môţu pomôcť pri 
charakterizácii podmienok, pri ktorých dochádza k ich konformačným zmenám, a 
taktieţ umoţňujú definovať faktory, ktoré ovplyvňujú teplotnú stabilitu G-kvad-
ruplexov. Charakterizácia vlastností G-kvadruplexových štruktúr môţe vniesť nové 
poznatky pri chápaní regulácie génovej expresie, ale aj pri vývoji nových moţností v 
proti nádorovej terapii. 
 
Táto práca vznikla s podporou grantov UPJŠ VVGS 18/10-11 a VEGA 1/0153/09. 
 
[1] Nakken,S., Rognes,T. a Hovig,E. Nucleic Acids Res., 2009, 37, 5749–5756. 
[2] Gellert,M., Lipsett,M.N. a Davies,D.R. P.N.A.S USA., 1962, 48, 2013–2018. 
[3] Patel,D.J., Phan, A.T. a Kuryavyi,V. Nucleic Acids Res. 2007, 35, 7429–7455. 
[4] De Cian,A., Lacroix,L., Douarre,C., Temime-Smaali,N., Trentesaux,C., Riou,J.F. a Mergny,J.L. 
Biochimie., 2008, 90, 131–155. 
[5] Viglasky,V., Bauer,L., Tluckova,K. a Javorsky,P. J. Nucleic Acids., 2010, pii: 820356. 
 

  



ORGANICKÁ, BIOORGANICKÁ, FARMACEUTICKÁ CHÉMIA, FARMAKOLÓGIA A TOXIKOLÓGIA 
 

70 

 
 

ORGANICKÁ, BIOORGANICKÁ, FARMACEUTICKÁ 
CHÉMIA, FARMAKOLÓGIA A TOXIKOLÓGIA 

 
 
 
 

 
 
  



ORGANICKÁ, BIOORGANICKÁ, FARMACEUTICKÁ CHÉMIA, FARMAKOLÓGIA A TOXIKOLÓGIA 
 

71 

Screening glykozidáz v rastlinných preparátoch 
 

Erika Farkašová, Miroslav Belák, Vladimír Mastihuba 
 

Chemický Ústav, Centrum glykomiky SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 38 Bratislava 
chemerfa@savba.sk 

 
Glykozidázy a glykanázy sú enzýmy katalyzujúce hydrolýzu glykozidovej väzby 

oligosacharidov, polysacharidov a glykozidov. Ich hydrolytická schopnosť nachádza 
priemyselné vyuţitie predovšetkým v potravinárskom priemysle pri výrobe delak-
tózovaného mlieka, glukózy a glukózo−fruktózových sirupov. Zmenou reakčných 
podmienok však tieto enzýmy dokáţu glykozidovú väzbu aj vytvárať, čo sa vyuţíva 
napríklad pri tvorbe galaktooligosacharidov, fruktooligosacharidov, biotenzidov (alkyl 
glykozidy), alebo glykozidov a oligosacharidov pre medicínske účely. To je dôvodom 
intenzívneho hľadania nových lacných glykozidáz s vhodnými technologickými, resp. 
syntetickými vlastnosťami. 

Chemická syntéza alkyl glykozidov je niekedy pomerne náročný proces, vyţadujúci 
často kombináciu niekoľkých syntetických krokov a môţe viesť k tvorbe ťaţko deliteľ-
ných zmesí anomérov v oboch ich cyklických formách (furanózovej a pyranózovej). 
Enzýmový proces, ktorý v jednom kroku umoţní získať ţiadaný glykozid je preto 
sľubnou alternatívou ku klasickým chemickým postupom. 

Bohatým zdrojom glykozidáz sú rastlinné materiály ktoré sú surovinou, produktom, 
alebo odpadom z agrotechnológií a potravinárskych výrob. 

Úlohou tejto práce je screening aktivít glykozidáz (α- a β-glukozidáza, α- a β-
galaktozidáza, β-fruktofuranozidáza) v odtučnených rastlinných materiáloch, prevaţ-
ne semien (strukoviny, mak, ovocné jadrá, kakaové bôby, rôzne druhy orechov, 
semená kávovníka, bavlnníka, rohovníka, gledície a pod.). Práca nie je zameraná na 
typické hydrolyzačné reakcie, ale schopnosť enzýmov vytvárať etyl glykozidy 
v transglykozylačných reakciách vychádzajúcich z príslušných disacharidov (celo-
bióza, maltóza, sacharóza, melibióza a laktóza). Z hľadiska syntézy tak boli nájdené 
zaujímavé aktivity v kakaových bôboch (β-fruktofuranozidáza), bavlnníku (β-frukto-
furanozidáza, α-glukozidáza), semenách ľanu (β-glukozidáza) a marhulí (β-frukto-
furanozidáza, β-glukozidáza). 
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Chalkográn, 2-etyl-1,6-dioxaspiro(4,4)nonán, je zloţkou agregačného feromónu 

hrajúceho dôleţitú úlohu v pohlavnom ţivote lykoţrúta lesklého (Pityogenes 
chalcographus). Preto sa pouţíva ako komponent feromónových pascí v boji s týmto 
škodcom. Ide o chirálnu zlúčeninu s dvoma stereogénnymi centrami. Zo štyroch 
moţných enantiomérnych variantov sa vo feromóne lykoţrúta nachádza izomér 
(2S,5R) ako najúčinnejšia forma spolu s inaktívnym izomérom (2S,5S), vznikajúcim 
spontánnou racemizáciou [1]. Chemickými postupmi sa vyrába chalkográn ako zmes 
všetkých štyroch enantiomérov. Prírodne identický chalkográn − t.j. zmes jeho 
izomérov (2S,5R) a (2S,5S) moţno pripraviť rovnakou reakciou vychádzajúcou 
z enantiomérne čistého S-(+)-1-(2-furyl)-pentan-3-olu. Jedným zo spôsobov prípravy 
tohto alkoholu je delenie racemickej zmesi prednostnou acyláciou jedného z enan-
tiomérov pomocou lipáz. Podobné syntézy uskutočnené v minulosti poskytovali 
produkt s nevyhovujúcou optickou čistotou [2]. 

Úlohou tejto práce bolo preto nájsť vhodný enzým a reakčné podmienky, za ktorých 
je moţné pripraviť čistý S-(+)-1-(2-furyl)-pentan-3-ol. Ako modelová reakcia bola 
zvolená acetylácia východiskového alkoholu vinyl acetátom. Z piatich testovaných 
lipáz všetky prednostne esterifikovali R-enantiomér, pričom najvyššia enantioselek-
tivita bola pozorovaná u lipáz Lipozyme TL IM a Novozyme 435. Ako reakčné 
prostredie najlepšie vyhovovali dietyléter, metylterbutyléter a diizopropyléter. Po opti-
malizácii podmienok sa podarilo získať ţiadaný enantiomér v enantiomérnom prebyt-
ku vyššom ako 98 % (GC) po 64 %, resp. 71 % konverzii substrátu. 
 
Práca bola finančne podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja ako projekt 
VMSP-P-0106-09 
 
[1] Schurig, V., Weber, R., J. Chromatogr., 1984, 289, 321−332. 
[2] Körblová, E., Koutek, B., Šaman, D., Svatoš, A., Maloň, P., Romaňuk, M, Collect. Czech. Chem. 
Commun., 1990, 55, 1234−1242. 
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Hypertenzia a diabetes mellitus sú rizikové faktory pre vznik kardiovaskulárnych 

ochorení urýchľujúce vznik a progresiu diabetických komplikácií. Voľné radikály 
vznikajúce počas diabetu aj hypertenzie vedú k poškodeniu endotelu viacerými 
mechanizmami [1]. 

Cieľom štúdie bolo vo vybraných orgánoch stanoviť markery oxidačného stresu (N-
acetyl-β-D-glukózaminidázy − NAGA a reaktívnych foriem kyseliny tiobarbiturovej − 
TBARs) a sledovať zmeny v expresii endotelovej NO-syntázy (eNOS) a heat shock 
proteínu 90 (Hsp90) po liečbe novosyntetizovaným potenciálnym beta-blokátorom 
4/1E a prírodným antioxidantom Pycnogenolom®. 

V experimente boli pouţité samce potkanov kmeňa Wistar a spontánne hyper-
tenzných potkanov SHR (Dobrá Voda, SR). Diabetes bol indukovaný u Wistar 
potkanov steptozotocínom (STZ, 3 × 25 mg i.p.). Diabetická (DL) a hypertenzná (HL) 
skupina bola liečená látkou 4/1E (10 mg/kg i.p.) alebo Pycnogenolom® (DP, HP; 
20 mg/kg p.o.) počas 6 týţdňov. V obličke a pečeni boli stanovené hladiny TBARs 
a aktivita NAGA. Zo srdcového tkaniva boli metódou SDS-PAGE a Western blotting 
stanovené expresie eNOS a Hsp90. 

Hladiny TBARs boli zvýšené v obličke u diabetických aj hypertenzných zvierat, 
avšak liečba obidvoma pouţitými látkami ich zníţila. Signifikantne zvýšenú aktivitu 
NAGA zaznamenanú u diabetických zvierat nedokázala upraviť ani jedna z pouţitých 
látok. Zvýšenú aktivitu NAGA v skupine hypertenzných zvierat však zníţila liečba 
Pycnogenolom®. 

U diabetických zvierat bola expresia eNOS zníţená v porovnaní s expresiou u 
kontrolných zvierat. Expresia eNOS bola u hypertenzných zvierat porovnateľná s 
expresiou u kontrolných zvierat. Liečba látkou 4/1E neovplyvnila expresiu eNOS v 
ţiadnej skupine. Liečba Pycnogenolom® signifikantne zvýšila expresiu eNOS u 
diabetických liečených zvierat v porovnaní s neliečenými diabetickými zvieratami. 

Expresia Hsp90 bola u neliečených diabetických aj u hypertenzných zvierat zvýše-
ná v porovnaní so skupinou zdravých kontrolných zvierat. Liečba látkou 4/1E zníţila 
expresiu Hsp90 v skupine diabetických aj hypertenzných zvierat. Liečba Pycnoge-
nolom® zníţila expresiu Hsp90 u diabetických aj hypertenzných zvierat v porovnaní 
s neliečenými skupinami. 

Efekt liečby novosyntetizovaným derivátom 4/1E a Pycnogenolom® na hladinu 
oxidačného stresu boli porovnateľné len v skupine diabetických zvierat. V liečbe 
hypertenzných zvierat preukázal Pycnogenol® lepšie účinky. Liečba látkou 4/1E bola 
účinnejšia ako liečba Pycnogenolom® pri zniţovaní expresie Hsp90 u oboch skupín 
zvierat, čo naznačuje jej vyššiu schopnosť ovplyvniť hladiny oxidačného stresu cez 
kaskádu oxidu dusnatého. 
 
Práca bola podporená grantmi UK 32/2010 a FaF UK/25/2009. 
 
[1] Inoguchi, J Am Soc Nephrol., 2003, 14, S227−S232. 
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Suplementácia antioxidačnými látkami pri terapii cukrovky sa zdá byť efektívnou 

stratégiou na zabránenie vzniku a rozvoja jej chronických komplikácii. Pycnogenol® 
je známy a pouţívaný antioxidant v terapii cukrovky. Skúmali sme účinok Pycno-
genolu® a jeho frakcií (butanolová DX1, vodná DX2, etylacetátová DX3) na diabe-
tické srdce potkana. Experimentálny diabetes mellitus (cukrovka) sme navodili 
streptozotocínom v dávke 3 × 25 mg i.p. (n = 5), kontrolám sme podávali vehikulum 
(fyziologický roztok) v dávke 0,5 mL, p.o. (n = 5). Pycnogenol® sme podávali v dávke 
20 mg/kg (n = 5), frakciu DX1 v dávke 10 mg/kg (n = 5), frakciu DX2 v dávke 
6,59 mg/kg (n = 5) a frakciu DX3 v dávke 3,18 mg/kg (n = 5) p.o. 6 týţdňov. Krvný 
tlak sme merali metódou „tail cuff“. Biometrické, hemodynamické, elektrické paramet-
re sme merali na izolovanom srdci perfundovanom podľa Langendorffa. 12 zvodové 
EKG sme robili na anestetizovanom zvierati. 

Diabetické potkany mali vyšší systolický tlak krvi, (150 ± 2) mm Hg vs. (125 ± 3) mm 
Hg), zhrubnutú ľavú komoru, (3,80 ± 0,04) mm vs. (3,38 ± 0,12) mm, oslabenú kont-
rakciu srdca (17,85 ± 9,78mmHg vs 21,43 ±7,20 mmHg) a zníţený koronárny prietok 
oproti kontrolným zvieratám. Na oboch typoch EKG sme zistili predĺţenie QT inter-
valu a tým aj vyšší počet dysrytmií, (250 ± 78) vs. (142 ± 51). Pycnogenol® stenčil 
hrúbku ĽK, (3,52 ± 0,07) mm vs. (3,80 ± 0,04) mm, zlepšil kontrakciu (28,87 ± 9,42) 
mm Hg vs. (17,85 ± 9,78) mm Hg, a zvýšil koronárny prietok srdcom (8,62 ± 0,98) 
mL/min vs. (6,02 ± 1,98) mL/min v porovnaní s diabetickými zvieratami. Liečba 
Pycnogenolom® však nemala pozitívny vplyv na elektrickú aktivitu sŕdc. Z jedno-
tlivých frakcii Pycnogenolu® bola najúčinnejšia vodná frakcia, ktorá normalizovala nie 
len hrúbku ľavej komory, (3,48 ± 0,08) mm vs. (3,80 ± 0,04) mm, ale zlepšila aj 
kontrakciu diabetického srdca (36,59 ± 5,38) mm Hg vs. (17,85 ± 9,78) mm Hg. Ako 
jediná frakcia pozitívne vplývala aj na elektrickú aktivitu srdca, čo dokazuje skrátenie 
QT intervalu a zníţené mnoţstvo dysrytmii v porovnaní s diabetickými zvieratami 
(162 ± 59) vs. (250 ± 78). 

Záverom môţeme konštatovať, ţe diabetes mellitus negatívne vplýval na činnosť 
srdca. Pycnogenol® zlepšoval len biometrické a hemodynamické parametre srdca, 
ale zhoršoval elektrickú aktivitu srdca. Z frakcií sa ukázala účinná len vodná frakcia 
Pycnogenolu®. 
 

Práca bola podporená grantom UK/239/2010. 
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V súčasnosti sú známe štyri typy histamínových receptorov, cez ktoré je sprost-

redkované fyziologické a patofyziologické pôsobenie histamínu. Všetky štyri typy 
patria k rodine receptorov spriahnutých s G-proteínom [1]. Kým centrálne a periférne 
účinky H1, H2 a H3 receptorov sú známe, rola nedávno identifikovaného H4 recep-
toru nie je ešte objasnená, ale dáva sa do súvisu s hematopoetickými bunkami, 
imunitným systémom a zápalom [2]. 

V našej práci sme sa zamerali na pilotný skríning účinku ligandov H4 a čiastočne 
H3 receptora na oxidačné vzplanutie neutrofilov v ľudskej krvi. Pomocou luminolom 
zosilnenej chemiluminiscencie sme pozorovali účinok testovaných látok na produkciu 
reaktívnych metabolitov kyslíka v ľudskej krvi in vitro. Účinok imetitu (H3 a H4 
agonista), clobenpropitu (H4 parciálny agonista a H3 antagonista), JNJ 7777120 
(selektívny H4 antagonista) a thioperamidu (H4 inverzný agonista a H3 antagonista) 
sme testovali v koncentrácii 10−10 mol/L, 10−7 mol/L a 10−4 mol/L. Oxidačné vzpla-
nutie neutrofilov v plnej krvi sme vyvolali tromi rôznymi stimulmi: forbol−myristát−ace-
tátom (PMA), opsonizovaným zymosanom (OpZ) a vápnikovým ionoforom (A23187). 
JNJ 7777120 a thioperamid signifikantne inhibovali PMA-stimulovanú produkciu 
reaktívnych metabolitov kyslíka v plnej krvi, pričom účinok bol koncentračne závislý. 
Clobenpropit bol signifikantne účinný len v najvyššej koncentrácii. V prípade zymosa-
nom indukovanej produkcie reaktívnych metabolitov kyslíka boli signifikantne účinné 
JNJ 7777120, thioperamid a v najvyššej koncentrácii aj imetit a clobenpropit. Odlišný 
trend sme pozorovali vo vzorkách stimulovaných vápnikovým ionoforom: selektívny 
H4 antagonista JNJ 7777120 v koncentrácii 10−7 mol/L zvyšoval chemiluminiscenciu 
ľudskej krvi, inverzný H4 agonista thioperamid v niţšej koncentrácii signifikantne 
zniţoval avšak vo vyššej koncentrácii signifikantne zvyšoval produkciu reaktívnych 
metabolitov kyslíka. Imetit a clobenpropit signifikantne inhibovali oxidačné vzplanutie 
neutrofilov v plnej krvi len v najvyššej koncentrácii. Thioperamid, imetit a clobenpropit 
v závislosti od koncentrácie signifikantne inhibovali produkciu peroxylového radikálu 
v bezbunkovom systéme luminol – peroxid vodíka – peroxidáza. Význam H4 recep-
torov pre ovplyvnenie zápalových reakcií je v súčasnosti predmetom výskumu. V prí-
pade chronických zápalových degeneratívnych ochorení prispievajú aktivované neut-
rofily k poškodeniu loţiska zápalu práve produkciou reaktívnych metabolitov kyslíka. 

V našej pilotnej štúdii sme poukázali na ovplyvnenie oxidačného vzplanutia 
neutrofilov v ľudskej krvi pomocou H3/H4-ligandov. Rozdiely v účinku jednotlivých 
ligandov v prípade aktivácie vápnikovým ionoforom naznačuje význam intracelulár-
neho kalcia [2] v odpovedi na H3/H4 agonizmus respektíve antagonizmus. 
 
Táto práca bola podporená grantmi APVV-0052-10 a COST BM0806. 
 
[1] Takeshita, J Pharmacol Exp Ther., 2003, 307, 1072–1078. 
[2] Thurmond, J Pharmacol Exp Ther., 2004, 309, 404–413. 
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Pre efektívnu distribúciu terapeuticky účinných látok je nevyhnutná ich dobrá 
rozpustnosť vo vode a súčasne ich dostatočná lipofilnosť, ako i pomalý rozklad 
organizmom, nakoľko pri rýchlej degradácii je potrebné pre poţadovaný terapeutický 
účinok zvýšenie dávky. Obe podmienky spĺňajú distribučné systémy, v ktorých je 
obsiahnuté hydrofilné i hydrofóbne prostredie súčasne a ktoré umoţňujú postupné 
uvoľňovanie liečiva. Takéto distribučné systémy odstraňujú niektoré nedostatky 
konvenčných foriem podávania liečiv, čím zabezpečujú vyššiu účinnosť, niţšiu 
toxicitu, komfort pri ich aplikácii ako i lepšiu znášanlivosť organizmom [1, 2]. 

Ukazuje sa, ţe v transporte terapeuticky účinných látok môţu zohrávať dôleţitú 
úlohu nanoštruktúry, ktorých výhodami sú zacielenie špecifickej časti v tela, menšia 
degradácia liečiva a slabšie neţiaduce účinky. V literatúre boli popísané najmä 
rozsiahle aplikácie konjugátov nanomateriálov s nukleovými kyselinami a proteínmi, 
ktoré okrem vyuţitia v cielenom transporte sú zaujímavé i z hľadiska samotnej 
terapie, ako aj biozobrazovania, či diagnostiky [3–5]. Pre transport účinných látok 
biomakromolekulovej povahy je však nevyhnutná funkcionalizácia povrchu 
nanočastíc prostredníctvom organických zlúčenín, ktoré obsahujú špecifické funkčné 
skupiny, vďaka ktorým môţe dôjsť k interakcii nanočastíc s rôznymi druhmi 
biomolekúl. Mnohé nanoštruktúry pre svoju značnú eko- a cyto- toxicitu sú pre 
biologické systémy nepouţiteľné, preto neustále narastá záujem o nanočastice, ktoré 
sa vyznačujú nízkou toxicitou ako i vysokou biokompatibilitou. 

K syntéze nanočastíc oxidu zinočnatého v roztoku sme ako východiskové látky 
pouţili chlorid zinočnatý (ZnCl2) a hydroxid sodný (NaOH). Povrch pripravených 
nanočastíc sme funkcionalizovali počas procesu ich zretia prostredníctvom kyseliny 
11-merkapto-undekánovej (MUA) a kyseliny tioglykolovej (TGA). 

Vlastnosti samotných ako i povrchovo funkcionalizovaných nanočastíc boli charak-
terizované UV-VIS spektrofotometriou a luminiscenčnou spektroskopiou, elektrofore-
tickými metódami a atómovou silovou spektroskopiou (AFM). Infračervenou spektro-
skopiou sme potvrdili prítomnosť odpovedajúcej kyseliny v štruktúre modifikovaných 
nanočastíc, ktorá tiolovou skupinou vytvorila silnú interakciu s povrchom ZnO 
nanočastíc. Povrchovou modifikáciou pomocou kyseliny undekánovej a kyseliny 
tioglykolovej sme pripravili nanočastice schopné silnej iónovej interakcie s biomo-
lekulami prostredníctvom prítomnej karboxylovej skupiny. 

 
Práca bola finančne podporená Vedeckou grantovou agentúrou VEGA č.0038 
a Centra excelentnosti Nanofluid. 

 
 

[1] Majeti N.V., Kumar R., J. Pharm. Pharmaceu.t Sci., 2000, 3, 234–258. 
[2] Cloninger M., Drug Discovery Today, 2004, 9, 111–112. 
[3] Tkachenko A.G., J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 4700–4701. 
[4] Teles F.R.R., Fonseca L.P., Talanta, 2008, 77, 606–623. 
[5] Aubin-Tam M.E., Hamad-Schifferli K., Biomed. Mater., 2008, 3, 1–17. 
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Brehové porasty moţno charakterizovať ako súvislé zapojené lesné porasty, alebo 

skupiny, pásy a aleje drevín stromovitého vzrastu, krov a bylinnej vegetácie v riečišti 
a na brehoch vodných tokov a v ich okolí [1]. Ich význam je mnohoraký. Brehové 
porasty plnia funkciu protieróznu, mikroklimatickú, dopomáhajú procesu samočistenia 
vody, sú biotopom a úkrytom pre mnohé druhy rastlín a ţivočíchov [2, 3]. Chránia 
brehy pred rozširovaním inváznych (nepôvodných) rastlinných druhov, ktoré sa 
uchytávajú najmä na odhalených brehoch riek [4]. 

Predmetom nášho výskumu bol 5,3 km dlhý úsek rieky Rimavica s jeho priľahlými 
ekosystémami. Metodika výskumu vychádzala z diela [5]. 

V rámci terénnych prác sme zhodnotili celkový charakter a stav brehových 
porastov, zmapovali sme skúmanú časť vodného toku a tok sme rozdelili na 28 
relatívne homogénnych úsekov s dĺţkou 100 m aţ 250 m. Pre kaţdý úsek sme 
vypracovali pasportizačný list. Kaţdý pasportizačný list obsahuje základné údaje o 
brehových porastoch (druhové zloţenie, horizontálna a vertikálna štruktúra, 
zdravotný stav, vek a pod.), zistených antropických vplyvoch a morfologické údaje o 
vodnom toku. Následne sme zistené údaje zosumarizovali a analyzovali. Výsledky 
sme spracovali aj na mapové podklady, pričom sme vytvorili mapové vrstvy, ktoré 
moţno ľubovoľne prekrývať a ďalej analyzovať. 

Z výsledkov výskumu vyplýva, ţe prevaţná časť sledovaných porastov si plní svoje 
funkcie v krajine dobre, len niektoré úseky si vyţadujú  zvýšenú starostlivosť zo 
strany človeka, aby sa posilnil ich priaznivý vplyv na vodný tok a ostatné zloţky 
ekosystému. 
 
[1] Valtýni, J., Jakubis, M. Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín. Technická univerzita vo 
Zvolene, 1999, 270. 
[2] Valtýni, J. Lesy a povodne. Vedecké štúdie 5/2001/A. Technická univerzita vo Zvolene, 2002, 46. 
[3] Tuţinský, L. Hydrický význam lesa v krajine. In: Sláviková, D. (ed.): Zborník referátov z vedeckej 
konferencie: Biosférická rezervácia Poľana po pätnástich rokoch. Technická univerzita vo Zvolene, 
2005, 54–60. 
[4] Šlezingr, M., Úradníček, L. Vegetační doprovod vodních toků a nádrţí. Akademické nakladatelství 
CERM, s.r.o., Brno, 2002, 132. 
[5] Cvachová, A., et al. Kategorizácia ekosystémov vodných tokov z hľadiska ochrany prírody a 
krajiny. Metodické listy č. 14. Slovenská agentúra ţivotného prostredia, Centrum ochrany prírody a 
krajiny, Banská Bystrica, 1999. 
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Popradská kotlina je jednou z perspektívnych oblastí z hľadiska výskytu zdrojov 

geotermálnych vôd. Z pohľadu vplyvu na ţivotné prostredie a exploatácie geo-
termálnych vôd je dôleţité vyčísliť prírodné mnoţstvo geotermálnej vody. Jednou 
z najprogresívnejších metód ich hodnotenia je metóda numerického modelovania. 
Pred samotným zostavením modelu je nevyhnutné charakterizovať geotermálnu 
štruktúru. Charakteristika hydrogeotermálnej štruktúry pozostáva z analýzy priesto-
rového rozšírenia kolektorov, hydraulických vlastností kolektorov geotermálnych vôd, 
tlakových a teplotných pomerov a okrajových podmienok [1]. 

Na vymedzenie geotermálnej štruktúry boli pouţité geologické, tektonické mapy 
(mapy reliéfu predterciérneho podloţia, mapy hrúbky paleogénu a kvartéru, štruk-
túrnotektonická mapa predterciérneho podloţia, úrovne a rozšírenia kolektorov geo-
termálnej vody, ktoré sú spracované v literatúre [2]. Výsledkom syntézy vyššie 
uvedených máp bolo priestorové vyčlenenie geotermálnej štruktúry prostredníctvom 
GIS softvéru vo vektorovej a rastrovej forme. Pouţitá bola interpolačná metóda 
kriging. Hydraulické parametre a teplotné pomery boli spracované podľa archívnej 
literatúry [3, 4]. Z údajov o piezometrickej výšky podľa [3] bol zistený generálny smer 
prúdenia podzemných vôd. Pri lokalizácii okrajových podmienok sa taktieţ vychá-
dzalo zo starších prieskumov. 

Z hľadiska výskytu geotermálnej vody majú význam karbonáty mezozoika 
chočského príkrovu, v menšej miere karbonáty kriţňanského príkrovu [3]. Hĺbka 
stropu kolektora sa pohybuje od 0 m do 3000 m pod terénom. Hrúbka kolektora sa 
pohybuje od 200 m do 1000 m, pričom najvýznamnejšia hrúbka je v strede Poprads-
kej kotliny. Priemerná hustota tepelného toku mezozoika chočského príkrovu je 
67,5 mW m−2 a kriţňanského 68 mW m−2. Teplotný gradient hornín chočského prík-
rovu je 21 °C km−1 a kriţňanského príkrovu 27 °C km−1. Tepelná vodivosť sedimen-
tov chočského príkrovu je 3,4 W m−1 K−1 a kriţňanského 2,5 W m−1 K−1. Koeficient 
filtrácie kolektora vypočítaný podľa metodiky [5] sa pohybuje v ráde 10−6 m s−1, 
koeficient priepustnosti v ráde 10−13 m2 a koeficient prietočnosti v ráde 10−4 m2 s−1. 
Generálny smer prúdenia geotermálnych vôd je Z – V a SZ – JV. Vody chočského 
príkrovu sú viazané na otvorenú štruktúru. Infiltračné oblasti sú vo Vysokých Tatrách 
a v Kozích chrbtoch. Výverová oblasť minerálnych vôd viazaná na kolektor vystupuje 
pri severnom okraji Kozích chrbtov [5]. 

 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA-1/0333/09. 
 
[1] Fendek, Remšík, Fendeková, Mineralia Slovaca, 2005, 37,117−120. 
[2] Daniel, Fendek, Novotný et al., Manuskript – archív Geofondu − Bratislava, 1998, 195. 
[3] Fendek, Remšík, Polák, Manuskript − archív Geofondu – Bratislava, 1996, 99. 
[4] Matúš, Manuskript – archív Geofondu – Bratislava, 1994, 57. 
[5] Fendek, Podzemná voda, 1997, 3, 34−44. 
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Na zabezpečenie trvalej udrţateľnosti agroekosystémov s dôrazom na kvalitu 
a zdravie pôdy je dôleţité monitorovanie zmien pôdnych vlastností. Dôleţitými 
faktormi pre toto hodnotenie sú fyzikálne, chemické a biologické charakteristiky, 
vegetačná pokrývka a obhospodarovacie praktiky [1]. Vo všetkých mikrobiologických 
štúdiách sa preferuje pracovať s čerstvo zozbieranými pôdnymi vzorkami, no pre 
praktické príčiny to nie je vţdy moţné. Najčastejšie pouţívanou metódou na uchová-
vanie pôdy pre mikrobiologické analýzy je ich zmrazovanie. Teplota uskladňovania 
a jej dĺţka môţu mať rozdielny efekt na celkové mnoţstvo sledovaných parametrov 
v pôdnych vzorkách [2, 3]. Podstatnou zloţkou pôdy je pôdna mikrobiálna biomasa, 
ktorá je zodpovedná za kolobeh ţivín, tok energie a reguláciu premeny pôdnej 
organickej hmoty [4]. Na meranie biomasy mikroorganizmov sa vyuţíva stanovenie 
ATP, ktorý je súčasťou všetkých ţivých foriem, je univerzálnou formou energie v bio-
logickom systéme a v odumretých bunkách je rýchlo degradovateľný. ATP plní 
v pôde veľmi dôleţité funkcie, je zásobárňou a transportom energie, podieľa sa na 
syntéze DNA, RNA a na biosyntéze buniek a regulácii bunkového metabolizmu [2, 5]. 

Cieľom výskumu bolo sledovanie mnoţstva uhlíka mikrobiálnej biomasy a koncent-
rácie ATP v pôdach, ktoré boli uskladňované pri teplote +4 °C, −21 °C a −80 °C po 
dobu 24 hod., 7 dní a 20 dní. Výsledky výskumu ukázali, ţe ATP v pôde nie je výz-
namne ovplyvnené teplotou a dobou uskladňovania. Väčšie rozdiely boli pozorované 
v obsahu uhlíka mikrobiálnej biomasy, kde mnoţstvo tohto parametra vzrástlo 
o 14,2 % po 20 dňoch trvania experimentu, čo mohlo byť pravdepodobne spôsobené 
rozloţiteľnosťou pôdnej organickej hmoty a následnou syntézou novej biomasy 
počas jednodňovej inkubácie pred samotným stanovením. 
 
Moje poďakovanie patrí prof. P. Brookesovi a R. Ashtonovi z Rothamsted Research 
za pomoc pri realizácii tohto experimentu.  
 
[1] Stenberg, B. et al. Microbial biomass and activities in soil as affected by frozen and cold storage. 
Soil Biol. Biochem., 1998, 30, 393−402. 
[2] Contin, M. et al. Temperature changes and the ATP concentration of the soil microbial biomass. 
Soil Biol. Biochem., 2000, 32, 1219−1225. 
[3] Castellazzi, M. S. at al. Distribution of microbial biomass down soil profiles under regenerating 
woodland. Soil Biol. Biochem., 2004, 36, 1485−1489. 
[4] Li, X. – Chen, Z. Soil microbial biomass C and N along a climatic transect in the Mongolian steppe. 
Biol. Fertil. Soils, 2004, 39, 344−351. 
[5] Alef, K. – Nannipieri, P. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry, 1995, 608. 
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Príspevok popisuje lúčny biotop Stráţka situovaný v nadmorskej výške 700 m n. m. 

na rozhraní Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny, ktorý je súčasťou katast-
rálneho územia obce Kamienka. Fytogeograficky patrí toto územie do oblasti 
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) [1]. Výskum bol realizovaný počas 
vegetačného obdobia 2008. Lúčny biotop bol stanovený podľa Katalógu biotopov 
Slovenska [2]. Chránené a ohrozené druhy boli zaznamenané podľa Vyhlášky 
579/2008 Ministerstva ţivotného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny [3] a podľa Červeného zoznamu ohrozených 
rastlín Slovenska [4]. Údaje o zaznamenaných druhoch boli porovnané s chrono-
logicky zoradenými publikovanými informáciami o flóre daného územia. Názvy 
vyšších rastlín boli uvádzané podľa Dostála a Červenku. Najpočetnejšie bola zastú-
pená čeľaď Orchidaceae, v čom bola zaznamenaná zhoda s literárnymi údajmi. 
Z floristického hľadiska bol na lúke prekvapivý a zaujímavý nález Parnassia palustris 
L. Spolu boli zaznamenané tri zákonom chránené a štyri ohrozené rastlinné druhy. 
Z botanického hľadiska patrí lúčny biotop Stráţka k tým menej preskúmaným 
lokalitám, preto bolo cieľom výskumu aspoň čiastočne aktualizovať a doplniť údaje 
a tým prispieť k rozšíreniu poznatkov o chránených a ohrozených druhoch flóry 
cievnatých rastlín daného územia. 
 
[1] ČERVENKA, M., DOSTAL, J., Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín l. a ll. diel, 1992, 13–15. 
[2] VALACHOVIČ, M., STANOVÁ, V., Katalóg biotopov Slovenska, 2002, 57–58. 
[3] Vyhláška 579/2008 Ministerstva ţivotného prostredia SR.: www.zbierka.sk [citované 10. 1. 2009]. 
[4] Červený zoznam ohrozených rastlín Slovenska. www.soprs.sk/webs/redlist/ [citované 12. 2. 2009]. 
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Vodné toky sú jednou z najvýznamnejších súčastí prírodného bohatstva Slovenskej 

republiky. Majú prioritné postavenie vo vodnom hospodárstve a ako nezastupiteľná 
súčasť krajiny majú veľký význam pre fungovanie ekologických procesov, zachovanie 
ekologickej stability a biodiverzity v krajine. Často sa meniace a rôznorodé abiotické 
podmienky vodných ekotopov vytvárajú predpoklady pre existenciu rôznorodých 
biocenóz. To tvorí z riek dôleţité biokoridory, pozdĺţ ktorých sa početné organizmy 
môţu rozptyľovať po krajine [1]. 

Prijatím Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES sa vytvorili predpoklady pre 
zabezpečenie trvalo udrţateľného vyuţívania vodných zdrojov a zároveň sa prisúdila 
väčšia váţnosť posilneniu hydroekologických funkcií krajiny. Aby bolo moţné 
dosiahnuť ciele, ktoré nám smernica ukladá, musíme svoju pozornosť venovať 
celému komplexu biologických prvkov kvality (BPK), spolu s poznaním vplyvu 
spolupôsobenia fyzikálno-chemických prvkov kvality (FCHPK) a hydromorfologických 
prvkov kvality (HMPK) ,ktoré ovplyvňujú kvalitu vodných tokov a bioty v toku. 

Príspevok sa sústredí na pochopenie mechanizmov a identifikáciu hnacích síl 
geomorfologických procesov, ktorých výsledkom je vytvorená štruktúra morfo-
hydraulických jednotiek. 
 
Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 1/0601/09. 
 
[1] FORMAN, R. T. T., GODRON, M., Landscape Ecology. New York, USA: John Wiley & Sons, 1986. 
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Stav riečnej siete Slovenska v súčasnosti nemôţeme povaţovať za uspokojivý. 

Hlavným cieľom úprav vodných tokov v Slovenskej republike, ale i v okolitých 
krajinách Európy, bolo v minulosti dosiahnutie technicky dokonalého riešenia, ktoré 
malo eliminovať nepriaznivé dôsledky niektorých prirodzených hydrologických 
a geomorfologických javov a procesov a prispieť k dosiahnutiu čo najvyššej 
vyuţiteľnosti vodných tokov v hospodárstve. Kladenie dôrazu na technické hľadiská 
úpravy tokov, spolu s úrovňou vtedajšieho poznania viedli k absencii ekologických 
prístupov k úpravám [1]. Rozvoj priemyselnej i poľnohospodárskej výroby rastúci 
stupeň urbanizácie mali za následok zhoršenie ţivotných podmienok pre biotu 
väčšiny vodných tokov. 

Systém úprav vodných tokov v niektorých prípadoch viedol aţ k úplnej zmene a 
degradácii pôvodných cenných vodných ekosystémov. Zmeny sklonových pomerov, 
zahĺbenie nivelety dna, napriamenie trasy a budovanie migračných prekáţok prispeli 
k úplnej zmene morfológie koryta vodného toku a tým aj k zmene druhového zloţenia 
ichtyofauny. Často sme svedkami postupnej straty pôvodných druhov ichtyocenóz a 
prenikania pôvodne níţinných druhov rýb aţ do podhorských oblastí, kde im úprava 
toku vytvorila vhodné podmienky. 

V príspevku sa venujem zhodnoteniu podmienok, ktoré sú determinujúcim faktorom 
rozšírenia Pstruha potočného na dvoch lokalitách upravenej časti toku Poprad. 
 
Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 1/0601/09. 
 
[1] HALAJ, P., Revitalizácia vodných tokov. Nitra: SPU, 2004, 200. 
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Vodné toky ako nezastupiteľná súčasť krajiny, majú veľký význam pre fungovanie 

ekologických procesov, zachovanie ekologickej stability a biodiverzity v krajine. 
Vodný tok ako sofistikovaný celok pozostáva z rôznych častí, ktoré sú v neustálej 
interakcií a sú na sebe závislé. Výsledkom rôznych kombinácii týchto vzťahov je 
vznik rôznych druhov vodných ekosystémov, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre 
ţivot rôznych druhov ichtyocenóz. Jednotlivé druhý ichtyocenóz sú schopné obývať 
len určité prostredie a akákoľvek zmena niektorého z faktorov má za následok 
zmenu v abundancii i diverzite rybieho spoločenstva. Ichtyofaunu, ako zástupcu 
konzumentov preto môţeme povaţovať za veľmi dobrý bioindikátor kvality vodného 
toku. 

V súčasnej dobe sme svedkami zlepšovania niektorých ukazovateľov kvality našich 
vodných tokov. Nové technológie, legislatívne opatrenia i spoločenské uvedomenie 
síce viedli k zlepšeniu kvalitatívnych parametrov vody, ale nie vţdy je výsledkom 
týchto opatrení i zlepšenie ekologickej kvality toku. I napriek zlepšeniu hlavne 
chemických a mikrobiologických parametrov vôd sme svedkami zmien druhového 
zloţenia ichtyofauny najmä na upravených, ale i na prirodzených tokoch. Pôvodné 
najmä horské a podhorské druhy rýb sa vytrácajú a sú nahradzované nepôvodnými 
níţinnými druhmi, čo má ďalekosiahle následky na stabilitu týchto ekosystémov. 

Príspevok je venovaný problematike vplyvu hydromorfológie koryta vodného toku 
na ichtyocenózu vodného toku. 
 
Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 1/0601/09. 
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Cieľom výskumu bolo zhodnotiť kvalitu ţivotného prostredia mesta Banská Bystrica 

na základe bioindikácie denných motýľov (Rhopalocera). V meste bolo vytypovaných 
14 výskumných plôch. Z toho 1 plocha (záhradkárska osada) sa nachádzala na 
rozhraní intravilánu a extravilánu, 6 výskumných plôch sa nachádzalo priamo v 
intraviláne mesta a ďalších 7 výskumných plôch s rôznym typom obhospodarovania 
sa nachádzalo v extraviláne mesta (Iliaš–Peťovská dolina). Výskum bol uskutočnený 
v rokoch 2008–2009, počas ktorých bolo zaznamenaných 2668 exemplárov 68 
druhov. Na výskumnej ploche 1. záhradkárska osada, bolo zistených 384 exemp-
lárov 46 druhov, v intraviláne bolo zistených 367 jedincov 30 druhov a na plochách 
extravilánu sme zaznamenali 1917 exemplárov 58 druhov. Najbohatšie spoločenstvo 
motýľov bolo zistené na ploche 1. záhrád. os., najmenej druhov bolo zaznamenaných 
pre plochy 2. mestský park (6 druhov), 3. sídlisko Radvaň (8 druhov) a 6. ulica 
Bakossova (6 druhov), ktoré sa nachádzajú v intraviláne. Na základe kvalitatívno-
kvantitatívneho zloţenia spoločenstiev motýľov bola vyhodnotená podobnosť 
výskumných plôch. Plochy vytvorili 3 základné skupiny: 1 skupinu vytvorili 3 plochy v 
intraviláne s najchudobnejšími spoločenstvami motýľov, do 2 skupiny sa vyčlenili 
ostatné plochy intravilánu a 3 skupinu tvorili všetky plochy extravilánu a záhrad-
kárska osada, ktoré tvorili najbohatšie lepidopterocenózy. 

Podľa percentuálneho zastúpenia patrila takmer polovica zistených druhov v 
intraviláne k ubikvistom. Ich zastúpnie klesalo so vzdialenosťou od centra mesta. 
Naopak zastúpenie mezofilných, xerotermofilných a hygrofilných druhov stúpalo so 
vzdialenosťou od intravilánu smerom k extravilánu. Tieto výsledky poukazujú aj na to, 
ţe druhová skladba zelene v meste je veľmi chudobná a poskytuje ţivotné prostredie 
najviac pre eurytopné druhy. Druhové zastúpenie motýľov poukázalo na nepriaznivý 
stav prostredia. Plochy 2. mestský park, 3. sídlisko Radvaň a 6. ulica Bakossova 
hodnotím ako nezdravé, ostatné plochy intravilánu dosiahli hodnoty pre priemerný 
stav prostredia. Na výskumných plochách intravilánu je veľký predpoklad zaletenia 
druhov z blízkych lúčnych spoločenstiev a iných trávnatých porastov. Záhradkársku 
osadu spolu so všetkými plochami extravilánu hodnotím ako kvalitné prostredie. 

Jednou z hlavných príčin zlého stavu v meste je úbytok zelených plôch s pôvodnými 
druhmi, ktoré sú nahrádzané inváznymi taxónmi. K zlepšeniu situácie by mohla 
prispieť obnova zelene, resp. vytvorenie nových zelených plôch a parkov, záhradiek 
a predzáhradiek s pôvodnými druhmi, ktoré sú typické pre dané prostredie. 
Výskumom som zistila, ţe náhradné oblasti môţu napomáhať k zvýšeniu diverzity v 
meste a stávajú sa tak náhradným útočiskom pre mnohé druhy. Ako najvhodnejšie 
dominujú plochy extravilánu. Pri zabezpečení vhodného manaţmentu (kosenie vo 
vhodnom čase, ponechanie plôch sukcesii, vhodná intenzita pasenia) môţeme na 
plochách udrţať a dokonca aj zvýšiť biodiverzitu denných motýľov. 
 
BUKVOVÁ, D. Väčšia mestská aglomerácia a jej biotický potenciál: Diplomová práca. Banská 
Bystrica: Katedra environmentálneho manaţérstva FPV UMB, 2010, 97. 

  



EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

86 

Agrárne historické krajinné štruktúry v oblastiach so špecifickým 
osídlením 

 
Renáta Cihlárová 

 
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, 

Katedra plánovania a tvorby krajiny, T.G. Masaryka 24, 96053 Zvolen 
renata.cihlarova@gmail.com 

 

Historické krajinné štruktúry sú subštruktúrou súčasnej krajinnej štruktúry. Ich iden-
tifikácia v reálnom stave je predpokladom pre ich zachovanie v budúcnosti. Vo 
výskume sa zaoberáme agrárnym typom historických krajinný štruktúr, ktorého 
veľkostné a tvarové vlastnosti dotvárajú charakteristický vzhľad krajiny. Ich najväčšiu 
koncentráciu moţno predpokladať v oblastiach so špecifickým osídlením, kde proces 
kolektivizácie nezasiahol do takých rozmerov ako v krajine intenzívne osídlenej. 
V kontexte s kultúrno-historickým vývojom roztratených sídel, ide o oblasti s menej 
priaznivými podmienkami, ktorých vzájomná kombinácia vytvára nezameniteľnú 
krajinu s charakteristickými črtami. V zmysle Európskeho dohovoru o krajine (EDoK, 
Florencia, 2000), ktorého členstvo sme podpísali v roku 2005, sme sa zaviazali 
takéto hodnotné krajiny chrániť a navrhnúť im vhodný manaţment. Ďalším dôvodom 
na starostlivosť o tieto štruktúry je to, ţe diverzifikuje krajinu čím vytvára rozmanitosť 
podmienok pre ţivotné formy, a tak zvyšuje ich druhovú rôznorodosť. Referenčnými 
územiami sú CHKO Biele Karpaty, CHKO Kysuce a geomorfologická jednotka 
Ostrôţky s výskytom roztratených sídel. Územia boli vybrané aj na základe aktuálnej 
otázky prehodnocovania chránených území. 

Výskum je teda zameraný na identifikáciu agrárnych historických krajinných štruktúr 
a vzhľadom na rýchlosť meniacich sa štruktúr navrhuje opatrenia smerujúce 
k zvyšovaniu kvality alebo obnovy krajiny. Poľnohospodárska krajina je vyčlenená na 
typy, ktoré pre jednotlivé porovnávacie lokality definuje ich reprezentatívnosť. 
V kombinácií so stupňom zachovanosti, ktorá determinuje zachované a zanikajúce 
fenomény historickej krajiny pomocou percentuálneho zastúpenia prebiehajúcej 
sukcesie, určuje plochy na návrh opatrení. Ďalšími determinačnými faktormi sú 
atribúty krajiny ako sklon, expozícia, disekcia reliéfu a vzdialenosť od sídelných 
štruktúr. Pomocou štatistických vyhodnotení následne určujeme opatrenia, smerujú-
ce k zachovaniu charakteristického vzhľadu krajiny z krajinno-ekologického, vizuálne-
estetického a sociálno-ekonomického hľadiska. V rozhodovacích procesoch môţe 
slúţiť navrhovaný metodický postup ako podkladová dokumentácia k budúcemu 
riešeniu vyuţitia zeme − udrţanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo zmenu 
na lesný pôdny fond. Antropický tlak je hlavným činiteľom procesov v kultúrnej krajine 
a preto je relevantné implementovať hodnotenia stavu a návrhy starostlivosti do 
rozhodovacích procesov o území. Podľa Európskeho dohovoru o krajine (EDoK, 
Florenica, 2000), ţe rozmanitosť európskych krajín je naším spoločným bohatstvom, 
je riešená problematika historických krajinných štruktúr aktuálna a rozhodujúca 
z hľadiska zachovania tak prírodnej, ako aj kultúrnej hodnoty. 
 

Inštitucionálnej projektovej analýze IPA TUZVO ďakujeme za poskytnutú finančnú 
podporu z projektu IPA TUZVO 13/2010 
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Lokalita Špania Dolina je značne ovplyvnená banskou činnosťou, ktorá zmenila 
pôvodný reliéf krajiny a kontaminovala jej jednotlivé zloţky (pôda, voda, biota). 
Akumuláciou opravárenského a ťaţobného odpadu vznikli haldy a depóniá, ktoré 
predstavujú často zdroj znečistenia okolia v banských oblastiach v dôsledku šírenia 
ťaţkých kovov z ich odkrytých kôp prostredníctvom činnosti vetra, alebo priesakom 
daţďovej vody a tým kontamináciou podzemnej vody [1]. Medzi najtoxickejšie pre 
biotu, zvlášť pre ľudský organizmus, môţeme zaradiť ortuť (Hg), arzén (As), antimón 
(Sb), olovo (Pb), kadmium (Cd) a pre rastliny najmä striebro (Ag), ktoré sa po 
uvoľnení dostávajú do okolitého prostredia prostredníctvom vodných tokov, kde sa 
sorbujú v riečnych sedimentoch a v častiach toku so zníţenou unášacou schop-
nosťou a usadzujú sa v podobe dnových sedimentov [2]. Niektoré ióny uţ spomí-
naných kovov majú rôznu pohyblivosť v pôde. Pri zvetrávaní sa uvoľňujú, ale ich 
migračná vzdialenosť je rôzna a taktieţ ovplyvňujú biologickú aktivitu pôd [3]. 

Naším cieľom bolo analyzovať vzorkový materiál (technogénne sedimenty, povr-
chová, podzemná, drenáţna voda) z lokalít Richtárová a Špania Dolina na 
prítomnosť ťaţkých kovov a otestovať sorpčnú schopnosť miestnych prírodných 
sorbentov, ktorými sú ílové minerály, vo vzťahu k ťaţkým kovom. Ťaţké kovy sa 
stanovili atómovou absorpčnou spektrometrickou analýzou. Následne sa vykonala 
röntgenová prášková difrakčná analýza, ktorá mala potvrdiť existenciu voľnej sorp-
čnej kapacity prírodných sorbentov − ílových minerálov. Potvrdil sa značný stupeň 
kontaminácie technogénnych sedimentov ťaţkými kovmi. Najkontaminovanejšou 
oblasťou sa ukázala byť lokalita haldy Richtárová. Najvyššia kontaminácia sa 
potvrdila pri prvkoch Fe (aţ 164,49 μg kg−1 sedimentu) a Cu (aţ 31,544 μg kg−1 
sedimentu). Horninový substrát haldových polí sa vyznačuje vysokým podielom ílovej 
zloţky (táto tvorí pribliţne 1/8 objemu). Vyseparované frakcie ílov vykazujú pomerne 
vysokú koncentráciu ťaţkých kovov, ktoré sa často blíţia ich obsahu v primárnej 
hornine. Íly z lokalít SD majú naopak vysokú voľnú sorpčnú kapacitu. Najvýraznejšia 
sorpcia ťaţkých kovov sa zaznamenala pri vzorke SD-2. V tejto vzorke sa pri sorp-
čnom pokuse naviazalo na ílové minerály voči pôvodnému obsahu pri Pb aţ dvesto-
násobok Pb (z pôvodných 0,014 μg kg−1 sedimentu aţ na 2,786 μg kg−1) pôvodného 
obsahu. Potvrdilo sa, ţe ílové minerály ako prírodné sorbenty sa na lokalite 
Richtárová vyznačujú limitnými (minimálnymi) hodnotami voľnej sorpčnej kapacity. 

 
[1] Conesa H. M., Faz A. Metal Uptake by Spontaneous Vegetation in Acidic Mine Tailings from a 
Semiarid Area in South Spain: Implications for Revegetation and Land Management. Water Air and 
Soil Pollution., 2011, 215, 1−4. 
[2] Rusko I. et al. Geochémia 2003, zborník referátov: Environmentálna záťaţ krajiny ťaţkými kovmi 
po ťaţbe Cu – Ag rúd v okolí Španej Doliny. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, SR, 
2003, 60. 
[3] Fergusson J. E. The Heavy Elements. Chemistry, Environmental Impact and Health effects. 
Pergamon Press, 1990, 614. 
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Tradičné extenzívne obhospodarovanie travinnobylinných spoločenstiev v podhors-

kej vidieckej krajine v Zliechovskej kotline, tj. kosbou a pastvou oviec a dobytka, sa 
datuje uţ od 13. storočia. Variabilnosťou podmienok vyplývajúcou s rôzneho časo-
vého odstupu a frekvencie kosenia, rôznej intenzity pasenia oviec a dobytka a varia-
bilných stanovištných podmienok sa vytvorili človekom stabilizované druhovo bohaté 
spoločenstvá [1], ktoré boli popísané aj v Zliechovskej kotline (Tab.) (fytocenologické 
mapovanie v rokoch 2008–2010 metodikou Braun-Blanqueta; 112 zápisov analyzo-
vaných programom Juice, PC-Ord a Canoco). 
 
Tab. Zoznam zistených travinnobylinných spoločenstiev v Zliechovskej kotline 
 

Číslo  Spoločenstvo – slovenský názov Asociácia [2] 

1 Suché ovsíkové lúky Ranunculo bulbosi – Arrhenatheretum elatioris 

2 Teplomilné lúky so stoklasom vzpriameným Onobrychido viciifoliae – Brometum erecti 

3 Karpatské vlhké lúky s pichliačom potočným  Cirsietum rivularis 

4 Intenzívne pasienky Lolio perennis – Cynosuretum cristati 

5 Eutrofné ovsíkové lúky Pastinaco sativae – Arrhenatheretum elatioris 

6 Podhorské trojštetové lúky Poo-Trisetetum flavescentis 

7 Ovsíkové lúky s ľaliou cibuľkonosnou Lilio bulbiferi – Arrhenatheretum elatioris 
 

Vzhľadom na to, ţe ide o dynamickú vegetáciu reagujúcu na pravidelné narušo-
vanie kosbou a pasením v klimaxovom pásme lesov, jej existencia je výhradne 
závislá na pokračujúcej antropickej činnosti [3]. Medzi významné druhy závislé na 
manaţmente tu patria druhy Dactylorhiza majalis, Gymnadenia conopsea, 
Platanthera bifolia, jarné a jesenné efeméry Crocus heuffelianus, Colchicum 
autumnale či druh Trollius altissimus. Spôsob vyuţitia týchto porastov vplýva na 
zmenu ich diverzity. Asociácie zväzu Arrhenatherion elatioris vplyvom intenzívneho 
spásania postupne prechádzajú do druhovo chudobných asociácií zväzu Cynosurion 
cristati [2]. Extenzívna pastva porasty obohacuje napr. o druhy Carduus sp., Thymus 
sp., Onosis spinosa, Ranunculus acris a i. Opúšťanie spôsobuje prienik ruderálnych 
druhov, napr. Cirsium sp., Crepis biennis, Rumex sp., Daucus carota a následnú 
sukcesiu [4]. 
 
Príspevok vznikol s podporou grantu 2/0192/09 realizovaného na ÚKE SAV. 
 
[1] Critchley et al., Appl. Veg. Sci., 2007, 10, 307–314. 
[2] Janišová et al., Travinnobylinná vegetácia Slovenska – elektronický expertný systém na 
identifikáciu syntaxónov. VEDA, Bratislava, 2007, 263. 
[3] Kahmen et al., Biol. Conserv., 1985, 104, 319–328. 
[4] Kahmen, Poschlod, Agric. Ecosyst. Environ., 2008, 128, 137–145.  
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Samotný prechod k efektívnejšiemu spôsobu zavlaţovania, akým je mikrozávlaha, 
vedie v poľnohospodárskej krajine k efektívnejšiemu hospodáreniu s vodnými 
zdrojmi, pričom výber správnej metódy riadenia tejto úspornej technológie je veľmi 
dôleţitý. 

Systém riadenia prevádzky mikrozávlah smeruje k riadeniu reţimu závlahy 
v nadväznosti na údaje zo snímačov pôdnej vlhkosti a pozorovaných fyziologických 
vlastností rastlín, ktorými sú vodný potenciál rastlín a veľkosť transpiračného prúdu. 
Ďalšou moţnosťou riadenia mikrozávlahového systému je pouţitie metódy 
Diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) vyuţívajúcej metódy multispektrálneho smímania 
povrchu listov pre zistenie stupňa nasýtenia rastliny vodou. Automatizácia riadenia 
prevádzky mikrozávlah sa orientuje na riadenie mikrozávlah pomocou zvolených 
algoritmov a na základe spracovania klimatických, hydrofyzikálnych a fyziologických 
charakteristík. 

V práci boli metódy riadenia mikrozávlah stanovené podľa najdôleţitejších faktorov, 
ktoré ovplyvňujú vlhkostný stav rastlín (pôdna vlhkosť, transpiračný prúd, reflexia 
povrchu listov). 

Cieľom práce je preskúmanie a optimalizovanie stanovených metód riadenia 
mikrozávlah (riadenie pomocou meračov fyziologických vlastností rastlín, pôdnej 
vlhkosti a zariadeniami fungujúcimi na základe DPZ) s cieľom efektívnejšieho 
vyuţívania vodných zdrojov, porovnanie definovaných metód riadenia mikrozávlah vo 
vzťahu k produkčným schopnostiam rastlín, a tieţ definovanie spôsobu a postupu 
riadenia mikrozávlah podľa stanovených metód. 

Výskum riadenia prevádzky mikrozávlah podľa popisovaných metód objasní, na 
ktoré z uvedených faktorov reaguje rastlina najreálnejšie. Porovnaním stanovených 
metód riadenia mikrozávlah získame informácie o ekonomickej spotrebe závlahovej 
vody. 
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V súčasnosti sa kladie neustále väčší dôraz na ochranu ţivotného prostredia. Kaly 

z výroby hliníka predstavujú vysoké riziko pre ţivotné prostredie a preto je nutné 
hľadať moţnosti vyuţitia týchto odpadov v priemyselnej praxi alebo vhodnými 
metódami tieto odpady zneškodniť. Nakoľko v nedávnej minulosti sme mohli 
postrehnúť ekologickú katastrofu na odkalisku červeného kalu v maďarskej obci Ajka, 
téma príspevku je naozaj mimoriadne aktuálna a treba je venovať náleţitú pozornosť. 
Hlavným cieľom predkladanej štúdie je analýza súčasných literárnych prameňov 
k danej problematike odpadových kalov z výroby hliníka a popísanie vlastností 
jednotlivých kalov. V neposlednom rade príspevok prináša alternatívy zhodnocovania 
týchto anorganických odpadov. 

Odpadové kaly sú disperzné média tvorené suspenziou rôznych typov látok 
v kvapalnej fáze, ktoré vznikajú vo veľkom mnoţstve ako odpad v rôznych 
priemyselných technológiách. V závislosti od druhu pouţitej metódy pri výrobe 
hliníka, môţe vzniknúť hnedý alebo červený kal. Odlišujú sa najmä chemickým 
zloţením a fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Tieto odpadové kaly často obsahujú 
toxické komponenty predstavujúce zvýšené riziko pre ţivotné prostredie [1]. 

V príspevku sú predostreté súčasné moţnosti nakladania s odpadovými kalmi 
z výroby hliníka. Do budúcnosti je nutné naďalej hľadať moţnosti zhodnotenia týchto 
odpadov, aby sa zamedzilo deponovaniu na odkaliskách a hľadať skôr moţnosti 
materiálového zhodnocovania. 
 
Práca bola vypracovaná s podporou grantového projektu APVV-0555-07 (Model 2-
stupňového spracovania vybraných anorganických odpadov (metalurgickým 
spôsobom) a jeho overenie. 
 
[1] Kafka, Z., Vaskova, H., Kusnierova, M. Method for treatment of waste red mud from aluminium 
production., 2000, Int. Cl. B 09B 3/00, SK Patent, 46698. 
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Ako geopolyméry označujeme materiály pripravované z alkalicky aktivovaných 
cementov bez vápenatej zloţky. Sú to syntetické materiály na báze 
hlinitokremičitanov. Hlavnými výhodou týchto materiálov je, ţe sa šetria nerastné 
suroviny a pretoţe sú bez vápenatých zloţiek, uvoľňujú sa len malé objemy emisií 
CO2 do ţivotného prostredia [1]. 

Geopolyméry teda patria medzi alkalické alumosilikáty. Sú to materiály, ktoré 
obsahujú kremík, hliník a alkalický prvok napr. sodík alebo draslík. V prírode sa 
podobné materiály vyskytujú v kryštalickej forme. Geopolyméry nevznikajú činnosťou 
geologických procesov, ale sú umelo pripravované. Treba mať na zreteli, ţe tieto 
materiály sú na rozhraní medzi anorganickými spojivami, keramickými a sklenenými 
materiálmi [2]. 

Na konečné vlastnosti geopolymérov má podstatný vplyv teplota a trvanie 
geopolymerizácie, východiskový materiál (chemické zloţenie, veľkosť častíc, obsah 
CaO), pomer Si : Al, koncentrácia aktivačného roztoku a jeho zloţenie, pH, obsah 
vody a doba tuhnutia [3]. 

Geopolyméry majú vynikajúcu mechanickú pevnosť, ktorá je spôsobená vysokým 
stupňom polykondenzácie, vysokú ţivotnosť (geopolymérne betóny, alebo malty 
odolávajú tisíce rokov zvetrávaniu bez významných zmien), jedinečné tepelno-
izolačné vlastnosti, sú ľahko recyklovateľné, fixujú ťaţké kovy, sú ohňovzdorné [3]. 

Predkladaný príspevok zhŕňa doposiaľ známe poznatky o geopolymérnych 
zlúčeninách s dôrazom na moţné vyuţitie v stavebníctve. Problematika 
geopolymérov nie je stále dostatočne prebádaná a preto aj v budúcnosti je nutné 
naďalej pokračovať vo výskumných úlohách a hľadať moţné varianty vyuţitia 
geopolymérov v priemyselnej praxi. 
 
Práca bola vypracovaná s podporou grantového projektu APVV-0555-07 (Model 2-
stupňového spracovania vybraných anorganických odpadov (metalurgickým 
spôsobom) a jeho overenie. 
 
[1] Davidovits, J. Chemistry of geopolymeric systems, terminology. Géopolymére, 1999. Saint Qentin, 
France. 
[2] Burian, A., Antoš, P., Kajzarová, M., Vykoukal, M., Novotný, J. Samotvrdnoucí směsi s 
geopolymerním pojivovým systémem. Sborník mezinárodní konference „Formovací materiály a 
snižování nákladů na odlitky“, 2005. 
[3] Khale, D., Chaudhary, R. Mechanism of geopolymerization and factors influencing its development: 
a review. Journal of Materials Science, 2007, 42, 729–746. 
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Voda patrí medzi najdôleţitejšie zlúčeniny na zemskom povrchu. O globálnom 

význame vody svedčí aj skutočnosť, ţe organizáciou Spojených národov bol vyhlá-
sený 22. marec za Svetový deň vody. Nároky človeka na vodu v dnešnom svete 
stúpajú. Zásoby vody sa zmenšujú. Voda je čoraz viac znečisťovaná (podľa 
viacerých literárnych a internetových zdrojov je znečistených aţ 62,5 % vody). 
Najväčším znečisťovateľom vody je človek, a to ťaţbou ropy, priemyselnou výrobou, 
komunálnym odpadom z domácností – pracie prášky, rôzne druhy čistiacich 
prostriedkov, prípravky na hubenie škodcov a rastlín, pevné a tekuté odpady 
z hospodárstva, kaly z odpadu a ťaţby, ale aj letným turizmom, kedy sú pobreţia 
doslova vyplienené, atď. Zásoby vody sa zmenšujú a voda je čoraz viac znečisťo-
vaná. Znečistenie vôd patrí ku globálnym problémom [1]. 

V poslednom období sa kladie veľký dôraz na ochranu ţivotného prostredia. Takisto 
aj na vyučovacích hodinách v rámci rôznych predmetov diskutuje o ochrane 
prostredia, o znečistení vody, pôdy. Aj v rámci prírodovedných predmetov, ako je 
biológia a chémia na stredných školách alebo prírodopis na základných školách 
chceme prispieť experimentálnou časťou k budovaniu povedomia u ţiakov 
základných a stredných škôl rôznymi projektmi a laboratórnymi cvičeniami v oblasti 
vody a jej znečistenia [2]. 

Ponúkame návrhy experimentov pre vyučovanie chémie na ZŠ aj SŠ, ako pH vody 
a tvrdosť vody; dôkaz chlóru v pitnej a odpadovej vode; chemický monitoring vody – 
dôkaz dusitanov manganometricky vo vzorke vody; znečistenie vody ropou (olejom) 
a dôsledky pre ţivot vodných vtákov, meranie pH daţďovej vody. 

Z experimentov pre vyučovanie prírodopisu, biológie a ekológie je zaujímavý najmä 
biologický monitoring vody, teda stanovenie čistoty vody, ktorý sa určuje na základe 
Trentovho biotického indexu. 

Projekty, či uţ jednorazové, alebo tie, ktoré sa uskutočňujú počas viacerých dní 
alebo týţdňov, sú pre ţiakov a študentov veľmi lákavé. Získavajú lepší vzťah 
k prírode a ochrane ţivotného prostredia. Uvedomujú si dôleţitosť a potrebu chrániť 
ţivotné prostredie vo svojom okolí nielen počas riešenia projektov, alebo počas 
vyučovania, ale aj v kaţdodennom ţivote. Takisto sa učia k zodpovednosti, pretoţe 
niekoľkotýţdňové pozorovania si vyţadujú pravidelne odoberanie vzoriek počas 
niekoľkých týţdňov v pravidelných intervaloch. 
 
[1] Reháková, UPJŠ, Košice, 2007. 
[2] Chmielewská, EPOS, Bratislava, 2004. 
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Vysoké Tatry reprezentuje veľká rôznorodosť foriem a povrchových štruktúr, ktorá 

vytvára aj špecifický ráz krajiny Slovenska. Druhotná krajinná štruktúra v kooperácii 
s existenciou turistických chodníkov, zjazdových tratí typických pre rekreačné oblasti 
vytvára moţnosti celosezónneho vyuţitia. Objektom výskumu je krajina Vysokých 
Tatier, s uţším zameraním na lokality v rekreačno-sídelnej lesnej vysokohorskej 
krajine s rekreačno-športovou funkciou. Jedným z dôvodov výberu územia je stále 
narastajúci antropický tlak rôznej intenzity, čo sa výrazne prejavuje aj v zmenách 
štrukturálnej a biologickej diverzity. Dôleţitým faktorom pri hodnotení vybraných 
lokalít (najvýznamnejšie zjazdové trate), je stupeň antropickej influencie vyplývajúci 
zo vzájomného pomeru odkrytého substrátu a vegetačného krytu (subštruktúry 
krajinného povrchu) vyjadreného na základe ich percentuálneho zastúpenia 
v časovej línii od historického aţ po súčasné vyuţitie. Vďaka poznatkom získaných 
z daných území je moţné vytvoriť model zmien, ku ktorým došlo a charakterizovať 
krajinné štruktúry predstavujúce súčasný stav v konfrontácii s minulosťou. Výsledkom 
je identifikácia zmeny a regenerácie územia, so snahou aspoň čiastočného 
prinavrátenia vzťahov v ekosystémoch alebo ich častí, aţ po autoregulačné procesy, 
v zmysle ich pôvodného fungovania. Významná je teda interakcia medzi nárokmi 
ľudských činností, potenciálom prostredia a únosnosťou územia. 
 
Autori vyslovujú poďakovanie Internej projektovej agentúre (IPA) za finančnú 
podporu projektu č. 14/2010. 
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Cieľom príspevku je fytocenologické zhodnotenie súčasného stavu lesnej vegetácie 

v NPR Dubník voči stavu zdokumentovanému v roku 1965 [1]. 
Lesné porasty boli snímkované pomocou metód zurišsko−montpellierskej 

geobotanickej školy s pouţitím pôvodnej škály abundancie a dominancie [2, 3]. 
Zápisy boli archivované v programe TURBOVEG for Windows [4] a spracované 
v programe JUICE [5]. Vegetácia je hodnotená metódou fytocenologických tabuliek 
[3]. Triedenie zápisov do typologických jednotiek je podporené numerickou metódou 
TWINSPAN [6]. Na vyčlenenie syntaxónov je pouţitá miera fidelity (prahová hodnota 
pre diagnostické druhy je 50). Za konštantné povaţujeme druhy so stálosťou nad 
60 %. Za dominantné sú označené druhy s pokryvnosťou nad 50 % aspoň v jednom 
zápise v rámci cenózy. Za účelom vzájomného porovnania a hodnotenia fytoceno-
logického materiálu z rokov 1965 a 2009 v ordinačnom priestore bola pouţitá metóda 
DCA v prostredí CANOCO for Windows [7]. 

Pôvodný materiálu z roku 1965 bol prehodnotený a začlenený do spoločenstiev 
Polygonato latifolii-Carpinetum, Convallario-Quercetum roboris a Quercetum 
pubescenti-roboris. V súčasnosti je v NPR Dubník pozorované len spoločenstvo 
Convallario-Quercetum roboris s viacerými ekologickými typmi. Pozorovaný stav je 
pripísaný progresívnej sukcesii, vďaka ktorej došlo k ústupu početnej skupiny 
svetlomilných druhov a zániku dubových lesov spoločenstva Quercetum pubescenti-
roboris. V priebehu hodnoteného časového obdobia došlo k posunu smerom 
k mezofilnejším typom lesa a k relatívnej homogenizácii stanovištných podmienok na 
hlavných gradientoch prostredia. 

 
[1] Michalko, Dţatko, Fytocenologická a ekologická charakteristika rastlinných spoločenstiev lesa 
Dubník pri Seredi. SAV, Bratislava, 1965, 47−84. Eur. J. Biochem., 2008, 33, 123–127. 
[2] Braun-Blanquet, Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. 3. Wien, New York, 
Springer, 1964, 865. 
[3] Moravec et al., Fytocenologie. Academia, Praha, 1994. 
[4] Hennekens, TURBOVEG for Windows 2.16. International single user version. Stephan Hennekens 
© 1998–2005, 2005. 
[5] Tichý, JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci., 2002, 13, 451−453. 
[6] Hill, TWINSPAN: a FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered two-way table 
by classification of the individuals and attributes. Ecology and Systematics, Cornell University, Ithaca, 
New York. Eur. J. Biochem., 1979. 
[7] ter Braak, Šmilauer, CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user’s guide. 
Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Biometris, Wageningen, České 
Budějovice, 2002. 
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Tento príspevok sa zaoberá výsledkami výskumu zráţkovej bilancie v dubovom 

ekosystéme. Výskum je realizovaný v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Boky v 
Kremnických vrchoch. Zaoberá sa vplyvom lesa na objem zráţok prenikajúcich pod 
koruny dubov, čo porovnávame s voľnou krajinou, prípadne podkorunovým 
priestorom buka. 

Zachytávanie zráţok je uskutočňované pomocou záchytných zariadení, ktoré sa 
nachádzali na piatich lokalitách: otvorený priestor s juţnou a severnou expozíciou, 
pod korunou buka so severnou expozíciou, pod korunou duba s juţnou expozíciou a 
v medzere medzi kmeňmi ţivých dubov s juţnou expozíciou. Tri záchytné zariadenia 
sú v NPR Boky v podmienkach dubového ekosystému a pre porovnanie, dve 
záchytné zariadenia boli situované do lesa s prevahou buka, ktoré sú v blízkosti 
hranice NPR. Záchytné zariadenia sú umiestnené od 1. januára 2008. Celkovo boli 
vyhodnotené výsledky získané od umiestnenia zariadení do 31. decembra 2010. 

Z hľadiska kvantitatívnej bilancie bol v priebehu sledovaného obdobia dominantný a 
extrémny rok 2010. V tomto výskume sme porovnávali aj aspekty olistenia v 
súvislosti s intercepciou a vzťah čiastočného zachytenia zráţok v korunách stromov. 
 
Táto práca vznikla ako súčasť riešenia vedeckého grantového projektu VEGA č. 
1/0557/10 „Meniace sa podmienky krajiny a indikátory antropogénnych vplyvov“. 
  



EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

96 

The variability of the primeval forest’s spatial pattern 
in the Babia Góra National Park 

 
Urszula Chrobaczek, Rafał Jastrzębski, Marta Ziemniewicz, Dominika Kaczor, 

Marcin Widlak, Maciej Lesiak 
 

University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, 
Koło Naukowe Leśników UR (Forestry Students Science Association) 

knl.ur.krakow@gmail.com 

 
Analyzing the primeval forest’s pattern in appropriate spatial scales allows to obtain 

information fundamental to understand its dynamics. Particularly interesting is the 
spatial distribution of live and dead trees forming the uppermost tree layer and the 
co-occurrence of trees of various species and sizes. These features largely 
determine the spatial variability of biomass accumulation, the vertical structure and 
species composition, and in the case of deviation from randomness suggest 
appearance of mechanisms that arrange the forest texture into spatially integrated 
units (e.g., developmental stages or phases). 

This paper analyzes the spatial variability of stand volume, species composition and 
regeneration in a primeval stand located in the lower montane belt in the Babia Góra 
massif. These characteristics were surveyed on 259 circular plots (of a 7.0 m radius) 
located in a square grid 20 m × 20 m on the total area 10.36 ha. 

The stand volume was 524 m3/ha; beech, fir and spruce shared respectively 46 %, 
29 % and 25 %. With the average stand volume of 8.10 m3 per plot, the coefficient of 
variation was 68 %. Volume distribution was one-sided, with the mode for values 
below ≤ 2 m3. The coefficient of variation of the basal area of live trees was 67 % for 
single plots, 18 % for the blocks of four adjacent plots and 12 % for the blocks of 25 
plots. On 18 % of the plots one of the species dominated in the species composition 
(volume participation higher than 90 %). The volume of fir and spruce exhibited a 
directional gradient. The deadwood basal area was 78 % of the basal area of live 
trees, and spruce and fir accounted for 60 % and 28 % of the total amount of 
deadwood. The average basal area of dead trees was 0.43 m2 per plot. This feature’s 
coefficient of variation was 83 % for single plots, 23 % for the blocks of four adjacent 
plots and 17 % for the blocks of 25 plots. The distribution of dead trees basal area 
was close to one-sided distribution with the mode for values below 0.05 m2. It was 
concluded that in the analyzed patch of primeval forest the volume of live trees and 
the basal area of dead trees exhibit rather random spatial variability. 
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Dirofilarióza je vektormi prenášané parazitárne ochorenie mäsoţravcov, vyvolané 

zoonóznymi druhmi patriacimi do rodu Dirofilaria. Donedávna bol výskyt dirofilariózy 
v Európe zaznamenávaný najmä v juţnejších oblastiach s teplejšou klímou, ale 
viaceré faktory (najmä globálne otepľovanie, nadmerné zráţky, silné búrky, záplavy 
a následný zvýšený výskyt komárov, cestovanie so psami do zahraničia bez aplikácie 
preventívnych prípravkov) prispeli k rozšíreniu parazita aj do severnejších krajín. 
Jednou z krajín, kde sa dirofilarióza vyskytuje je aj Slovenská republika. Na Slovens-
ku boli potvrdené 2 druhy dirofilárií, a to Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens. 

D. repens vyvoláva podkoţnú formu ochorenia a D. immitis je zodpovedná za pľúc-
nu resp. srdcovú formu infekcie. V ţivotnom cykle dirofilárií majú významnú úlohu 
mäsoţravce ako definitívni hostitelia a rôzne druhy komárov ako vektory a zároveň 
medzihostitelia. Vývinový cyklus v organizme definitívneho hostiteľa trvá 6 aţ 9 me-
siacov. Človek môţe vstupovať do ţivotného cyklu parazita ako príleţitostný hostiteľ. 

Predkladaná práca bola zameraná na zistenie prevalencie Dirofilaria spp. vo 
vybraných okresoch východného Slovenska a sledovanie rizikových faktorov vplýva-
júcich na výskyt infekcie. Vyšetrené psy pochádzali z okresov košického kraja a 
prešovského kraja. Mikrofilárie boli detegované z krvi pomocou modifikovaného 
Knottovho testu. V pozitívnom prípade bola na diferenciáciu jednotlivých druhov 
pouţitá histochemická farbiaca metóda a molekulárno-biologická metóda PCR. 

Bolo potvrdené, ţe dirofilarióza je aktuálnym problémom na území východného 
Slovenska, najmä v okresoch leţiacich na území Východoslovenskej níţiny. Nakoľko 
sa jedná o zoonózu je potrebné situáciu naďalej monitorovať a na základe výsledkov 
navrhnúť účinné preventívne opatrenia. 
 
Tento príspevok bol podporovaný projektom VEGA č. 2/0145/09. 
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Rast počtu obyvateľstva a svetových ekonomík v posledných niekoľkých desiatkach 
rokov spôsobil okrem iného aj enormný tlak na prírodné ekosystémy a ich druhy. 
Odhaduje sa, ţe 1/3 aţ 1/2 zemského povrchu je uţ ľudskou činnosťou značne 
pozmenená a preto väčšina druhov rastlín a ţivočíchov je odkázaná preţívať v čoraz 
viac fragmentovaných zvyškov prírodnej krajiny. Tento negatívny jav sa odráţa aj na 
výskyte vstavača purpurového (Orchis purpurea Huds.) na prirodzených lokalitách 
jeho výskytu v Slovenskej republike. A tak nám vplyvom negatívnych faktorov mizne 
z lúk vôňa kumarínu a farba purpuru nášho najvyššieho zástupcu spomedzi 
predstaviteľov ceľade Orchidaceae. 

Medzi vstavačovité, ktoré rastú v našej prírode, patrí len niekoľko druhov rastúcich v 
lesoch, alebo prevaţne v lesoch k tým, ktoré sa vyskytujú v pôvodných zapojených 
lesoch a v im blízkych sukcesných štádiách. Sú to druhy sciofilné, alebo hemi-
sciofilné. Väčšina druhov sa ale v minulosti a ani dnes v týchto spoločenstvách [1]. 

Cieľom práce bolo v lokalite Radvaň−Vartovka zhodnotiť početný stav, priestorové 
rozmiestnenie a podiel kvitnúcich jedincov vstavača purpurového, následne kvanti-
fikovať početnosť jedincov jaseňa mannového (Fraxinus ornus L.), ktorý bol na danej 
lokalite umelo vysadený a jeho expanzia je predpokladaným limitujúcim faktorom pre 
výskyt vstavača purpurového [1]. Ďalším cieľom bolo porovnať počty jedincov jaseňa 
mannového s podielom kvitnúcich, resp. sterilných exemplárov vstavača purpuro-
vého v jednotlivých častiach lokality. Pre získanie týchto údajov sme zvolili vhodný 
postup, ktorý zahrňuje vytýčenie 6 čiastkových plôch a následne zhodnotenie počtu 
indivíduí vstavača purpurového k počtu jaseňa mannového. Celkový súčet jedincov 
vstavača purpurového na celej sledovanej ploche bol v prvom roku 327 exemplárov. 
Z toho bolo fertilných 73 a sterilných sa vyskytovalo 254 jedincov. V druhom 
sledovanom roku bol celkový súčet na celej ploche 312 jedincov vstavača 
purpurového. Kde počet fertilných bol podstatne niţší a to 17 jedincov k zvýšenému 
počtu sterilných exemplárov aţ 295. Počty fertilných jedincov vstavača purpurového 
sa drasticky zníţili a to aţ o 56 exemplárov uţ po jednom roku. Z toho vyplýva, ţe 
čím väčší počet jedincov jaseňa mannového v hlavnej korunovej úrovni, tým je 
menšie percento výskytu kvitnúcich jedincov vstavača purpurového. Pri pokra-
čujúcom nastúpenom trende úbytku fertilných jedincov vstavača purpurového táto 
populácia vyskytujúca sa na tomto mieste je odkázaná na vyhynutie. Za hlavnú 
príčinu úbytku jedincov vstavača purpurového (O. purpurea) pokladáme sekundárnu 
sukcesiu. V jej dôsledku sa na tejto lokalite jaseň mannový rozšíril na toľko, ţe na 
miestach výskytu vstavača purpurového vytvára husté zárasty a svojím zatienením 
zamedzuje kvitnutiu tohto vzácneho druhu. 

Zo zistených údajov sme navrhli manaţmentové opatrenia pre zvýšenie početného 
stavu jedincov vstavača purpurového (O. purpurea). 

 
[1] Moravec, J. et al. Fytocenologie. Academia, Bratislava, 1994. 
[2] Manica, M., Slobodník, B. Poznámky k výskytu a rozšíreniu jaseňov (Fraxinus L.) na Slovensku. 
Acta Facultatis Ecologiae, 2008, 18, 35–46. 
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Ľudia sa odpradávna snaţili zmeniť prírodu a prispôsobovali si ju, ale ich vplyv na 
prírodu sa vţdy pohyboval v určitých hraniciach tolerancie. Dnešné výkonné 
technológie predstavujú nebezpečné zbrane voči ţivotnému prostrediu a to aţ do 
takej miery, ţe vzniká riziko narušenia biologickej rovnováhy našej planéty. Pôda je 
základnou podmienkou pre realizáciu poľnohospodárstva a rastlinnej výroby. Od jej 
stavu a kvality závisia súčasné i budúce generácie, a preto si vyţaduje ochranu. 

Príspevok popisuje problematiku ochrany a manaţmentu poľnohospodárskych pôd 
na príklade modelového územia Agropodniku Slamoz v Zemplínskej Teplici. 
Charakterizuje súčasný stav hospodárenia a vyuţívania poľnohospodárskych pôd. 
Zaoberá sa eróziou a kompakciou pôd vo vybranom regióne. 

Sledované záujmové územie Agropodniku Slamoz, s.r.o. so sídlom v Zemplínskej 
Teplici patrí do teplej a mierne teplej klimatickej oblasti, kukuričnej, repárskej 
a zemiakárskej výrobnej oblasti a odvodňujú ho rieky Chlmec, Trnávka a Roňava 
s prítokmi. Prevahu majú hlinité (50,9 %) a ílovito-hlinité (44,9 %), hlboké pôdy bez 
skeletu. Najviac rozšírenými pôdnymi typmi sú: pseudoglej (43,8 %), hnedozem 
(13,5 %), kambizem (8,6 %), čiernica (8,6%) a fluvizem (6 %). Z hľadiska 
typologicko-produkčných kategórií sú najviac zastúpené stredne produkčné a menej 
produkčné orné pôdy a veľmi produkčné trvalé trávne porasty. Počas 57 ročnej 
histórie poľnohospodárskeho podniku bolo pestovanie poľnohospodárskych plodín 
zamerané na obilniny (pšenica, jačmeň, ovos...), olejniny (slnečnica a repka olejná), 
krmoviny (kukurica, kŕmna repa..) a ovocie (jablká, hrušky, slivky). Poľnohospodársky 
pôdny fond v minulosti tvorili prevaţne orné pôdy, vinice, záhrady, sady a trvalé 
trávne porasty. V súčasnosti sa poľnohospodársky pôdny fond podľa evidencie LPIS 
vyuţíva ako orná pôda s 85 % a trvalé trávne porasty tvoria 10 %. Podľa štruktúry 
typologicko-produkčných kategórií tvoria orné pôdy 92 % a trvalé trávne porasty 
tvoria 6,8 %. Z predchádzajúceho porovanania vyplýva, ţe pribliţne 7 % ornej pôdy 
je účelnejšie vyuţívať ako trvalé trávne porasty. Z degradačných pôdnych procesov 
sa na riešenom území vyskytuje vodná erózia a zhutnenie. Poľnohospodárske pôdy 
vodnou eróziou neohrozené resp. slabo ohrozené tvoria pribliţne 53 %. Pôdy, ktoré 
sú potenciálnou vodnou eróziou stredne ohrozené sa vyskytujú na 34 % územia 
a pôdy, kde je potenciálna vodná erózia silná zaberajú 12 % poľnohospodárskej 
pôdy. V skúmanom území Agropodniku Slamoz, s.r.o., sú pôdy zhutnením primárne 
ohrozené s podielom 52 %, pôdy s kombinovanou náchylnosťou na zhutnenie tvoria 
39 % a iba 8 % z poľnohospodárskej pôdy zaberajú pôdy bez náchylnosti na 
zhutnenie. 

Táto práca je zameraná na charakteristiku parametrov poľnohospodárskych pôd 
vzhľadom na ich ochranu a racionálne vyuţitie. 
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Prírodné (extenzívne) spôsoby čistenia odpadových vôd vyuţívajú v prírode beţné 

samočistiace procesy. V Českej republike sú práve v malých obciach pomerne často 
vyuţívanými technológiami čistenia. Vyčistená odpadová voda z dobre fungujúcich 
zariadení extenzívnych spôsobov čistenia dosahuje kvalitu vyčistenej odpadovej 
vody z mechanicko-biologických čistiarní podobnej veľkosti, zároveň vyhovuje aj 
poţiadavkám právnych predpisov na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových 
vôd [1]. 

V sledovanom okrese Rimavská Sobota, čiastkové povodie Slaná, je celkovo 
82 755 obyvateľov. V okrese je 107 obcí, ktoré sme zadelili do siedmych veľkostných 
kategórií podľa počtu obyvateľov. Najviac obyvateľov býva v obciach nad 2 000 
obyvateľov, a to aţ 50 %. Konkrétne sa jedná o štyri obce s vybudovanou čistiarňou 
odpadových vôd a jedna s rozostavanou čistiarňou. Oproti tomu zo zvyšných 102 
obcí má len 6 obcí v prevádzke stokovú sieť a je vybudovaných 5 čistiarní 
odpadových vôd. Pri malých obciach v sledovanom okrese sme zaznamenali 
problémy uţ pri samotnom riešení stokovej siete v obci a následného pripojenia na 
čistiareň. Rozostavané čistiarne majú v 8 obciach. Kvôli finančnej náročnosti pre 
nízky počet obyvateľov, ako aj prírodným podmienkam, je moţné nahradiť klasické 
mechanicko-biologické čistiarne alternatívnymi spôsobmi čistenia, čo je ekonomicky 
a  esteticky výhodnejšie pri rovnakej účinnosti čistenia odpadových vôd. 

Alternatívnymi spôsobmi čistenia odpadových vôd v zahraničí dosahujú dobré 
výsledky. Odporúčajú sa vybudovať cenovo výhodné a rýchlo realizovateľné malé 
vegetačné čistiarne odpadových vôd, taktieţ je moţné vyuţiť na čistenie odpadových 
vôd aj domové čistiarne. V Maďarsku sa vyuţívajú ako prírodné technológie čistenia 
odpadových vôd zavlaţovanie topoľových hájov odpadovou vodou. Vo Švédsku ide o 
zráţacie nádrţe a zavlaţovanie lesov odpadovými vodami. Na Ukrajine sa riešil  
koncept suchých záchodov s oddeľovaným zachytávaním moču. V Nemecku 
vyuţívajú pri čistení systémy so separáciou pri zdroji. Takto by sme mohli pokračovať 
v ďalších spôsoboch čistenia odpadových vôd. Je potrebné uţ pri samotnom návrhu 
riešenia čistenia odpadových vôd zohľadniť moţnosti vyuţitia alternatívnych 
spôsobov čistenia odpadových vôd. 
 
[1] MLEJNSKÁ, E., ROZKOŠNÝ, M., BAUDIŠOVÁ, D., VÁŇA, M., WANNER, F., KUČERA, J. 
Extenzivní způsoby čištění odpadoních vod. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, 2009, 119. 
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Evaporácia je fyzikálny proces premeny vody z kvapalného resp. pevného 
skupenstva na plynné skupenstvo. Proces vyparovania môţe byť regulovaný rôznymi 
spôsobmi, pričom najjednoduchšie realizovateľným je prostredníctvom úprav 
povrchovej vrstvy pôdy [1]. 

Cieľom laboratórneho experimentu bolo skúmať a opísať vplyv určitých spôsobov 
obrábania pôdy na intenzitu evaporácie. Intenzita výparu, celkové mnoţstvo odpa-
renej vody i zmeny intenzity výparu s časom a vlhkosťou pôdy boli sledované na 9-
tich pokusných variantoch. Z jednej vzorky bol meraný výpar z voľnej vodnej hladiny 
(vzorka 1). Kaţdá ďalšia vzorka obsahovala 500 g preosiatej zeminy a jednorázovú 
závlahovú dávku 200 mL vody. Kvôli porovnaniu bola zaloţená vzorka – nultý variant 
(vzorka 2) – bez úpravy a potenciálny výpar (vzorka 3), kde bola pravidelne dopĺňaná 
nasýtenosť pôdy vodou. Na ostatných variantoch boli realizované opatrenia – 
konkávny tvar povrchu (vzorka 4), konvexný tvar povrchu (vzorka 5), kyprenie do 
hĺbky 2 cm (vzorka 6), utlačenie (vzorka 7), aplikácia 1 mL saponátu na povrch pôdy 
postrekom (vzorka 8), prekrytie celého povrchu vzorky geotextíliou (vzorka 9). 
Následne boli prevaţne v 24-hodinových intervaloch vzorky váţené pomocou 
digitálnych váh a naváţené odparené mnoţstvá vody (me) v gramoch boli 
prepočítavané na výšku vodného stĺpca (he) v milimetroch pomocou vzťahu: he = 
10me/πr2. Na základe zostavených kumulatívnych kriviek závislostí odpareného 
mnoţstva vody od času môţeme konštatovať, ţe najvyššiu intenzitu výparu dosaho-
val počas celého experimentu variant s voľnou vodnou hladinou. Pozorovaním 
priebehu procesu evaporácie z nultého variantu bolo potvrdené, ţe výpar z pôdy je 
menší neţ výpar z vodnej hladiny a závisí na transporte vody z hlbších polôh 
k povrchu pôdy. Na povrchu vzniká vyschnutá zóna, ktorá má bariérový efekt. 
Evaporácia z variantu potenciálny výpar zodpovedala vedeckým predpokladom. 
Pravidelným nasycovaním pôdy vodou boli dosiahnuté hodnoty intenzity evaporácie 
tesne pod intenzitou výparu z vodnej hladiny. Výpar z konkávneho povrchu bol počas 
trvania experimentu vţdy vyšší ako výpar z konvexného povrchu. Agrotechnické 
opatrenie – orba – similované v laboratóriu ako kyprenie obmedzilo výpar z pôdy. 
Naopak valcovanie – utlačenie podporilo rýchlosť evaporácie. Zníţený výpar po 
aplikácii saponátu moţno pripísať odlišnému povrchovému napätiu saponátov a ich 
vplyvu na zmáčavosť povrchu. Variant s geotextíliou vykazoval počas celého 
priebehu pokusu najniţšie hodnoty intenzity výparu. Pokrytím povrchu vzorky 
nastielacím materiálom dochádzalo k minimálnemu styku povrchu pôdy s okolitým 
prúdiacim vzduchom. 
 
[1] Antal, J., Špánik, F. a kol., Hydrológia poľnohospodárskej krajiny. 2.vyd., Nitra: SPU, 2004. 250. 

  



EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

102 

Vybrané aspekty vyuţitia geografických informačných systémov 
v projektoch pozemkových úprav 

 
Mária Leitmanová 

 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inţinierstva, 

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, 949 76 Nitra 
maria.leitmanova@gmail.com 

 
Pozemkové úpravy svojim obšírnym rozsahom môţeme povaţovať za ucelený 

informačný systém o území a preto je veľmi dôleţité podrobnejšie sa zaoberať 
otázkami ich obsahu a následnej vizualizácie. 
Cieľom prezentovaného príspevku je poukázať na moţnosti vizualizácií výstupov 

vyhotovených v rámci projektu pozemkových úprav. Vizualizácia je jeden zo 
spôsobov analýzy a prezentácie priestorových vzťahov, umoţňuje zobrazovať 2D a 
3D priestory, prípadne objekty. Za účelom podrobného spracovania dát bolo 
vytypované katastrálne územie Kostolná Ves, okres Prievidza. Katastrálne územie 
patrí na základe územno-správneho členenia do Trenčianskeho kraja, výmera 
katastrálneho územia je 375 ha. Projekt pozemkových úprav bol zahájený v roku 
2004. Dôvodom výberu katastrálneho územia bola dostupnosť údajov reálneho 
projektu pozemkových úprav potrebných na spracovanie výsledkov práce. 
Podkladom pre spracovanie dvoj a troj rozmerných vizualizácii boli výstupy etáp 
účelového mapovania polohopisu, účelového mapovania výškopisu a aktualizácie 
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo formátoch vgi a stx. V príspevku 
podrobne uvádzame postupy s pouţitím vizualizačných nástrojov geografického 
informačného systému ArcGIS 10. Pri spracovávaní 2D údajov sme pracovali 
s aplikáciou ArcMap a pri spracovaní 3D údajov s aplikáciou ArcScene. Pri tvorbe 
jednotlivých máp na účely pozemkových úprav a ich následnej vizualizácie sme 
pouţili štandardné metódy ArcGIS Desktop (ako napr. Analysis tools, Conversion 
tools, Data management tools, Spatial analyst tools). Pri 2D zobrazení máp sme 
vypracovali mapové výstupy podľa v súčasnosti platiacich metodických inštrukcií, 
pričom obsahujú všetky povinné mimorámové údaje mapových výstupov – mierku, 
legendu, severku, textovú mierku, názov mapy a tiráţ. 
Vo výsledkoch prezentujeme výstupy súčasného vyuţitia územia (vyhotovené na 

podkladoch účelového mapovania polohopisu), výstupy týkajúce sa pôdnych 
charakteristík (podkladom bola aktualizácia mapy BPEJ) a výstupy prezentujúce 
geometrické parametre reliéfu (podkladom boli výstupy účelového mapovania 
výškopisu). Pri tvorbe 3D máp sme pouţili okrem vyššie spomínaných metód aj 
editačné a analytické metódy, ktoré sú súčasťou ArcToolboxu. Na vyhotovenie 
digitálneho modelu reliéfu sme pouţili interpolačnú metódu TopoToRaster s gridom 
2 m (vstupnými údajmi boli zoznam súradníc a výšok [X,Y,Z]). Z vytvoreného 
digitálneho modelu reliéfu, ktorý zobrazuje výškové členenie modelového územia 
sme pomocou analytických metód odvodili ďalšie morfometrické charakteristiky ako 
napr. expozíciu, sklon reliéfu atď. 

 
[1] MUCHOVÁ, Z a kol. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra: SPU, 
2009, 397. 
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Metóda fotogrametrie je stále viac vyuţívaná keďţe predstavuje rýchlejší a 

hospodárnejší spôsob získavania informácií o teréne. V pozemkových úpravách sa 
pracuje s veľkým objemom dát počas celých či uţ prípravných, v našom prípade 
snímkovacích, alebo vyhodnocovacích prác. Pri uváţení vyuţívania nízkorozpočtovej 
fotogrametrickej techniky, čiţe vyuţívania poloprofesionálnej kamery a lietadla s 
nízkou výškou letu, je moţné z hľadiska efektívnosti posunúť tieto dáta v niektorých 
prípadoch pred geodetické, čo sme aj na základe porovnania vypočítaných 
charakteristík presnosti meraní z obidvoch metód dokázali. Môţeme teda 
skonštatovať, ţe fotogrametrická metóda je dostatočne presným podkladom pre 
projekt pozemkových úprav. Musíme však poznamenať, ţe najmenšie chyby meraní 
sa dosiahli pri presne definovaných prvkoch čím bola v našom prípade cesta, väčšia 
chyba vznikla pri rozsiahlom teréne – ornej pôde a najväčšia chyba merania vznikla 
na ťaţko identifikovateľnom líniovom terénnom objekte – brehovej čiare tamojšieho 
potoka Bocegaj. 
 
[1] ČIŢMÁR, J. Vyuţitie ortofotomáp pri pozemkových úpravách. 2005. Citované 16. 12. 2005, 
www.domasa.sk/obec/ruskov/?co=128&vw=2. 
[2] BARTOŠ, P., GREGOR, V. Fotogrametria a diaľkový prieskum zeme II. Bratislava: STU, 1994, 
281. 
[3] BEZRUČKA, J. Príprava analýzy meraní GPS v takmer reálnom čase. 2007. Citované 5. 10. 2007, 
http://mimmon.net/mimo/dokumenty/mini1-07.pdf. 
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V rokoch 2006 aţ 2009 prebiehal monitoring lykoţrúta smrekového v Prírodnej 

rezervácii Fabova hoľa leţiacej Slovenskom Rudohorí (PR) v nadmorskej výške 1100 
aţ 1440 metrov. PR bola zasiahnutá dvoma veternými smršťami (v roku 2004 
a v roku 2007) po ktorých nasledovala gradácia podkôrneho hmyzu. 

Údaje o odchytoch lykoţrúta smrekového boli získavané z feromónových lapačov 
typu Ecotrap a Theysohn umiestnených v bariérach [1]. Pouţívané boli dva typy fero-
mónových odparníkov na odchyt lykoţrúta smrekového – IT Ecolure a Pheroprax. 
Lapače boli prevádzkované podľa STN [2] a odchyty hmyzu boli počítané v intervale 
7 dní. Hodnotený bol odchyt lykoţrúta smrekového počas jarného rojenia pre kaţdý 
rok zvlášť. Údaje za rok 2007 neboli kvôli čiastočne odlišnej metodike zberu dát 
zaradené do spracovania údajov. 

Mnoţstvo solárnej radiácie sme zistili z digitálneho modelu terénu (DTM). Hodnota 
solárnej radiácie (Wh/m2) počas obdobia prvého rojenia bola priradená pre kaţdý 
lapač pomocou softwaru ARCMAP 9.3. Získané údaje boli následne spracované 
v programe STATISTICA 7.0 metódou jednoduchej lineárnej regresie. Aby sme zlepšili 
normalitu, vstupné dáta sme zlogaritmovali. Výsledky lineárnej regresie pre kaţdý zo 
spracovávaných rokov (2006, 2008 a 2009) sú uvedené (Tab.). 
 
Tab. Závislosť medzi mnoţstvom solárnej radiácie a odchytom lykoţrúta smrekového 
do feromónových lapačov – výsledky lineárnej regresie 
 

Rok Počet 
lapačov 

p R2 

2006 71 0,0001 0,20 
2008 83 0,0014 0,12 
2009 83 0,0082 0,08 

 
Závislosť medzi mnoţstvom solárnej radiácie a mnoţstvom odchytených jedincov 

lykoţrúta smrekového do feromónových lapačov počas jeho jarného rojenia bola 
štatisticky významná pre kaţdý rok (Tab.). Z výsledkov vyplýva, ţe táto závislosť 
klesá s časom uplynutým od disturbancie. Toto však mohlo byť spôsobené tým, ţe 
bariéra lapačov sa počas monitoringu neposúvala spolu s postupujúcou porastovou 
stenou. Na nálet lykoţrúta smrekového pôsobia aj iné faktory, ktoré uvádzajú napr. 
[3, 4]. Aj určenie mnoţstva solárnej radiácie z DTM nám nedáva presné údaje pre 
lesné prostredie, ale výpočet jej mnoţstva dopadajúceho na voľnú plochu môţe byť 
účelné v prípadoch vetrových polomov [5]. 
 
[1] Jakuš, Anz. Schädl. kd. Pflanzenschutz Umweltschutz, 1998, 71, 152−158. 
[2] STN 48 2711, Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na ihličnatých drevinách. 
1997. 
[3] Zumr, Biologie a ekologie lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a ochrana proti němu. 
Academia, nakladatelství ČSAV. 1985, 124. 
[4] Jakuš, Journ. of App. Entom. 1998, 122, 409−421. 
[5] Baier, Pennerstorfer, Schopf, For. Ecol. and Manag., 2007, 249, 171−186. 
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Úlohou príspevku, je načrtnúť moţnosti metódy Ekodizajn a vhodnosť jej aplikácie 

pre zlievareň Hronec. Ekodizajn je vybraná metóda z radu podporných environ-
mentálnych nástrojov orientovaných na produkt. Ekodizajn sa okrem sledovaných 
indexov zaoberá aj kvalitou produktu a jeho výhodami. 

Ekodizajn je začlenenie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobku 
s cieľom zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobku počas celého jeho ţivotného 
cyklu [1]. 

Politikou ekodizajnu je zohľadňovanie a implementovanie potenciálnych environ-
mentálnych faktorov (aspektov), ktoré sú späté s výrobkom vo všetkých fázach jeho 
ţivotného cyklu. Ţivotné prostredie tak pomáha definovať' smer rozhodnutí v procese 
návrhu ľubovoľného objektu, t.j. ţivotné prostredie je rovnocenným a spoluroz-
hodujúcim faktorom pri vývoji výrobku spolu s faktormi ako sú ergonómia, 
ekonomika, estetika a pod [2]. 

Zlievarenstvo je priemyselné odvetvie, ktoré nielen spotrebúva značné mnoţstvo 
vstupných surovín a energií, ale produkuje veľké mnoţstvo emisií a odpadov. 
Zlievareň Hronec má zameranú produkciu na výrobky − produkty z tvárnej a sivej 
liatiny. Odliatky z týchto liatin sú tu vyrábané pomocou technologických procesov 
charakteristických pre tento typ prevádzky zlievarní. Po aplikácii ochrannej vrstvy 
povrchu sa odliatky stávajú polotovarmi pre strojárenský, automobilový priemysel a 
poľnohospodárstvo. 

Smernica európskeho spoločenstva 2005/32/ES určuje všeobecné zásady na 
stanovenie poţiadaviek na ekodizajn výrobkov vyuţívajúcich energiu. Do legislatívy 
Slovenskej republiky je táto smernica implementovaná ako zákon č. 529/2010 Z.z. o 
environmentálnom navrhovaní a pouţívaní výrobkov (zákon o ekodizajne). 

V súčasnej dobe sa v odvetví akým je zlievarenský priemysel, ukazuje poţiadavka 
na environmentálnu kvalitu výrobkov, ako jedna z podmienok konkurencieschopnosti 
na medzinárodnom trhu. Aj keď ekodizajn pre zlievarenskú prevádzku nie je 
v legislatíve zakotvený ako povinnosť, z uvedeného vyplýva, ţe v tomto type 
prevádzky nachádza opodstatnené uplatnenie ako dobrovoľný nástroj. 
 
Poďakovanie grantovým agentúram: Práca bola vypracovaná s podporou grantového 
projektu APVV-0555-07 (Model 2-stupňového spracovania vybraných anorganických 
odpadov (metalurgickým spôsobom) a jeho overenie. 
 
[1] Zákon č. 529/2010 Z.z. o environmentálnom navrhovaní a pouţívaní výrobkov (zákon 
o ekodizajne), 2010. 
[2] PIATRIK, M. , ŠUDÝ, M. a kol. − Environmentálne manaţérske systémy, Banská Bystrica, 2008. 
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LCA je metóda hodnotenia, ktorá sa snaţí kvantifikovať a návrhom vhodných 

opatrení redukovať negatívne vplyvy výrobkov a výrobných procesov na ţivotné 
prostredie. Negatívny vplyv výrobku na ţivotné prostredie znamená súhrn všetkých 
negatívnych vplyvov, ktorými daný výrobok pôsobí na ţivotné prostredie, behom 
svojho celého „ţivotného cyklu“ . Takýto prístup sa tieţ označuje ako „od kolísky po 
hrob“ (cradle-to-grave). Zahrňujú sa sem všetky vplyvy od výskumu, návrhu a vývoja, 
ťaţby surovín, výrobného procesu, marketingu, distribúcie, uţívania a likvidácie 
výrobku, vrátane vplyvov spôsobených manipulačnými operáciami (dopravou, skla-
dovaním, ...), či pomocnými činnosťami (balenie produktu a pod.) [1]. 

Metóda LCA poskytuje systémový rámec pre identifikáciu, analýzu a následnú 
redukciu negatívnych environmentálnych vplyvov vo väzbe na fázy ţivotného cyklu 
výrobku, alebo sluţby. Je dôleţitým nástrojom pri vývoji nových výrobkov, ale aj ino-
vácii alebo rekonštrukcii uţ vyrábaných výrobkov, či technologických systémov [2]. 

Spoločnosť zlievareň Hronec má orientovanú produkciu na odliatky zo sivej a 
tvárnej liatiny. Výroba pozostáva z prípravy vsádzky, tavenia vsádzky v kuplovej peci, 
spracovaním liatiny v panve, vliatí a udrţiavaní liatiny v udrţiavacej peci, legovaním, 
očkovaním, modifikáciou a odlievaním liatiny na zariadení odlievacieho poľa formo-
vacej linky. Odliatky sa dorábajú trieskaním, brúsením, tmelením, zaváraním. Po 
dorobení sa odliatky skontrolujú, zafarbia, paletujú a balia a uloţia na expedíciu. 
Dôsledné uvedomenie si samotného výrobného procesu, je nutnou súčasťou inven-
tarizačnej analýzy, v ktorej kvalifikujeme a kvantifikujeme vstupy a výstupy z/do sys-
tému, t.j. vo výrobnom procese zlievarne. Ako sa v rámci výskumu ukazuje vzhľadom 
na dostupnosť vstupných údajov, je LCA vhodná pre zlievareň Hronec najmä v apli-
kácii prístupu s vymedzenými hranicami systému „od brány po bránu“, t.j. v rámci 
samotných výrobných procesov v zlievarni. 

Metóda LCA je jeden z podporných environmentálnych nástrojov orientovaných na 
produkt, ktorý je medzinárodne uznávaný a špecifikovaný v normách radu ISO 140 
4X. Zvolením tejto metodológie, môţe zlievareň Hronec začať so zavádzaním 
systému environmentálneho manaţérstva podľa ISO 14001. 
 
Poďakovanie grantovým agentúram: Práca bola vypracovaná s podporou grantového 
projektu APVV-0555-07 (Model 2-stupňového spracovania vybraných anorganických 
odpadov (metalurgickým spôsobom) a jeho overenie. 
 
[1] KAPUSTOVÁ, B. Development of the Methods and Procedures for environmental life Cycle 
assessment and practical use possibilitie. Zem v pasci? : Analýza zloţiek ţivotného prostredia, 
Krpáčovo, 2006. 
[2] KOTOVICOVÁ, J. et al.: Čistší produkce. Brno: Mendelova zemědelská a lesnická univerzita v 
Brne, 2003. 
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Tento príspevok prezentuje výsledky z meraní uhla zmáčania na mierne 

hydrolyzovaných PET (polyetylén–teraftalát) fóliách ponorených v roztokoch 
hydroxidu sodného v koncentráciách 0 % (destilovaná voda), 2 %, 4 % a 6 % pri 
20 °C a 40 °C. Na takto predupravených povrchoch boli monitorované uhly zmáčania 
a geometrické parametre nanesených kvapiek v závislosti na čase vyparovania. Po 
vyparení kvapky kvapaliny boli hodnotené štyri základné fázy, ktoré umoţňujú 
determináciu nábehových a ustupujúcich uhlov zmáčania a v konečnom dôsledku 
zmáčanie tuhého povrchu. Kaţdý zo sledovaných parametrov (veľkosť uhla 

zmáčania, výška kvapky a priemer kvapky) má v kaţdej fáze 
svoj charakteristický priebeh a ustupujúci uhol zmáčania pri 
tejto metóde je stanovený v okamihu keď hodnoty uhla 
zmáčania sa v určitom časovom úseku nemenia – teda sú 
konštantné. Vo fáze I pri niţšom stupni predúpravy 
kontaktný priemer d zostáva takmer rovnaký a zmenšuje sa 
pri vyššom stupni predúpravy. Výška kvapky h sa mierne 

zmenšuje a počiatočný (nábehový) uhol zmáčania θa klesá súbeţne s predúpravou 
povrchu (z ~ 84 ° na ~ 53 °) pri 20 °C a (z ~ 82 ° na ~ 45 °) pri 40 °C. Vo fáze II 
kontaktný priemer d, výška kvapky h a kontaktný uhol θ klesajú rýchlejšie ako vo fáze 
I. Vo fáze III bolo pozorované, ţe výška kvapky h aj kontaktný priemer d klesajú 
rýchlejšie a kontaktný uhol θ zostáva takmer konštantný čo je povaţované za 
efektívny ustupujúci kontaktný uhol θr. Je potrebné zdôrazniť, ţe fáza III absolútne 
chýba pri vyššej predúprave povrchu pri 40 °C. Fáza IV zodpovedá konečnému 
zmiznutiu kvapky z povrchu. Bolo zistené, ţe je veľmi ťaţko objasniť tento stav, 
pretoţe aktuálna veľkosť kvapky kvapaliny a hodnota kontaktného uhla zmáčania θ 
sú veľmi malé. V úplne poslednej fáze θ nadobúda nulovú hodnotu. Preto je moţné 
fázu IV len ťaţko interpretovať a tento jav je pravdepodobne pripisovaný bariérovému 
efektu v mieste styku všetkých troch fáz, vyvolaný heterogenitou povrchu. Pre lepšiu 
predstavivosť boli znázornené závislosti normalizovaného kontaktného uhla na 
normalizovanom čase na predupravených vzorkách PET pri 20 °C a 40 °C. 
Normalizované hodnoty kontaktného uhla a času boli vypočítané podľa vzťahov: 
θ* = θt/θi a t* = t/tf, kde θt je kontaktný uhol 
v čase t, θi je počiatočný kontaktný uhol, t je 
čas kaţdého merania a tf je konečný čas. 
Analogicky boli zobrazené aj závislosti 
vypočítaného objemu kvapiek na čase 
vyparovania na predupravených vzorkách 
PET pri 20 °C a 40 °C. Merania boli 
doplnené AFM snímkami topografie pred-
upraveného povrchu PET. 
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Sekundárne hole v národných parkoch Západných Karpát sú výsledkom antropo-

génnej činnosti, ktorá viedla ku vyklčovaniu lesa a vytvoreniu trvalých trávnych 
porastov s bohatým druhovým zloţením. Ovplyvnil to valašský spôsob chovu hospo-
dárskych zvierat, ktorý okrem pozitívnych vplyvov priniesol zo sebou aj mnohé nega-
tíva [1]. Jedným z nich je ustajňovanie zvierat na noc do košiarov (ohrád), ktoré 
zostávajú na rovnakom mieste v priebehu celého pasienkového obdobia, často krát 
aj po dobu niekoľkých rokov. Vplyvom toho sa pôda eutrofizuje, akumuluje sa N a K 
z animálnych exkrementov a rastlinné spoločenstvo je následne charakteristické 
dominanciou ruderálnych druhov burín ako sú napr. štiavec tupolistý a pŕhľava 
dvojdomá [2]. 

Cieľom nášho výskumu bola obnova trávneho porastu v Národnom parku Veľká 
Fatra s dominanciou pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica L.). Štúdium bolo zamerané na 
sledovanie floristických zmien vplyvom vybraných zásahov na ploche bývalého 
košiara. Pokusná plocha sa nachádza v Národnom parku Veľká Fatra v nadmorskej 
výške 1240 m. n. m. na kambizemi (KM), subtype kambizem modálna (KMm). Prie-
merná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV.–IX.) dosahuje hodnotu 9 °C, 
priemerný ročný úhrn zráţok je 800 mm aţ 900 mm. Pokus mal 4 varianty v troch 
opakovaniach. Prvý variant predstavoval pôvodný neruderalizovaný porast spásaný 
počas vegetačného obdobia jalovicami. Druhým variantom bol pôvodný zaburinený 
porast s dominanciou druhu pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica L.) bez manaţmentu. 
Variant 3 predstavoval zaburinený porast (Urtica dioica L.), 2 krát kosený v priebehu 
vegetačného obdobia (máj a august) a štvrtým variantom bol porast s dominanciou 
pŕhľavy dvojdomej s prísevom 18 autochtónnych druhov rastlín, 2 krát kosený za 
vegetačné obdobie (máj a august). 

Z výsledkov vyplýva podstatný nárast druhovej diverzity obnovovaných porastov. 
Na variante 4 sme zaznamenali nárast druhovej početnosti z 2 na 32 druhov. 
Dominantnými druhmi tu boli najmä Trifolium repens L. (25 %), Trisetum flavenscens 
L. (12 %) a Phleum pratense L. (10 %). Na variante 3 stúpla druhová početnosť z 2 
na 23 a najväčšia prezencia bola zaznamenaná u druhov Poa trivialis L. (20 %), 
Trifolium repens L. (16 %) . V celkovom porovnaní sme pozorovali výraznú tendenciu 
pribliţovania sa floristického zloţenia pôvodnému poloprírodnému porastu. 
 
Poďakovanie: Práca bola financovaná Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky, číslo projektu VEGA 1/0851/10 „Biodiverzita, synantro-
pizácia, ruderalizácia, de- a reforestácia spásaných sekundárnych holí a ich vplyv na 
krajinotvorbu v NP Západných Karpát“. 
 
[1] KAVULIAK, A., SULIK, J., Les a pasenie, Bratislava: Oráč, 1952, 100. 
[2] NOVÁK, J.. Obnova pasienkov na karpatských salašoch, Bratislava: ÚVTIP, 2008, 200. 
[3] NOVÁK, J. Pasienky, lúky a trávniky. Prievidza: Patria I, 2008, 708. 
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Mrazové formy sa nachádzajú najčastejšie na vápencoch, slienitých vápencoch, 

dolomitických vápencoch, a to najmä lysinové, brázdené a girlandové pôdy [1]. Pôdy 
týchto mrazových foriem sa môţu zaradiť medzi rendziny litozemné, aţ medzi 
regozeme typické karbonátové. Tufury sú vyvinuté najmä na kambizemiach, ktoré sa 
vytvorili na rôznom podloţí (pieskovce, ílovce, sutiny, svahové hliny), ktorého 
spoločným znakom je sedimentárny pôvod a ide o pôdy s nevyvinutým, alebo 
plytkým pôdnym profilom [2]. Tufury môţu byť vyvinuté aj na podzoloch príkladom sú 
Martinské hole, kde sa našli tufury s vybielenými zrnami kremeňa. 

Cieľom práce bolo uskutočniť terénny výskum na Martinských holiach, kde sa 
nachádzajú mrazové formy. Na základe fyzikálnych a morfologických vlastností boli 
identifikované tri pôdne horizonty. V teréne bolo odobratých sedem vzoriek. Terénne 
pozorovania boli doplnené o laboratórne analýzy a to zrnitostného zloţenia a obsah 
organického uhlíka. Získané výsledky ukázali, ţe mrazové formy ako tufury, 
girlandové pôdy, lysinové pôdy, brázdené, či polygonálne pôdy môţu byť na základe 
uvedených výsledkov zaradené do systému morfológie pôd. Výsledky výskumu môţu 
poslúţit nie len ako parameter na zatriedenie tufúr do bazálnej referenčnej taxonómie 
pôd, ale aj ako vodítko k ďalšiemu výskumu tufúr, ktorých vývoj je málo objasnený 
a názory na ich tvorbu sa rozchádzajú. 
 
[1] Midriak. R. Morfogenéza povrchu vysokých pohorí. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
Bratislava, 1983, 516. 
[2] Sekyra. J. Působení mrazu na půdu: kryopedologie se zvláštním zřetelem k ČSR. Nakladatelství 
ČSAV, Geotechnica, 1960, 27, 164. 
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Fenológia je najjednoduchší a najzákladnejší proces, pomocou ktorého je moţné 

sledovať zmeny ekologických nárokov a reakcií druhov na prípadné zmeny klímy. 
Rastúci počet štúdií prináša správy o tom, ţe rastlinstvo a ţivočíšstvo začína inten-
zívne reagovať na zmeny podmienok prírodného prostredia, najmä na vzrastajúcu 
teplotu v posledných desaťročiach. Rýchly nárast teploty a ďalší stres, ako je 
napríklad nerovnomerné rozloţenie zráţok počas roka, môţe ľahko narušiť reakcie 
ţivých organizmov, súdrţnosť medzi nimi, viesť k zmenám druhových spoločenstiev 
a k moţnému vymieraniu. Fenologické pozorovania ţivých organizmov, hlavne 
rastlín, teda moţno povaţovať za jeden z efektívnych nástrojov identifikácie vplyvu 
klimatickej zmeny na lesné ekosystémy a prognózy budúceho vývoja lesa. 

Práca sa zaoberá zhodnotením vplyvu vodnej bilancie na načasovanie fenolo-
gických fáz na dvoch lokalitách (Boky a Bukovina), na vybrané druhy drevín (lieska 
obyčajná (Corylus avellana, L.), hrab obyčajný (Carpinus betulus, L.), dub zimný 
(Quercus petraea, Liebl.)).Fenologické pozorovania sa uskutočňujú od roku 2007 
a spolu s meraniami meteorologických prvkov nám umoţňujú podrobne zhodnotiť 
mikroklímu na stanovištiach. 

 

 
 

Grafický priebeh nástupu jesenných fenofáz: (ŢL – ţltnutie lístia, OL – opad lístia) 
liesky obyčajnej, hraba obyčajného a duba zimného v období rokov 2007-2010 na 
lokalitách Boky a Bukovina s vyhodnotením priebehu klimatickej vodnej bilancie 
(KVB). 
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V súčasnosti je vplyv človeka taký intenzívny, ţe moţnosť existencie nenarušeného 

ekosystému sa nekontrolovateľne zniţuje. Z toho dôvodu vzniká neustále priestor, na 
uchytenie cudzích druhov, ktorý podporuje vznik nových ohnísk inváznych druhov, 
ktoré sa vyznačujú úspešnou stratégiou prenikania do nových podmienok prostredia, 
vysokou ţivotaschopnosťou a konkurencieschopnosťou, v porovnaní s pôvodnými 
druhmi i po prekonaní stresových podmienok. 

Biotické invázie chápeme ako spontánne šírenie sa cudzích (zavlečených, 
introdukovaných) druhov organizmov v nových územiach a ich (hromadné) 
prenikanie do tamojších domácich alebo udomácnených spoločenstiev [3]. Fallopia 
japonica (Houtt.) Ronse Decr. (Polygonaceae) je trváca dvojdomá invázna rastlina 
mohutného vzrastu s klonálnym rastom pochádzajúca z Kórei, Číny a Japonska. 
V Európe sa začala pestovať uţ v roku 1825 a od vtedy postupne splanieva [2]. Prvé 
údaje o výskyte F. japonica na Slovensku pochádzajú z 20. a 30. rokov [3]. 
Pohánkovec japonský má širokú ekologickú amplitúdu [1]. 

Mapovanie výskytu jedného z najnebezpečnejších inváznych druhov Fallopia 
japonica sme realizovali na vybraných lokalitách severozápadného Slovenska: v 
katastrálnom území obce Zázrivá, v časti obce Párnica smerom na Kraľovany, v obci 
Kraľovany a mestskej časti Dolného Kubína – Záskalie, úsek Timravina na Dolnej 
Orave koncom leta a začiatkom jesene 2009. Terénnym prieskumom sme 
zaznamenali 24 invadujúcich populácií pohánkovca japonského na ploche 
12 238 m2. Sledovaný druh tvoril na všetkých lokalitách zapojené monocenózy 
s vysokou hustotou ramet (aţ 80 % populácií tvorilo viac ako 31 jedincov na m2). 
Dokonca v obci Kraľovany sme evidovali aţ 12 populácií na ploche 8 242 m2. 
Komparáciou rozšírenia výskytu riešeného taxónu išlo o najrozsiahlejšiu plochu. 
Manaţment sledovaného invázneho druhu sme zistili iba na jednej lokalite v obci 
Kraľovany, 750 m od ţelezničnej stanice. Odstraňovanie F. japonica bolo vykonané 
mechanicky a následne aj chemicky. Môţeme konštatovať, ţe doteraz nebolo 
úspešné, pretoţe populácia opätovne zmladila. Zistili sme, ţe manaţment inváznych 
rastlín nie je realizovaný aj pre nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom. Je 
nevyhnutné navrhnúť a realizovať regulačný manaţment aj na ostatných lokalitách a 
začať s pravidelne vykonávanými opatreniami, ktoré zabezpečia zlepšenie 
súčasného stavu. 
 
[1] ALBERTERNST, B. - BŉHMER, H. J. NOBANIS Database North European and Batlic Network on 
Invasive Alien Species - Invasive Alien Species Fact Sheet - Fallopia japonica. 2006. 
[citované 2011-02-22]: http://nobanis.org/files/factsheets/Fallopia_japonica.pdf 
[2] CVACHOVÁ, A. Rozšírenie vybraných inváznych druhov rastlín na Slovensku. In Chránené územia 
Slovenska, 2000, 45, 10–13. 
[3] ELIÁŠ, P. Invázne druhy rastlín na Slovensku. In ELIÁŠ, P. (ed.) Invázie a invázne organizmy : 
príspevky z vedeckej konferencie. Bratislava, SR: SEKOS, 1997, 91–118. 

  



EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

112 

Veková štruktúra populácií Allium ursinum L. na rozdielnych 
lokalitách na Slovensku 

 
Ţaneta Pauková1, Lucia Kováčiková2, Lenka Vermešová3, Michaela Hnatová4 

 
1
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra 

ekológie, Mariánska 10, 949 76 Nitra; 
2
Mateja Bela 35, 921 01 Piešťany; 

3
Na Hôrke 46/35, 949 11 Nitra; 

4
Habura 242, 067 52 Habura 

zaneta.paukova@uniag.sk 

 

Jarné efemeroidné geofyty sú špecifickou skupinou rastlín s krátkym vegetačným 
obdobím, trvajúcim pribliţne tri mesiace. Rastú, kvitnú a produkujú semená počas 
skorej jari, kedy stromy nie sú olistené. V priebehu roka majú iba jednu generáciu 
listov a výhonkov. Prezimujú len podzemné orgány (cibule, hľuzy). Allium ursinum L. 
(Lilliaceae) je typickým predstaviteľom tejto skupiny rastlín. Na jar vytvára synúzie 
charakteristické typickou cesnakovou vôňou. Výskum populácií cesnaku medvedieho 
sme uskutočnili v troch rozličných oblastiach Slovenska: na území Povaţského 
Inovca na lokalite sedla Havran okres Piešťany (JZ Slovensko), v prírodnej rezervácii 
Chynoriansky luh okres Partizánske (SZ Slovensko) a v katastrálnom území obce 
Habura okres Medzilaborce (SV Slovensko) na jar v roku 2009. 

Z výsledkov výskumu vekovej štruktúry A. ursinum vyplýva, ţe vo všetkých 
populáciách zhodne dominovala skupina rastlín s jedným listom – semenáčiky, 
juvenilné a nedospelé rastliny (40–57,2 %). Významné zastúpenie mali aj 
generatívne jedince (29,8–41,8 %), naopak výskyt senilných rastlín sme nepotvrdili. 
Vekové spektrum bolo bimodálne. Sledované populácie môţeme označiť ako 
vyvinuté (dospelé) a etablované. 

Hodnotením zmien vo vekovej štruktúre populácií A. ursinum sme zistili, ţe na 
konci vegetačného obdobia koncom mája sa najviac zníţilo zastúpenie jedincov s 
jedným listom (najmä semenáčikov a juvenilných rastlín) aţ o takmer 65 %. Naopak v 
populáciách dominovali ţltnúce generatívne rastliny s dvomi alebo tromi listami (aţ 
60,5 %) s ohýbajúcou sa kvetnou stonkou s plodmi. 
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Jarný efemeroid a geofyt Allium ursinum L. (Liliaceae) je v súčasnosti ohrozený 

z aspektu zániku biotopov, na ktorých sa vyskytuje, preto je nevyhnutné poznať 
populačno-biologické charakteristiky tohto taxónu na Slovensku. V príspevku 
prinášame poznatky o dynamike hustoty populácií cesnaku medvedieho z troch 
rozličných oblastí na Slovensku: na území Povaţského Inovca na lokalite sedla 
Havran okres Piešťany (JZ Slovensko), v prírodnej rezervácii (PR) Chynoriansky luh 
okres Partizánske (SZ Slovensko) a v katastrálnom území (k.ú.) obce Habura okres 
Medzilaborce (SV Slovensko) na jar v roku 2009. 

Počas terénneho prieskumu sme zistili, ţe sledovaný taxón A. ursinum vytvára 
v listnatých lesných porastoch rozsiahle monocenózy, kde ostatné druhy len ťaţko 
vstupujú. Podľa našich pozorovaní populačnej dynamiky rastlín, listy začínajú rásť 
koncom februára aţ začiatkom marca. Najväčšiu priemernú hustotu jedincov (od 240 
do 960 m–2 ) sme zaznamenali na najniţšie poloţenom území na SZ Slovensku v PR 
Chynoriansky luh v polovici apríla 2009. Pokles počtu jedincov (o 28 %) sa 
najvýraznejšie prejavil medzi 5. a 6. cenzom na konci vegetačného obdobia koncom 
mája. Naopak neskorší nástup fenofáz aţ o mesiac a menšiu priemernú hustotu 
jedincov (468 m–2) sme zistili v polovici mája v obci Habura v severnej časti 
východného Slovenska s najvyššou nadmorskou výškou. 

Predpokladáme, ţe rozdiely v dynamike hustoty populácií ramet A. ursinum sú 
ovplyvnené podmienkami stanovišťa (nadmorská výška, pôdne pomery, klimatické 
podmienky v sledovanom roku). 
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Koncept pokročilých reaktorov pre jadrový výskum v sebe zahŕňa niekoľko systé-

mov 4. generácie. Ich prednosťami okrem iného má byť vysoká bezpečnosť a úspor-
nosť štiepneho materiálu, minimálny odpad a odolnosť proti nekontrolovatelnému 
mnoţeniu neutrónov. Rozlišujú sa podľa pouţitého teplonosného média na reaktory s 
chladením superkritickou vodou (SCWR), plynom (GFR), olovom (LFR), sodíkom 
(SFR) a tekutými soľami (MSR). Všetky patria do skupiny vysokoteplotných reaktorov 
(VHTR) [1]. Reaktory s roztavenými soľami (MSR) umoţnili vzniku rýchlych mnoţi-
vých reaktorov s rozpustenými fluoridmi aktíniového radu in-situ. Ich najväčšou 
výhodou je, ţe pracujú rovnako dobre pri malých výkonoch ako aj pri veľkých a majú 
dlhý palivový cyklus. Ako materiál pre tieto reaktory sa optimalizovaly zliatiny 
s obchodnými názvami Incoloy 800, Hastelloy N, Inconel 600, Haynes 230 a podob-
ne [2]. Ich pomalé rozpúšťanie v koróznom médiu vyţaduje priebeţné čistenie zmesi, 
kde vzniká potenciálny zdroj odpadu. 

V práci sa sledoval hmotnostný úbytok zliatiny Incoloy 800H/HT (Fe: 48 %, Ni: 
29 %, Cr: 20 %, minoritne: Al, Ti, Si, Mn, C, Cu) a analyzoval jej povrch pomocou 
SEM-EDX analýzy. Ohrev prebiehal 8 hodín pri teplotách 600 °C a 900 °C vo 
vertikálnej rúrkovej peci postupne s atmosférou dusíka (99,99 %), argónu (99,996 %) 
a vzduchu. Ako korózne médium sa pouţila soľ so zauţívaným názvom FLINAK 
(46,5 % LiF – 11,5 % NaF – 42 % KF) s teplotou topenia 454 °C a zmes chloridov 
lítneho a draselného v hmotnostnom pomere 1 : 1. V prípade bez FLINAKu sa bralo 
ako korózne médium atmosféra pece. Po skončení sa vzorky očistili v ultrazvuku a 
znova odvázili na analytických váhach. 

Zo získaných výsledkov vyplýva, ţe hmotnostný úbytok relatívne nepatrne rastie so 
zvyšujúcou sa teplotou (0,009 g > 0,021 g) a prudko rastie s obsahom kyslíka, 
v našom prípade chloridová zmes > FLINAK > Ar > N2 > vzduch (0 g > 0,009 g > 
0,009 g > 0,045 g > 0,237 g). Ako ďalšie informácie sa získali semikvantitatívne 
výsledky zloţenia zliatiny Incoloy 800H/HT pomocou SEM-EDX. Prednostne dochá-
dzalo k uvoľňovaniu chrómu do FLINAKu, čo bolo potvrdené RTG analýzou a koreš-
ponduje s literatúrou [3]. Bez FLINAKu dochádzalo prednostne k oxidácii ţeleza a ku 
značnej optickej degradácii zliatiny. Z uvedeného vyplýva, ţe zliatina si dobre 
zachováva koróznu odolnosť vo FLINAKu, pri vysokých teplotách a dlhej dobe 
expozície. Deje sa to pravdepodobne vplyvom vytvorenia rovnováhy úbytkom 
chrómu zo zliatiny do soli. Tu sa otvára ďalšie pole výskumu s posunom rovnováhy 
FLINAK-zliatina rôznymi prídavkami chromitých a chromnatých solí do korózneho 
média. 
 
Práca bola vypracovaná s podporou grantového projektu VEGA 2/0179/10. 
 
[1] U.S DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee and Generation IV International Forum, 
2002. 
[2] Sohal M. S. et.al.: Engineering Database of Liquid Salt, 2010. 
[3] Olson L. Ch.et.al.: Journal of Fluorine Chemistry, 2009, 130, 67–73. 
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Cieľom príspevku je zhodnotenie krátkodobého stresu zo sucha vybraných ekoty-

pov buka (Fagus sylvatica L.) pochádzajúcich z kontrastných klimatických oblastí. 
Buk je známy svojou citlivosťou na sucho, čo sa odráţa v jeho areáli rozšírenia 
prevaţne v sub-oceánskej klíme [1]. Identifikácia sucho tolerantných ekotypov buka 
sa stáva kľúčovou pre determináciu vhodného zdroja ekotypov buka odolného voči 
suchu. Experiment prebiehal formou nádobového pokusu v trvaní 51 dní. 4-ročné 
sadenice buka boli vystavené kontrolovanému reţimu zavlaţovania. PV1 repre-
zentuje Podtatranskú semenársku oblasť, z nadmor. výšky 690 m.n.m. s priem. roč. 
úhrnom zráţok 1000 mm a PV2 stredoslovenskú semenársku oblasť, z nadm. výšky 
525 m.n.m. s priem. roč. úhrnom zráţok do 750 mm. Odozva proveniencií buka na 
stres zo sucha bola sledovaná s vyuţitím vodného potenciálu listov Ψ, rýchlosti čistej 
fotosyntézy a celkového obsahu chlorofylu a + b. Beţne pouţívaný ukazovateľ pre 
sucho a stav vody v rastline je vodný potenciál [2]. V prípade PV1 klesali hodnoty 
vodného potenciálu Ψ primerane k dĺţke simulovaného sucha. V závere pokusu (v 
51. deň) jedince dosiahli hodnotu vodného potenciálu −2,88 MPa. Jedince PV2 
dosiahli v závere experimentu hodnotu −3,00 MPa, čo korešponduje aj z výsledkami 
Geßlera [3]. Pri PV1 a PV2 bol zaznamenaný klesajúci charakter rýchlosti fotosyn-
tézy. V prípade silného stresu zo sucha (43. deň) klesla hodnota rýchlosti fotosyntézy 
PV1 aţ o 7,115 μmol m−2 s−1. Počiatočný obsah chlorofilu a + b sa u sadeníc na 
začiatku experimentu nachádzal v intervale od 3,00 mg g−1 (PV1) do 4,18 mg g−1 
(PV2). Stres suchom spôsobil očakávanú zmenu − pokles v obsahu chlorofilu a + b. 
V závere experimentu (51. deň) sa nachádzali hodnoty chlorofilu a + b v intervale 
2,69 mg g−1 (PV2) aţ 3,24 mg g−1 (PV2). Taktieţ v závere experimentu bol zazname-
naný celkový, 12,54 %-ný pokles obsahu chlorofilu a + b pri PV1. Výraznejší pokles 
však ukázali analýzy pri PV2, kde sa jednalo o pokles obsahu chlorofilu a + b o 
26,71 %. Počas nášho experimentu sa nepotvrdili štatisticky významné rozdiely 
medzi sledovanými provenienciami na stres zo sucha. 
 

Autori ďakujú agentúre VEGA − projekt 2/0006/11 a agentúre APVV − projekt 0436-
10 za finančnú podporu pri výskume, v rámci ktorého vznikol prezentovaný 
príspevok. 
 
[1] Rose, L., Leuschner, CH., Köckemann, B., Buschmann, H., Are marginal beech (Fagus sylvatica 
L.) provenances a source for drought tolerant ecotypes? European Journal of Forest Research, 2009, 
128, 335–343. 
[2] Peuke, A., C. Schraml , W. Hartung and H. Rennenberg, Identification of drought sensitive beech 
ecotypes by physiological parameters. New Phytologist, 2002, 154, 373–387. 
[3] Geßler A, Schrempp S, Matzarakis A, Mayer H, Rennenberg H, Adams Ma, Radiation modifies the 
effect of water vailability on the carbon isotope composition of beech (Fagus sylvatica L.). New Phytol., 
2001, 50, 653–664. 
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Príspevok poukazuje na pripravovanú medzinárodnú normu ISO/DIS 14 051 – 

Environmentálne manaţérstvo materiálových tokov nákladového účtovníctva MFCA 
(material flow cost accounting) ako hlavného nástroja Environmentálneho 
manaţérskeho účtovníctva EMA (environmental management accounting) s cieľom 
vytvorenia integrovaného prístupu efektívnejšieho vyuţívania energie a surovín 
organizácie. Analyzujú sa jednotlivé prvky procesu a kroky potrebné k implementácii 
normy v organizáciách. 
 
ISO/DIS 14051:2010. Citované 23. 12. 2010: 
http://www.uniplast.info/pagine/allegati/ISODIS140512010Environmentalmanagement-
Materialflowcostaccounting-Generalframework.pdf  
UWF - UMWELTWIRTSCHAFTSFORUM. Citované 22. 12. 2010: 
http://eiz.snk.sk:2079/content/481264rpg1583821/fulltext.pdf 
UWF - UMWELTWIRTSCHAFTSFORUM [on-line]. Citované 22. 12. 2010: 
http://eiz.snk.sk:2079/content/n020524714167413/fulltext.pdf 
WAGNER, B., STROBEL, M. Kostenmanagement mit der Flusskostenrechnung. Jürgen Freimann 
(Hrsg) Werkzeuge erfolgreichen Umweltmanagements. 1999. Gabler, Wiesbaden, 49–70. 
KATSUHIKO, K., et al. MFCA with ISO 14 051. ISO management systems, 2009, 15–18. Citované 23. 
12. 2010: http://www.sis.se/PDF/iso_14051_mfca__ims_1-2-2009_e.pdf 
HÁJEK, M. Nákladové účetnictví materiálových toku a príprava nové normy. Účetnictví a reporting 
udržitelného rozvoje, 2009, 226–228. 
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Hron je najvýznamnejšou riekou pretekajúcou mestom Zvolen. Je to druhá najdlhšia 

slovenská rieka, ktorá meria 298 km a preteká len územím Slovenska. Rieka Slatina 
pramení v nadmorskej výške 1190 m na východných svahoch Poľany. Preteká 
stredným Slovenskom, územím okresov Detva a Zvolen. Je tokom III. rádu s 
celkovou dĺţkou 55,2  km. 

Podľa STN 75 3414 sa za ropné látky označujú uhľovodíky a ich zmesi, ktoré sú pri 
teplote 40 °C ešte kvapalné. Patria medzi ne hlavne benzín, benzén a ich deriváty, 
motorová nafta, petrolej, letecký petrolej, ľahké a ťaţké vykurovacie oleje (napr. 
mazut), ropa, dechtový olej, ďalšie dechtové výrobky a iné výrobky z ropných 
uhľovodíkov a látky podobného charakteru [1]. 

Znečistenie pitnej vody ropnými látkami je dlhodobé, niekedy dokonca trvalé. 
Všeobecne známa je intenzita znečistenia, ţe 1 liter ropy znečistí 1 milión litrov vody. 
Ropa sa pri kontaminácií vody usadí na dne studne vo forme jemného kalu, lipne na 
jemných časticiach zeminy alebo prenikne do pôdnych pórov. Potom dlho po 
odstránení zdroja znečistenia sa vyplavuje z pôdy a znečisťuje vodu a okolie [1]. 
 

Výpočet NEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky: 
1 – rieka Zolná (za drevospracujúcim podnikom Bučinou), 
2 – rieka Hron (pred vliatim Slatiny), 
3 – rieka Hron (po vliatí Slatiny). 
 

1. Riedenie 5  (2 mL do 10 mL vzorky) → 0,405  5 = 2,025 mg L–1. 

2. Riedenie 5  (2 mL do 10 mL vzorky) → 0,102  5 = 0,51 mg L–1. 

3. Riedenie 5  (2 mL do 10 mL vzorky) → 0,375  5 = 1,875 mg L–1. 
 
Nerozpustné extrahovateľné látky sme merali IČ spektrometrom. Pouţili sme metódu 
CSN (pásy ABC) na vyhodnotenie. 
 
[1] SAMEŠOVÁ, D., LADOMERSKÝ, J. Environmentálne impakty a analýzy ropných látok. Vedecké 
štúdie 12/2000/A. Technická univerzita vo Zvolene. 2000, 82. 

  

Odberové miesto Hmotnostná koncentrácia/(mg L–1) 

1 2,025 

2 0,51 

3 1,875 
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Vlk dravý patrí medzi veľké šelmy Európy a zasluhuje si našu pozornosť a ochranu. 

Pre jeho správny manaţment je v dnešnej dobe nevyhnutné poznať nie len jeho 
etológiu, ekológiu a biológiu, ale aj genetickú diverzitu a diferenciáciu. Základom 
genetickej štúdie je nájsť vhodné genetické markéry s čo najväčšou výpovednou 
hodnotou (vysoko polymorfné [1−3], pohlavne špecifické [4], atď.). Táto štúdia sa 
zaoberá vytvorením vhodných multiplexov s dostatočným počtom markérov na 
genotypizáciu jedincov, ktoré sa vyberali z veľkého mnoţstva publikovaných. Vytvorili 
sa vhodné reakčné zmesi – farebné značenie mikrosatelitov, prekryvy a optimali-
zovali sa podmienky PCR, aby sme dosiahli optimálny profil pre získanie genotypov.  
 
[1] Ostrander, Sprague, Rine, Genomics , 1993, 16, 207–213. 
[2] Fredholm, Wintero, Mamm. Genome, 1994, 6, 11–18. 
[3] Francisco, Langsten, Mellersh, Neal, Ostrander, Mamm. Genome, 1996, 7, 359–362. 
[4] Sundqvist, Ellegren, Olivier , Vilà, Mol. Ecol., 2001, 10, 1959–1966. 
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V súčasnosti je voda neodmysliteľnou súčasťou väčšiny priemyselných odvetví. 

Počas výroby sa do vody dostávajú rôzne látky a nečistoty, ktoré môţu negatívne 
ovplyvniť kvalitu finálneho výrobku. Medzi nečistoty, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu 
vôd, patria aj ťaţké kovy. Odpadové vody obsahujúce ťaţké kovy sa vyznačujú 
vysokým prietokovým mnoţstvom vody s nízkou koncentráciou iónov ťaţkých kovov. 
Táto skutočnosť sťaţuje ich odstraňovanie z vôd pomocou tradičných separačných 
metód akými sú: chemické zráţanie, koagulačno-flokulačné procesy, flotácia, iónová 
výmena, adsorpcia a biosorpcia, vyparovanie a elektrochemické procesy. V takýchto 
prípadoch je vhodným riešením pouţiť na čistenie vôd membránové procesy. 
Membránové separačné procesy, akými sú nanofiltrácia a reverzná osmóza, 
predstavujú vďaka svojim fyzikálnym a chemickým vlastnostiam vhodné procesy pre 
čistenie, resp. úpravu odpadových vôd znečistených iónmi ťaţkých kovov. 

Cieľom série experimentov bolo určiť účinnosť špirálovo vinutej kompozitnej 
reverzno-osmotickej membrány typu TW30-1812-50 pri odstraňovaní zinku 
z priemyselnej vody. Simultánne bola sledovaná aj schopnosť membrány 
odstraňovať z vody chloridy. 

Podľa získaných výsledkov bolo aplikáciou vybraného membránového procesu – 
reverznej osmózy dosiahnuté výrazné odstránenie rozpustných látok z vody čo sa 
odrazilo na celkovej vodivosti, ktorej hodnota rapídne klesla z hodnoty  
14540 μS cm–1 na hodnotu 1707 μS cm–1. Čo sa týka mnoţstva chloridov došlo k 
ich zníţeniu z hodnoty 3522,3 mg L–1 na hodnotu 532 mg L–1. Efektivita odstránenia 
chloridov pouţitím reverznej osmózy sa pohybovala na úrovni 84,90 %. 

Pri stanovení koncentrácie zinku vo vzorke vody pred a po aplikácií testovaného 
procesu bola uplatnená norma Zn – STN ISO 8288:1998 a bola pouţitá metóda AAS. 
Aplikáciou reverznej osmózy došlo k zníţeniu mnoţstva zinku z hodnoty 53,4 mg L–1 
na hodnotu 1,21 mg L–1. Efektivita odstránenia zinku pouţitím reverznej osmózy sa 
tak pohybovala na úrovni 97,73 %. 
 
Táto práca bola podporovaná projektom VEGA č. 1/4184/07 a agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0068-07. 
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Podnik Kovohuty a.s. Krompachy je jedným z hlavných zdrojov emisií a znečistenia 

ţivotného prostredia v Košickom kraji. Poškodenie ţivotného prostredia a vysoké 
obsahy rôznych nebezpečných látok v okolí sú priamym i nepriamym dôsledkom 
dlhodobých aktivít v oblasti spracovania polymetalických rúd (hlavne v minulosti) 
a recyklácie medeného odpadu a jeho prinavrátenie do výrobného procesu. V tejto 
štúdií bola sledovaná meniaca sa koncentrácia ťaţkých kovov pochádzajúcich 
z výrobných procesov a ich dopad na pôdny ekosystém, kde dochádza k ich 
kumulovaniu a následne negatívne pôsobia na procesy prebiehajúce v pôde a na 
pôdnu faunu. Vzorky pôdy boli odoberané z trvalých trávnatých ekosystémov 
v smere prevládajúcich vetrov, zo štyroch odlišných lokalít v rôznych vzdialenostiach 
od závodu, konkrétne v vzdialenostiach 0,75 km, 2,25 km, 3,79 km a 7,94 km. Na 
kaţdej lokalite boli odobrané štyri priemerné vzorky, z priemernej hĺbky 20 cm. 
Následne boli nematódy izolované, identifikované na úroveň rodu a zaradené do 
funkčných skupín na základe trofickej preferencie a ţivotnej stratégie (c-p skupiny). 
Pre vyhodnotenie dopadu ťaţkých kovov na spoločenstvá pôdnych nematód a tým 
pádom aj na pôdny ekosystém a jeho štádium sukcesie sme pouţili vybrané 
ekologické indexy a indexy diverzity (Shannon Index, ∑MI, PPI, atď.). Obsahy 
sledovaných kovov (As, Cd, Cu, Zn) v pôdnych vzorkách boli analyzované pomocou 
hmotnostnej spektrometrie (ICP-MS). Pomocou týchto analýz sa zistilo, ţe najvyššie 
koncentrácie ťaţkých kovov boli na najbliţšej lokalite od zdroja znečistenia, 
respektíve na lokalite A. Zaťaţenie pôdneho ekosystému sa však zniţovalo s naras-
tajúcou vzdialenosťou. Všetky sledované prvky presiahli v pôde povolené limity 
a hodnoty pre nekontaminovanú pôdu v troch prípadoch (Cd, Cu a Zn) dosiahli aţ na 
poslednej lokalite. Avšak As i na poslednej lokalite mierne prekračoval hodnoty pre 
nekontaminované pôdy. V hodnotení dopadov na ekosystém za vyuţitia funkčných 
skupín sa zistilo, ţe najdominantnejšími trofickými skupinami boli baktériofágne 
a fytofágne nematódy. Najcitlivejšími skupinami boli omnivorné nematódy a predátori, 
kde v prípade omnivorných nematód došlo k výraznému nárastu s narastajúcou 
vzdialenosťou, čo môţe napovedať, ţe podmienky na lokalitách sa postupne zlep-
šovali smerom k lokalite D. Zastúpenie týchto trofických skupín na jednotlivých 
lokalitách naznačuje ich relatívnu rezistenciu respektíve ich citlivosť na kontamináciu 
pôdy ťaţkými kovov. Hodnota u väčšiny indexov (ΣMI, ΣMI2-5, H´) narastala s naras-
tajúcou vzdialenosťou od zdroja znečistenia. Tento rozdiel medzi lokalitami A a D bol 
aj štatisticky preukázaný (P ˂ 0.05). Podobný trend bol pozorovaný aj v prípade 
Shannon Indexu, kde na lokalite D bol výrazne vyšší v porovnaní s lokalitou A 
(P ˂ 0.05). S výsledkov získaných v tejto štúdií môţeme zhodnotiť, ţe okolie závodu 
Kovohuty a.s. Krompachy je výrazne kontaminované ťaţkými kovmi pochádzajúcimi 
s priemyselnej činnosti. 

 
Výskum je podporovaný grantovým projektom APVV č. 0085-09. 
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Podmienky formovania ľadu v hornine sú závisle od charakteru a veľkosti prevlá-

dajúcich pórov, od výskytu mikrotrhlín, od mnoţstva absorbovanej vody, od rýchlosti, 
intenzity, doby a počtu zmrazovacích cyklov. Pre pochopenie správania sa hornín 
v podmienkach fyzikálneho zvetrávania je dôleţite poznať termofyzikálne vlastnosti 
hornín a vody, pretoţe práve tieto parametre do tohto procesu vstupujú. Predmetom 
nášho výskumu bolo nielen namodelovať laboratórne podmienky, za ktorých 
dochádza k  dĺţkovým a objemovým zmenám vzoriek vplyvom záporných teplôt, ale 
aj určiť kedy je vzorka najviac náchylná na takýto typ porušenia. Dĺţkové a objemové 
zmeny sú vyjadrené pomocou koeficientu lineárnej teplotnej rozťaţnosti α. Metodika 
zisťovania koeficientu lineárnej teplotnej rozťaţnosti bola stanovená technickou 
normou [1], pričom samotné laboratórne testovanie bolo uskutočnené pomocou 
termodilatometra VLAP 04. Teplotný rozsah termostatu je od −20 °C do +90 °C a 
presnosť termostatu je minimálne ±0,5 °C. Termodilatometer je skonštruovaný tak, 
aby mohol merať 2 vzorky súčasne. Pre naše potreby skúmania boli pouţité vzorky 
pieskovca valcového tvaru (35 mm × 50 mm). Na sledovanie správania sa vzoriek 
počas skúmania bol zvolený 1 cyklus zmrazovania a rozmrazovania v 2 pod-
mienkach, s cca 80 % stupňom nasýtenia a bez neho, pričom boli vzorky 
zaparafínované. Chladenie prebehlo v teplotnom rozsahu od +20 °C do −12 °C. Po 
dosiahnutí poţadovanej teploty (−12 °C) bolo chladenie vypnuté a teplota sa 
prirodzeným ohrievaním vrátila na počiatočnú komorovú teplotu cca. +20 °C. 
Rýchlosť zniţovania teploty bola predurčená konštrukciou termodilatometra. Z 
nameraných výsledkov teplotných skúšok vyplynulo, ţe pieskovcové vzorky 
v podmienkach bez predošlého nasýtenia vykazovali lineárny priebeh deformácie, 
a ich relatívna dĺţková rozťaţnosť mala hodnotu α = 9,5 × 10−6 °C−1 Pieskovcové 
vzorky s cca 80 % stupňom nasýtenia mali odlišný priebeh. Ich dĺţkové pretvorenie 
bolo ovplyvnené kryštalizáciou nukleí ľadu vo vnútri vzoriek, z toho dôvodu ich 
dĺţková teplotná rozťaţnosť dosiahla hodnotu α = 9,7 × 10−6 °C−1 pred zmrazením 
a po zmrazení bola α = 4,5 × 10−5 °C−1. Vplyv mrazu na zvetrávanie hornín je 
neustále diskutovanou témou, pričom jeho najväčší prejav súvisí s narušením 
štruktúry v povrchových častiach či uţ v horninovom materiály alebo masíve pri 
náhlych teplotných zmenách a prítomnej vlhkosti. 
 
Tento príspevok vznikol s čiastočnou podporou grantov VEGA 1/0331/09, VEGA 
1/0427/11 a VEGA 1/0413/09. 
 
[1] STN EN 14581 Skúšky prírodného kameňa Stanovenie koeficienta lineárnej teplotnej rozťaţnosti. 
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Vodná erózia ako prírodný proces v súčasnosti výrazne ovplyvnený činnosťou 

človeka spôsobuje odnos povrchových vrstiev pôdy, ktoré sú bohaté na ţiviny. 
Proces vzniku pôdy trvá mnohonásobne dlhšie ako odnos a preto je dôleţité vodnej 
erózií predchádzať, prípadne ju minimalizovať. Zisťovanie stavu vodnej erózie je 
moţné viacerými spôsobmi v závislosti od toho, či zisťujeme potenciálnu, alebo 
skutočnú vodnú eróziu. 

Hlavným cieľom práce bolo zmapovať stav vodnej erózie na rekreačne vyuţívaných 
komunikáciách lesoparku Banská Bystrica. Na zisťovanie stavu vodnej erózie sme 
pouţili dve metódy. Prvou metódou bolo modelovanie potenciálnej vodnej erózie 
podľa Wischmeiera−Smitha [1] za pomoci nástrojov GIS a v druhej etape bolo 
vykonané terénne meranie volumetrickou metódou podľa Midriaka [2]. Vzájomnou 
komparáciou týchto metód a ich výsledkov dosiahnutých uvedenými metódami 
chceme poukázať na odlišnú ohrozenosť skúmanej plochy vodnou eróziou. Ďalej 
chceme zdôrazniť vplyv vegetačného krytu a antropického vplyvu, ktoré indikujú 
skutočnú vodnú eróziu pôdy. Záver práce je venovaný návrhom vhodných a účinných 
preventívnych opatrení za účelom zlepšenia súčasného stavu. 
 
[1] WISCHMEIER, W. H., SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses – a guide to conservation 
planning. Agriculture Handbook. Hyatsville : U. S. Department of Agriculture, 1978, 537, 58. 
[2] MIDRIAK. R. Morfogenéza povrchu vysokých pohorí. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied Bratislava, 1983, 516. 
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Ťaţké kovy sú súčasťou biosféry, prirodzene sa vyskytujú v pôde a rastlinách. 

Antropogénna činnosť však výrazne zvyšuje prirodzený obsah ťaţkých kovov v pôde, 
čo výrazne ovplyvňuje kvalitu ţivotného prostredia. Fyziologické a biochemické 
odpovede organizmov na znečistenie prostredia, vrátane pôsobenia ťaţkých kovov, 
sledujú rôzne ekotoxikologické biotesty. 

V testoch toxicity na suchozemských rastlinách, ktorými sa stanovujú účinky 
ťaţkých kovov, sa hodnotia predovšetkým rastové parametre: klíčivosť semien, 
inhibícia rastu koreňa a nadzemných výhonkov [1]. Test rastu dvojklíčnolistovej 
poľnohospodárskej plodiny Sinapis alba v Petriho miskách sa vykonáva podľa 
odporúčania Slovenskej technickej normy 83 8303 [2]. V miskách s priemerom 17 cm 
a 90 mL kultivačného média sa na filtračnom papieri a plastovej sieťke nechá klíčiť 
15 semien Sinapis alba. Klíčenie a rast prebiehajú v termostate, v tme, pri teplote 
(25 ± 1) °C. Po 72 hodinách sa zmeria dĺţka koreňov a nadzemných častí (výhonkov) 
(mm) semenáčikov. Kultivačným médiom je buď 24 hodín odstáta vodovodná voda 
(kontrolný pokus) alebo odstáta vodovodná voda s testovaným kovom. Modifikácia 
testu spočíva v nahradení kultivácie v Petriho miskách kultiváciou v plastových 
kontajneroch umoţňujúcich vertikálnu kultiváciu. Výhodou pri pouţití kontajnerov je, 
ţe semenáčiky v nich vysiate majú vďaka gravitácii dlhšie a rovnejšie korene, čo 
uľahčuje a spresňuje ich meranie. Semená Sinapis alba sa v počte 15 kusov vysejú 
do kontajnerov s rozmermi 21 cm × 15,5 cm na vrstvu papierovej vaty a filtračného 
papiera nasiaknutú 24 mL testovaného roztoku. Ďalší postup je rovnaký ako v pred-
chádzajúcom prípade. 

Hoci kultivácia v Petriho miskách je štandardizovaným spôsobom hodnotenia fytoto-
xicity, z realizovaných experimentov vyplýva, ţe vhodnejšia na hodnotenie toxicity je 
kultivácia rastlín vo vertikálnych kultivačných plastových kontajneroch, keďţe dĺţka 
koreňa je v nich oveľa väčšia neţ v Petriho miskách. Táto skutočnosť by mohla 
prispieť k presnejšiemu hodnoteniu toxicity kovov na rastliny. 
 
Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR 
grantom KEGA 3/7234/09 a grantom Univerzity Komenského UK/277/2011. 
 
[1] Fargašová, A. Ekotoxikologické biotesty. Perfekt, Bratislava, 2009, 89. 
[2] STN 83 8303. Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na 
vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín. 1999. 
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Ultrafialové (UV) ţiarenie je neviditeľná časť spektra elektromagnetického ţiarenia 

slnka v intervale 100–400 nm (UVA 315–400 nm, UVB 280–315nm, UVC 100–280 
nm). Celé intervalové spektrum je pre človeka klasifikované ako karcinogénne [1]. 
Soláriá emitujú predovšetkým povaţované za menej škodlivé UVA ţiarenie, avšak 
v posledných rokoch výrobcovia solárnych ţiaričov zvyšujú podiel UVB ţiarenia pre 
dosiahnutie prirodzenejšieho a rýchlejšieho opálenia. 

Nadmerná expozícia UV ţiareniu má váţne následky na zdravotný stav človeka – 
nepriaznivo sa podieľa na aktinickom starnutí koţe, tvorbe malígého melanómu koţe, 
spinocelulárneho karcinómu koţe, bazálneho karcinómu koţe a poškodení zraku 
vznikom katarakty a pterygia [2]. 

V rokoch 2003-2004 sa v okresoch Banská Bystrica a Brezno sa vykonali merania 
solárnych prístrojov v 17 prevádzkach, pomocou UV-metrov v troch expozičných 
rovinách – hlava, panva, nohy a určené technickou normou STN EN 60335-2-27: 
2004 – bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. 
Časť 2: Osobitné poţiadavky na elektrické spotrebiče a ultrafialovým a infračerveným 
ţiarením určené na ošetrovanie pokoţky, z ktorých 1/3 prístrojov prekračovala 
hodnoty UVB ţiarenia minimálne v jednom expozičnom bode. V troch prípadoch 
prevádzkovatelia solárií pristúpili k výmene trubíc [3]. 

V porovnaní s krajinami EÚ nie je na Slovensku súčasťou právneho poriadku 
predpis, ktorý by zakazoval pouţívanie solárií osobami mladšími ako 18 rokov. 
Solária sú mládeţi neprístupne v Nemecku, Taliansku i Francúzku, od septembra 
2010 uţ aj v Rakúsku a o dosiahnutie rovnakého kroku sa pokúša i Česko. 

Na základe odborného prístupu personálu a legislatívneho obmedzenia prístupu 
mládeţi do 18. roku, vzhľadom k ich vývinu organizmu, sa môţe zabrániť zvýšeniu 
expozícii UV ţiareniu rizikových skupín, ku ktorým sa ďalej zaraďujú ľudia 
s fototypom I a II, ľudia v minulosti liečení na solárnu keratózu, alebo rakovinu koţe, 
trpiaci alergiou na slnko, uţívajúci lieky s fotosenzibilizujúcimi účinkami a tehotné 
ţeny. Dôleţitá je pri opaľovaní v soláriách potreba dodrţiavania ochrany očí, 
obmedzenie ďalšej expozície UV ţiareniu na dobu minimálne 48 hodín 
a minimalizovanie počtu návštev v soláriách na dobu maximálne 10 hodín za jeden 
rok. 

 
[1] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO): Artificial tanning sunbeds, risk and guidance. WHO 
Library Cataloguing-in-Publication Data, 2003, 1–14. 
[2] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO): Ultraviolet radiation and human health. WHO Library 
Cataloguing-in-Publication Data, 2009, 1–3. 
[3] DRIMAL, M, 2004. Výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach solárií. Revue 
ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, 2004, 10(4), 160–162. 
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Cieľom práce bolo zistiť aktuálne hranice výškového rozšírenia synantropných 

druhov rastlín v oblasti Popradského plesa v Tatrách. Terénny výskum sme 
realizovali v rokoch 2008−2010. V rámci výsledkov podávame komentovaný prehľad 
synantropných druhov dosahujúcich na skúmaných lokalitách výškové maximum, 
resp. vertikálne hraničný výskyt s platnosťou pre územie Slovenska: Erysimum 
cheiranthoides, horčičník cheirantovitý – asfaltová cesta vedúca na Chatu pri 
Popradskom plese, kamenný múr stabilizujúci svah v mieste turistického prístrešku, 
1450 m n. m. Druhý najvyšší známy výskyt na Slovensku. V minulosti druh vyššie 
rástol na lokalite Skalnaté pleso [1]. Geranium pratense, pakost lúčny – Chata pri 
Popradskom plese, okraj asfaltovej komunikácie nad plesom, 1500 m n. m. Podľa 
publikovaných údajov [2, 3] je to druhý najvyšší známy výskyt na Slovensku. 
Pastinaca sativa, paštrnák siaty – asfaltová cesta na Popradské pleso, časť Pod 
Vančovou, ca 900 m SSV od ţelezničnej zastávky TEŢ Popradské pleso, okraj 
vozovky, 1340 m n. m. Nové výškové maximum vertikálneho výskytu na Slovensku. 
Doteraz najvyššie uvádzaná lokalita leţí v Kremnických vrchoch [6]. Potentilla 
anserina, nátrţník husí – Chata pri Popradskom plese, v štrku na parkovisku za 
chatou, 1495 m n. m. Vyššie rastie len na Kráľovej holi [2, 6]. Rorippa sylvestris, 
roripa lesná – Chata pri Popradskom plese, pri múroch chaty, 1495 m n. m. Druhá 
najvyššie poloţená lokalita na Slovensku. Historicky zaznamenané výškové 
maximum leţí vo Velickej doline [4]. Rumex crispus, štiavec kučeravý – Chata pri 
Popradskom plese, pri múroch budovy, 1495 m n. m. Výškové maximum pre flóru 
Slovenska [5]. Telekia speciosa, telekia ozdobná – asfaltová cesta na Popradské 
pleso, časť Pod Vančovou, ca 900 m SSV od ţelezničnej zastávky TEŢ Popradské 
pleso, okraj vozovky, 1345 m n. m. Invázny druh známy z tatranských osád. Lokalita 
predstavuje výškové maximum rozšírenia v Tatrách aj na Slovensku. Trifolium 
hybridum, ďatelina hybridná – Chata pri Popradskom plese, parkovisko za chatou, 
1495 m n. m. Na základe aktuálnych údajov [3] je to druhá najvyššie poloţená 
lokalita na Slovensku. Všetky druhy tvorili na lokalitách hraničného výskytu veľmi 
malé populácie (iba niekoľko jedincov). Doteraz známe hranice rozšírenia 
synantropných druhov v horských oblastiach sa posúvajú smerom nahor najmä 
vplyvom človeka (šírenie diaspór, zmeny stanovíšť) a globálnych klimatických zmien. 
 
Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a 
vývoja (LPP-0125-07) a Univerzitnou grantovou agentúrou UKF (UGA VII/30/2009).  
 
[1] Michalková, E., Flóra Slovenska V/4., 2002, 182–226. 
[2] Kliment, J. – Bernátová, D., Ochrana prírody, 2006, 25, 97–126. 
[3] Štrba, P. – Gogoláková, A., Bull. Slov. Bot. Spoločn., 2010, 32, 101–106. 
[4] Tomšovic, P. – Goliašová, K., Flóra Slovenska V/4., 2002, 280–308. 
[5] Dostál, J., Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín I., 1991, 1–775. 
[6] Štrba, P. – Gogoláková, A., Bull. Slov. Bot. Spoločn., 2007, 29, 99–105.  

  



EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

126 

Zaujímavejšie výskyty cievnatých rastlín vo Vysokých Tatrách 
 

Peter Štrba, Anna Gogoláková 
 

Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Nábreţie mládeţe 91, 949 74 Nitra 

petostrba@gmail.com 

 
Cieľom nášho výskumu bolo dokladovať zaujímavejšie floristické nálezy cievnatých 

rastlín na území fytogeografického podokresu Vysoké Tatry. Terénny výskum sme 
realizovali vo vegetačnom období rokov 2008−2010. V texte podávame komen-
tovaný prehľad druhov, ktoré dosahujú nové výškové maximum, majú výskyt na 
neobvyklom geologickom substráte, alebo vzácny synantropný výskyt mimo súvis-
lého rozšírenia. Dipsacus fullonum (štetka lesná) – osada Štrbské Pleso, J svah nad 
hotelom Toliar, 1347 m n. m. Výškové maximum vertikálneho výskytu na Slovensku 
[1]. Dryas octopetala (dryádka osemlupienková) – Mengusovská dolina, Vyšné 
Kôprovské sedlo, pri turistickom chodníku, 2145 m n. m. Vo Vysokých Tatrách rastie 
vzácne na mylonitizovanej ţule [6]. Eriophorum vaginatum (páperník pošvatý) – 
Veľké Hincovo pleso, pri odtoku plesa na juţnom brehu, 1946 m n. m. Výskyt 
v alpínskom stupni predstavuje výškové maximum na Slovensku [1]. Fraxinus 
excelsior (jaseň štíhly) – osada Štrbské Pleso, stanica ozubnicovej ţeleznice a TEŢ, 
niekoľko stromov (vysadených) pri meteorologickej stanici, 1330 m n. m. Výskyt 
presahujúci známe vertikálne hranice rozšírenia u nás [2]. Glechoma hederacea 
(zádušník brečtanolistý) – osada Štrbské Pleso, J svah nad hotelom Toliar, 1345 m 
n. m. Výškové maximum vertikálneho výskytu na Slovensku [2, 3]. Lycopersicon 
esculentum (rajčiak jedlý) – osada Štrbské Pleso, ţelezničná stanica, splanený 
v koľajisku TEŢ, 1328 m n. m. Výškové maximum splaneného výskytu na Slovensku 
[3]. Sisymbrium strictissimum (huľavník tuhý) – osada Štrbské Pleso, J svah nad 
hotelom Toliar, 1342 m n. m. Druhý najvyšší nález pre Slovensko [5]. Typha latifolia 
(pálka širokolistá) – osada Štrbské Pleso, okraj rašeliniska pri turistickom chodníku 
(smer Mlynická dolina po ceste od rázcestia ţltej a červenej značky), 1353 m n. m. 
Výškové maximum pre flóru Slovenska. Druh sa u nás vyskytuje od níţin do 
podhorského stupňa [1]. Vaccinium gaultherioides (brusnica drobnolistá) – Štrbské 
Pleso, Mlynická dolina, spodná časť lyţiarskej zjazdovej trate „Esíčko“, 1452 m n. m. 
Na základe údajov [1, 2] ide o výškové minimum rozšírenia druhu na území 
Slovenska. Vinca minor (zimozeleň menšia) – Chata pri Popradskom plese, 
pestovaný na parkovisku za chatou, 1495 m n. m. Nové výškové maximum. Druh bol 
doteraz najvyššie známy z Fatry [2]. Naše údaje zaznamenávajú aktuálny stav flóry 
Tatier a prebiehajúce zmeny v jej zloţení (synantropizácia, posun vertikálnych hraníc 
rozšírenia druhov), čím rozširujú doteraz známe poznatky. 
 
Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a 
vývoja (LPP-0125-07) a Univerzitnou grantovou agentúrou UKF (UGA VII/30/2009). 
 
[1] Dostál, J., Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín II, 1992, 785–1567. 
[2] Kliment, J. – Bernátová, D., Ochrana prírody, 2006, 25, 97–126. 
[3] Bertová, L. – Goliašová, K. (eds), Flóra Slovenska V/1, 1995, 301–303, 448–449. 
[4] Zahradníková, K., Flóra Slovenska IV/2, 1985, 145–149. 
[5] Goliašová, K., Flóra Slovenska V/4, 2002, 122–153. 
[6] Zahradníková, K., Flóra Slovenska IV/3, 1992, 111–112. 
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Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense) je jedným zo vzácnych druhov slovenskej 

kveteny. Ide o endemický druh s veľmi malým areálom. Jeho prirodzené rozšírenie 
zahŕňa len fytogeografické jednotky Veľká Fatra (západná a juţná časť) a Nízke 
Tatry (juhozápadná časť [2]). V tejto oblasti rastie výhradne na karbonátových 
horninách (vápence, dolomity a pod.) v nadmorskej výške od 500 m do 1273 m 
(vrchol Drienku vo Veľkej Fatre). Rastie prevaţne v bučinách. 

Predmetom práce je podrobné terénne zmapovanie rozšírenia Cyclamen fatrense 
v západnej časti Veľkej Fatry počas vegetačných sezón 2006–2008. Zistené lokality 
boli zakreslené do digitálnej mapy pripravenej v programe Geomedia proffesional 
v ktorom boli vypracované aj základné GIS analýzy. 

Mapovali sme celú oblasť západnej časti Veľkej Fatry (Belianska dolina, Necpalská 
dolina, Gaderská dolina, Blatnická dolina, dolina Mača, Nedozorská dolina, Ţarno-
vická dolina). Pri mapovaní v teréne sme mali k dispozícií mapové listy ASR v mierke 
1 : 25 000 (Blatnica, Borišov, Mošovce) a porastovú mapu LHC Necpaly, Blatnica 
a Turčianske teplice v mierke 1 : 10 000. Systém mapovania spočíval v prejdení 
svahu v spodnej a hornej tretine. Prítomnosť (neprítomnosť) cyklámenu fatranského 
sme zaznačovali do mapy. Na základe zaznačených údajov o výskyte Cyclamen 
fatrense sme zakreslili rozšírenie c. fatranského v západnej časti Veľkej Fatry. 
Determináciu Cyclamen fatrense sme vykonali podľa diela Dostála a Červenku [1]. 

 

 
Rozšírenie cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense) v západnej časti Veľkej Fatry. 

 
[1] DOSTÁL, J., ČERVENKA, M. Kľúč na určovanie vyšších rastlín. I.,II. Obzor, Bratislava, 1991,1992. 
[4] TURIS, P. 2007: Prehľad údajov o výskyte cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense Halda et 
Soják) vo východnej časti areálu (s. 19–24): GALVÁNEK J. (ed.) Stredné Slovensko 11 – Zborník 
múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja, Banská Bystrica. 
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V súčastnom modernom svete štatistiky odhadujú súčastnú ľudskú populáciu na 7 
miliárd ľudí, a s tým súvisiacu nadmerná produkcia odpadu, v porovnaní s minulými 
storočiami. S týmito poţiadavkami súvisí následná poţiadavka odstránenia, či uţ 
komunálneho odpadu, jeho jednotlivých zloţiek alebo z rôznych priemyselných 
odvetví. 

Predkladaný príspevok rieši vyuţitie plastovej zloţky komunálneho odpadu t.j. PET 
fliaš v drevospracujúcom priemysle, pri výrobe nábytku, úţitkových predmetov, alebo 
v inej spojitosti s drevom a drevným odpadom. 

V projekte sú navrhnuté nové technológie, ktoré znovuvyuţívajú PET, buď samos-
tatne, alebo v kombinácii s inými materiálni na báze dezintegrovaného dreva vo 
forme pilín, hoblín, triesok a kôry. Je navrhnutá nová technológia povrchovej úpravy 
dreva (Obr. 1), ktorá spĺňa najvyššie poţiadavky podľa noriem STN 91 0277, STN 67 
3075, STN EN 12 720. Ďalšími moţnosťami vyuţitia sú materiáli na  tvorbu sedacích 
výpletov, výplň do plášťovaných dvier a koncepcia nového konštrukčného spoja. Za 
zmienku stoja aj nové drevotrieskové dosky (DTD), kde dochádza k nahradeniu 
drevnej suroviny (drevené triesky) priemyselne recyklovanou PET drťou. Nová 
drevotriesková doska vykazuje výborné vlastnosti pri skúške podla STN EN 120 (49 
2657) − Drevné materiály. Zisťovanie obsahu formaldehydu, extrakčný postup zvaný 
ʺPerforátorová metóda." 

Navrhované technológie a materialy sú predmetom právnej ochrany − patentová 
prihláška PP 35 – 2008 v konaní (Obr. 2). 

 

  
Obr. 1. Praktická ukáţka vyuţitia 

povrchovej úpravy v praxi na detskej stoličke. 
Obr. 2. Patent v konaní. 
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Pozornosť bryologickej verejnosti v Strednej Európe je v posledných desaťročiach 

zameraná na výskum diverzity a priestorového rozšírenia machorastov v kultúrnej 
krajine. Machorasty sú na skalách a murive často pionierskymi organizmami. Hrady a 
ruiny hradov ako nevyuţívané alebo málo vyuţívané antropogénne prvky v krajine 
tvoria refúgiá pre viaceré epilitické taxóny vyšších i niţších rastlín. Výskum flóry 
hradov má počiatky v 19.storočí [1]. Na území Slovenskej republiky však nebol 
doteraz realizovaný komplexný výskum machorastov uvedených stanovíšť, existuje 
len málo recentných údajov ako súčasť floristických prác [2]. 

Cieľom výskumu bolo zaznamenať diverzitu machorastov vybraných slovenských 
hradov a zrúcanín, stanovenie pokryvnosti a frekvencie výskytu taxónov a ich 
substrátové preferencie. 

Počas výskumu bolo preskúmaných 20 slovenských hradov a zrúcanín, na ktorých 
bolo zaznamenaných spolu 41 taxónov machorastov (37 machov a 4 pečeňovky). Na 
jednu lokalitu pripadlo v priemere 13 druhov. Najvyššia druhová diverzita bola zazna-
menaná na Košickom hrade (27 druhov), najniţšia na lokalitách Dobrá Niva (3 druhy) 
a Strečno (6 druhov). 

Najvyššia frekvencia výskytu bola zaznamenaná pri druhoch Tortula muralis, Homa-
lothecium sericeum, Ceratodon purpureus, Homalothecium lutescens, Anomodon 
viticulosus, Bryum capillare, Hypnum cupressiforme a Bryoerythrophyllum recurviro-
strum. 

Z hľadiska substrátu zistené taxóny preferovali suchý substrát (Graf 1), výskyt 
vlhkomilných taxónov bol výrazne niţší, jednalo sa predovšetkým o taxóny nájdené 
pri báze podmáčaných múrov. Miera zatienenia (Graf 2) nebola signifikantným 
ukazovateľom. 

 
 

  

Druhová početnosť v závislosti od pôdnej vlhkosti substrátu a miery zatienenia; a = 
suchý substrát, b = vlhký substrát, c = mokrý substrát, d = zmiešané, I = exponované 
slnečnému ţiareniu, II = v polotieni, III = v tieni, IV = zmiešané. 
 
[1] KIRSCHLEGER, F., Flore d'Alsace et des contrees linutrophes. Vol.3, p. l: Vegetation alsato-
vosgienne. Strasbourg. IV: 1858, 456. 
[2] JANOVICOVÁ, K., KUBINSKÁ, A., Present state of the bryophyte diversity in the Protected 
Landscape Area Biele Karpaty (Western Carpathians, Slovakia). Biologia, 2001, 56, 33−41. 

[1] [2] 
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Vodná erózia je na Slovensku najvyskytujúcejším sa degradačným procesom. 
Bojovanie proti nej si vyţaduje súbor najrôznejších opatrení, či uţ menej alebo viacej 
finančne náročných. Nedá sa úplne zastaviť, no našou snahou musí byť jej 
obmedzenie na neškodnú hranicu. Potenciálna erózia predstavuje teoreticky 
maximálny odnos na pôde bez vegetačného krytu. Aktuálna erózia zohľadňuje 
vegetačný kryt a spôsob hospodárenia a predstavuje reálny odnos pôdy vodou. 
V súčasnosti sa výpočet intenzity vodnej erózie pôdy najčastejšie vyjadruje 
univerzálnou rovnicou straty pôdy (USLE) podľa Wischmeier-Smitha (1978) [1]. 

Vyuţitím aplikácii geografických informačných systémov (GIS) sme namodelovali 
stratu pôdy za rok 2010, ktorú sme posúdili podľa prípustnej straty pôdy podľa STN 
75 4501 v závislosti od hĺbky pôdy. Pomerom namodelovanej a prípustnej erózie sme 
dospeli k pomerným číslam – indexom stupňa eróznej ohrozenosti pôdy (SEOP). 
Napokon sme zaradením indexov do 5 tried SEOP priestorovo vyjadrili erózne 
ohrozenie modelového územia, ktoré sme porovnávali s eróznym ohrozením pri 
pouţití vrstevnicového obrábania pôdy. Za modelové územie sme si vybrali 
poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území Plavnica, ktoré sa nachádza na 
severovýchode Slovenska v okrese Stará Ľubovňa. 
 
[1] WISCHMEIER, W. H., SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses – a guide to conservation 
planning. Agriculture Handbook. Hyatsville : U. S. Department of Agriculture, 1978, 537, 58. 

  



EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA 

131 

Prispevok k poznaniu mikroklimatických vlastností 
porastu Fallopia sp. 

 
Jaroslav Vido, Jozef Zverko 

 
Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene 

jaroslav.vido@gmail.com 

 
Invázne rastliny sa stávajú reálnou súčasťou meniacich sa terestrických ekosys-

témov strednej Európy. Aj napriek snahám o ich likvidáciu a o prinavrátenie novo-
obsadených habitatov do pôvodného stavu sú tieto snahy, často len boj s veternými 
mlynmi [2]. Naviac v čase meniacich sa klimatických podmienok sa obsadzovanie 
nových biotopov inváznymi rastlinami zrýchľuje [3]. Nakoľko invázia rastlín nadobúda 
priestorovo a funkčne veľké rozmery a vo viacerých lokalitách sa stáva dominantnou 
rastlinou v oligocenózach ňou tvorených, je potrebné zamerať sa aj na výskum vlast-
ností týchto novovznikajúcich spoločenstiev. Nakoľko existujú výsledky výskumov 
potvrdzujúcich, pozitívny mikroklimatický vplyv niektorých druhov inváznych resp., 
ruderálnych druhov rastlín [1], predpokladáme, ţe aj nami vybraný druh modifikuje 
mikroklímu svojho bezprostredného okolia. 

V predkladanom príspevku prezentovanom formou posteru sme sa zamerali na 
zhodnotenie teplotných a vlhkostných pomerov porastu Fallopia sp., na príklade 
ambulantného mikroklimatického monitoringu v katastrálnom území kúpeľného 
mesta Sliač. 

Cieľom príspevku je poukázať na schopnosti skúmanej rastliny modifikovať mikro-
klímu bezprostredného okolia a na bioklimatologicky moţné pozitívne vplyvy zárastov 
pre ţivotné prostredie niektorých organizmov, v kontraste s mikroklimatickými pod-
mienkami okolia. 
 
[1] MATEJKA, F., HURTALOVÁ, T., 2008: Mikroklimatické podmienky v kalamitnej oblasti TANAP-u. 
Zborník príspevkov z III. Seminára Pokalamitný výskum v TANAP-e, 2008 Kongresové centrum 
ACADEMIA, Stará Lesná 20.−21. november 2008. CD-ROM. 
[2] RUŢIČKOVÁ, H., KALIVODA, H. Kvetnaté lúky prírodné bohatstvo Slovenska. Veda, Bratislava, 
2007, 70−91. 
[3] SIVAKUMAR, M., MOTHA, R., DAS, H. Natural disasters and Extreme events in agriculture. 
Springer, Berlin, 2005, 376. 
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Krajina ako otvorený systém tvorený synergiou prírodných a antropogénnych 

činiteľov, patrí medzi významné objekty ekologického výskumu. Je výsledkom 
dlhodobého vývoja v čase a priestore zo zásadným vplyvom človeka. Hľadanie 
kontinuity historickej krajiny so súčasnou nám môţe pomôcť pochopiť jej vzhľad, 
štruktúru, pôvod biologickej rozmanitosti, ale aj procesy prebiehajúce v súčasnej 
krajine. Dôvodom štúdia dlhodobých zmien krajiny je predovšetkým potreba poznania 
reakcie krajiny na prebiehajúce politické, ekonomické, environmentálne zmeny a 
tlaky v minulosti, zvlášť v priebehu 20. storočia, ktoré bolo na tieto udalosti bohaté. 
Tento pohľad môţe obohatiť naše videnie súčasného stavu krajiny a poskytnúť určité 
podklady aj pre predikciu reakcií krajiny na určitý manaţment. 

Druhotná štruktúra sa vytvára na podklade prvotnej štruktúry pôsobením prírodných 
síl a hospodárskej činnosti človeka a je vyjadrená priestorovým rozloţením prvkov 
krajiny. V rámci druhotnej krajinnej štruktúre môţu byť zachytené rôzne vývojové fázy 
zmien krajiny, ktoré môţu byť charakterizované na základe historických prameňov 
(slovné popisy, dobové maľby krajiny, historické mapy, fotografie a pod.) [1]. Je 
zloţená z povrchových prvkov (land-cover), ktoré môţeme interpretovať aj vo 
funkčných súvislostiach, ako vyuţívanie zeme (land use) a z materiálnych výtvorov 
človeka, najmä technických objektov [2]. V predkladanom príspevku hodnotíme 
vyuţitie a pretváranie krajiny človekom pomocou historických máp a leteckých 
snímok, identifikujeme a analyzujeme zmeny vo vyuţití krajiny v príslušných 
časových etapách, interpretujeme tieto zmeny na základe princípov pouţívaných 
v krajinnej ekológii a prezentujeme mapové podklady z rokov 1962, 1986, 2003 
a 2009. 

Na základe hodnotenia súčasného plošného a priestorového zastúpenia skupín 
prvkov, vo vzťahu k pôvodnému, moţno hodnotiť rôzny stav intenzity premeny 
súčasnej krajinnej štruktúry, ako podklad pre hodnotenie jej biologickej a ekologickej 
hodnoty [3], prípadne ekologickej stability. V syntetickej časti ekologických podkladov 
o krajine, v rámci ekologického plánu krajiny, je hodnotenie štruktúry krajiny 
význačným podkladom pre typizáciu biologických komplexov a premieta sa aj do 
ekologickej typizácie a regionnalizácie krajiny. Prezentované ekologické podklady o 
krajine poskytujú moţnosť ďalšej interpretácie, výsledky budú môcť byť vyuţité 
pri ďalšom ovplyvňovaní vyuţitia krajiny v prospech zachovania priaznivého stavu 
osobitne chránených biotopov, ktoré sú predmetom ochrany v tomto európsky ale aj 
národne významnom území. 

 
[1] Ruţička, M., Mišovičova, R. Krajinná ekológia. Nitra, Biodféra, 2006. 
[2] Demo, M. Usporiadanie a vyuţívanie pôdy v poľnohospodárskej krajine. Nitra, 1998, 135. 
[3] Ruţička, M., Ruţičkova, H. Druhotná štruktúra krajiny, ako kritérium rovnováhy. Quaestiones 
geobiogicae. Bratislava, ÚBK SAV, 1973, 23. 
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Prvky historickej krajinnej štruktúry sú pre nás nositeľmi informácií o kultúrnom 

ţivote našich predkov, napr. o technickej vyspelosti, náboţenskom zmýšľaní, 
umeleckej tvorivosti a spôsobe kultivácie krajiny. Ak máme na mysli napr. kultúrnu 
krajinu, sledujeme predovšetkým človeka, ktorý v nej aktívne po stáročia pôsobil. 

Klasifikácia historických krajinných štruktúr je problematická a náročná, najmä 
vzhľadom k rôznorodosti prístupov. Huba [1] uvádza tradične prístup ochrany 
pamiatok, chronologický, sídelno-geografický, geoekologický, prístup z hľadiska 
funkčného, územnosprávneho, pôdorysného, fyziognomického, alebo prístup z hľa-
diska slohovej príslušnosti. Tradičné prístupy klasifikácie historických krajinných 
štruktúr spravidla vychádzajú z analýz antropomorfného reliéfu a kultúrneho 
dedičstva, ktoré nesú architektonické pamiatky, sídelnej štruktúry, alebo technické 
pamiatky. Historické krajinné štruktúry sa však môţu deliť aj na základe vzťahu 
k prvotnej (odvíjajúci sa od reliéfu, ostatné prvky vystupujú druhotne), druhotnej 
(vypovedá o formách pokrývajúcich povrch) a terciálnej krajinnej štruktúre (súvisia 
s vymedzovaním a označovaním hraníc) [2]. Vo vzťahu k druhotnej krajinnej 
štruktúre charakterizujeme formy pokrývajúce povrch, pričom môţe ísť o vegetačné 
formy; prevaţne bodové, líniové a maloplošné, technické formy a objekty; sídla 
(plošné a bodové); architektonické pamiatky a historické parky v sídlach, ako aj 
krajinné úpravy v extraviláne. 

Vývoj územia je do značnej miery určovaný jeho vyuţívaním, ktoré sa odvíja najprv 
od prírodných, fyzicko-geografických podmienok a neskôr aj od podmienok socio-
ekonomických, kde môţeme zahrnúť napr. technickú vyspelosť spoločnosti. V 
prípade mesta Gelnica vystupuje historická krajinná štruktúra ako integrovaná súčasť 
aktuálnej, druhotnej, resp. súčasnej krajinnej štruktúry a pomáha definovať časovú 
štruktúru krajiny v tomto regióne. Ide o jav vyjadrujúci vek a dlhodobosť v časovom 
horizonte viac ako 500 rokov. Nachádzame tu významný zdroj historicky hodnotných 
informácií, ktoré odráţajú sakrálny, ale aj kaţdodenný svet ľudí, umeleckú tvorbu 
a myslenie. Pre toto územie predstavuje dôleţitú kultúrnu charakteristiku, bez ktorej 
by krajina strácala svoj osobitý výraz „genius loci“. Prostredníctvom historických 
štruktúr krajiny môţeme sledovať a poznávať nielen vývoj, ale aj ţivot našich 
predkov. Na základe analýzy súčasného stavu z terénneho prieskumu krajinných 
prvkov moţno následne zostaviť kritéria významnosti a navrhnúť typológiu. 
 
[1] Huba, M., a kol. Historické štruktúry krajiny. MV SZOPK, Bratislava, 1988, 62. 
[2] Jančura, P. Súčasné a historické krajinné štruktúry v tvorbe krajiny. Ţivotné prostredie, 1998, 32, 5. 
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Fluorescenčné techniky ponúkajú perspektívny a doteraz plne nevyuţitý potenciál 

na štúdium biologických tekutín, zloţenie ktorých je výsledkom metabolických 
procesov organizmu. Sú zaloţené na detekcii fluorescenčného signálu natívnych 
fluorofórov. V porovnaní s inými metodikami, sú výhodné najmä pre ich vysokú 
senzitivitu, rýchlosť, bezpečnosť a nízke náklady na prevádzku. Veľmi vhodnou 
biologickou tekutinou na fluorescenčnú analýzu je moč, najmä preto, ţe obsahuje 
mnoţstvo autofluorofórov. Problémom pri analýze je jeho koncentračná variabilita 
a nelineárna závislosť intenzity fluorescencie od koncentrácie niektorých fluorofórov. 
Keďţe moč je zmesou mnohých fluorofórov, nájdenie vhodného riedenia na meranie 
je problematické. Na elimináciu spomínaných faktorov je moţné aplikovať 
koncentračnú matricu, zostavenú z dvanástich synchrónnych spektier rôznych 
riedení moču ako popísal Kušnír a kol [1]. Matematickým spracovaním koncentračnej 
matrice sme v prostredí MATLAB® vytvorili jedno obrysové spektrum (fluorescenčný 
profil moču), ktoré predstavuje maximálne hodnoty intenzity fluorescencie zo 
všetkých synchrónnych spektier pri jednotlivých riedeniach. Členitosť koncentračnej 
matrice v tejto podobe je „čitateľnejšia“ a zároveň zjednodušuje vzájomné 
porovnávanie a ďalšie spracovanie koncentračných matríc. Redukciou dát sme 
vytvorili fluorescenčné profily moču, ktoré je moţné voči sebe jednoducho 
porovnávať a sú prístupnejšie štatistickému spracovaniu. 
 
VEGA 1/0402/10. 
 
[1] Kušnír, Dubayová, Lešková, Lajtár, Analytical Letters, 2005, 38, 1559–1567. 
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Myograf (wire myograph) je prístroj na in vitro vyšetrovanie aktívnych a pasívnych 

vlastností artérií [1]. Pouţíva sa pri vyšetrovaní artérií z rozličných druhov zvierat, 
rozličných patologických stavov a rozličných cievnych riečisk. V tejto práci sa 
zameriavame na normalizačnú procedúru, ktorej cieľom je štandardizovať 
experimentálne podmienky a čiastočne simulovať fyziologické podmienky. Počas 
normalizácie sa určí vnútorný obvod natiahnutej cievy, ktorý by cieva mala ak by bola 
relaxovaná a pôsobil by na ňu transmurálny tlak 100 mm Hg (IC100). Keď sa zistí 

tento údaj, cieva sa tradične nastaví na (0,9⋅IC100) [2]. Avšak, táto konštanta 0,9, 

označovaná taktieţ ako normalizačný faktor (NF), bola experimentálne určená len 
pre malé mezenterické artérie potkanov [3]. Preto bolo cieľom tejto práce ukázať 
vplyv rozdielnych hodnôt NF na pasívnu tenziu a reaktivitu femorálnej artérie a prvú 
vetvu arteria mesenterica superior potkanov. 

Zistili sme, ţe maximálna aktívna tenzia v stene femorálnej artérie bola dosiahnutá 
pri hodnote NF rovnej 1,1 a mezenterickej artérie pri hodnote NF rovnej 0,9. S 
uváţeným hodnôt aktívnej tenzie v stene artérie, navrhujeme, ţe vyššia reaktivita a 
lepší pomer signál–šum pri meraní na femorálnych artériách potkanov, môţe byť 
dosiahnutí ak sa normalizačný faktor nastaví na hodnotu aspoň 1,0. 
 
Práca bola čiastočne podporovaná grantom VEGA 2/0084/10. 
 
[1] Spiers a Padmanabhan, In: Hypertension Methods and Protocols. Fennell a Baker (eds), Humana 
Press, New Jersey, 2005, 91-104. 
[2] Mulvany, 2004, http://www.dmt.dk/files/manualer/procedures_for_investigation.pdf (18.2.2011). 
[3] Van den Akker et al., J. Vasc. Res., 2010, 47, 183–202. 
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Cieľom inferenčnej štatistiky je pomoc pri riešení výskumných otázok a pri 

rozhodovaní sa zaloţenom na dôkazoch (skôr ako na subjektívnom názore). 
Zámerom tohto príspevku je adekvátne fitovanie a analýza vazorelaxačných dose-
response dát, ktoré sa pouţívajú na ohodnotenie prítomnosti endotelovej (dys-) 
funkcie [1]. Endotelová dysfunkcia sa môţe spolupodieľať na zvýšenom krvnom tlaku 
a môţe hrať významnú úlohu v cievnom poškodení spôsobeným hypertenziou. 
Endotelová dysfunkcia vzniká ako dôsledok v nerovnováhe pri uvoľňovaní od 
endotelu závislých relaxačných (EDRFs) a kontrakčných faktorov (EDCFs) [2], čo 
znamená, ţe zaznamenané vazorelaxačné odpovede ciev na acetylcholín môţu byť 
zloţené z kombinácie oboch udalostí. 

Navrhli sme bell-shaped dose-response model ako adekvátny model na dokázanie 
prítomnosti uvoľňovania EDCFs počas merania vazoaktívnych odpovedí 
indukovaných acetylcholínom. Na demonštrovanie výhod tohto modelu, predvedieme 
štatistickú analýzu vzorových dát nameraných na potkanoch. Za týmto účelom 
vyuţijeme metódy nelineárnej regresie spolu s F-testom (extra sum-of-squres F-test) 
a Akaike-ho informačným kritériom (AIC) [3]. Tieto prístupy pomáhajú vyuţiť väčšie 
mnoţstvo informácie inherentne obsiahnutej v dátach, čo je veľmi dôleţité 
z uváţením, ţe dané dáta sa pouţívajú na ohodnotenie prítomnosti endotelovej 
dysfunkcie. 
 
[1] Deanfield et al., J. Hypertens., 2005, 23, 7–17. 
[2] Tang a Vanhoutte, Eur. J. Physiol., 2010, 459, 995–1004. 
[3] Motulsky a Christopoulos, Fitting Models to Biological Data using Linear and Nonlinear Regression. 
A practical guide to curve fitting. 2003. 
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Kodeín je široko pouţívané centrálne antitusikum, ktoré redukuje počet a silu 
expiračných expulzií tracheobronchiálneho kašľa, s veľmi malým účinkom na 
inspiračnú fázu, časovanie kašľa, ako aj na parametre dýchania [1]. Centrálne vzory 
dýchania aj kašľa sú generované sieťou respiračných neurónov predĺţenej miechy 
a Varolovho mosta [2]. Dýchanie pozostáva z troch po sebe nasledujúcich fáz – 
inspiračnej, postinspiračnej a exspiračnej fázy. Rovnako aj kašeľ pozostáva z 3 fáz – 
kašľového inspíria, aktívnej a pasívnej fázy kašľového exspíria. Podľa novšej 
klasifikácie [3] rozonávame inspiračnú fázu, ako aj aktívnu  a pasívnu fázu kašľového 
exspíria. Kašľové inspírium (kI) trvá od začiatku po maximum inspiračného úsilia 
(aktivity inspiračných svalov), aktívne kašľové exspírium (kE1) trvá od maxima 
inspiračnej aktivity po koniec kašľovej exspiračnej aktivity (aktivity exspiračných 
svalov) a pasívne kašľové exspírium (kE2) od konca fázy kE1 po ďalšiu inspiračnú 
aktivitu, napr. nasledujúce kašľové inspírium [3]. Kompletná časová analýza 
antitusického pôsobenia kodeínu na motorický vzor kašľa zatiaľ nebola vykonaná [4]. 
V našich pokusoch sme pouţili experimentálny model anestézovaného králika (20 ks, 
oboch pohlaví, New Zeland white, line P91; (3,65 ± 0,15) kg). Vykonali sme časovú 
analýzu elektromyografických (emg.) aktivít diafragmy (DIA) a abdominálnych svalov 
(ABD), ktoré boli snímané jemnými drôtikovými háčikovými emg. elektródami. 
Tracheobronchiálny kaseľ bol vyvolaný mechanickou stimuláciou tracheobronchiálnej 
sliznice najmä tracheálnej bifurkácie silónovou sľučkou (priemer 0,3 mm). Parametre 
kašľa boli porovnané v rozličných podmienkach a fázach pokusu (aplikovanie 
jednotlivých koncentrácii kodeínu, rôzne spôsoby aplikácie kodeínu). Okrem kI, kE1, 
kE2 sme analyzovali napr. trvanie a časový prekryv emg. aktivity DIA, a ABD, časovú 
vzdialenosť maxím emg. aktivít DIA a ABD (Δmax), celkové trvanie kašľa atď. Pri 
intravenóznom aj pri intracerebroventrikulárnom (do 4. mozgovej komory) podaní 
kodeínu sme zistili dávkovo závislé zníţenie počtu kašľov (p < 0,01). Nezaznamenali 
sme však nijaké signifikantné zmeny v časových parametroch kašľa. Z uvedenej 
analýzy vyplýva, ţe hoci kodeín signifikantne ovplyvnil počet kašľov, neovplyvnil 
časovanie a trvanie jednotlivých zloţiek tracheobronchiálneho kašľa u anesté-
zovaných králikov. 
 
„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“ – ERDF – Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a prostriedkov grantu VEGA č. 1/0038/09. 
 
[1] Bolser DC, Davenport PW., Functional organization of the central cough generation mechanism. 
Pulm Pharmacol Ther, 2002, 15, 221–225. 
[2] Jakuš J, Tomori Z, Stránsky A., Neuronal determinants of breathing, coughing and related motor 
behaviours. Wist, Martin, 2004, 355. 
[3] Wang C, Saha S, Rose MJ, Davenport PW, Bolser DC., Spatiotemporal regulation of the cough 
motor pattern. Cough, 2009, 5, 12. 
[4] Poliacek I, Wang C, Corrie LW, Rose MJ, Bolser DC., Microinjection of codeine into the region of 
the caudal ventral respiratory column suppresses cough. Anesthetized Cats. J Appl Physiol, 2010. 
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V procese amyloidnej agregácie dochádza ku zmene špecifického proteínu, alebo 

jeho časti, v dôsledku čoho sa v rozličných orgánoch, alebo tkanivách tvoria agregáty 
s typickou amyloidnou štruktúrou (oligoméry, protofilamenty, fibrily) [1,2]. Amyloidné 
agregáty sú spojené s mnohými závaţnými chorobami, ako napr. Alzheimerova 
choroba, diabetes mellitus typu II a rôzne systémové amyloidózy. Amyloidná 
agregácia inzulínu spôsobuje tvorbu depozitov u pacientov liečených injekčne 
podávaným inzulínom [3] a váţne problémy pri uskladňovaní tohto liečiva a pri 
aplikácii inzulínových púmp. Prítomnosť inzulínových amyloidných agregátov je pre 
bunky toxická a môţe iniciovať amyloidnú agregáciu ďalších proteínov. V súčasnosti 
nevieme liečiť ochorenia spojené s amyloidnou agregáciou, preto sa veľká pozornosť 
venuje štúdiu molekulárnych mechanizmov, ktoré iniciujú tvorbu amyloidných 
agregátov a hľadaniu látok, ktoré dokáţu agregácii zabrániť alebo ju zvrátiť [4]. 

V našom štúdiu sme sa zamerali na sledovanie účinku štyroch rôznych 
magnetických nanokvapalín (MK) na amyloidnú agregáciu inzulínu. MK obsahovali 
magnetit, ktorý bol stabilizovaný elektrostaticky (MK1), alebo oleátom sodným (MK2-
4). MK2 bola funkcionalizovaná hovädzím sérovým albumínom a MK3 dextránom. 
Rozsah amyloidnej agregácie bol sledovaný 
pomocou fluorescencie tioflavínu T (ThT), 
ktorého fluorescenčná intenzita je propor-
cionálna mnoţstvu amyloidných agregátov. 

Prítomnosť magnetických nanokvapalín 
viedla k zníţeniu tvorby inzulínových amyloid-
ných agregátov. Pozorovali sme, ţe vlastnosti 
MK ovplyvňujú mnoţstvo amyloidných agre-
gátov, pričom najúčinnejšia inhibícia bola 
zistená pre MK3 a MK4 (aţ 80 % inhibícia 
tvorby amyloidov). Získané výsledky pouka-
zujú na to, ţe nanokvapaliny majú potenciál 
odstrániť problémy spojené s amyloidnou 
agregáciou inzulínu, prípadne môţu byť vyu-
ţité na terapiu amyloidných ochorení. 
 
Poďakovanie: Táto práca bola podporená projektom VEGA č. 0077, 0079, Centra 
excelentnosti Nanofluid a ŠF EU 26220220005, 26220120033. 
 
[1] Dobson C.M. In Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci., 2001, 356, 133–145. 
[2] Fändrich a kol. In Nature, 2001, 410, 165–166. 
[3] Yumlu a kol. In Human Pathology, 2009, 40, 1655–1660. 
[4] Dobson C.M., In Methods, 2004, 34, 4–14. 
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Skúmali sme zmeny vo fluorescenčnom spektre aorty vyvolané ochorením diabetes 

mellitus. Sledovali sme vplyv dvoch rôznych orechových olejov. Spektrá sme porov-
návali s fyziologickým stavom (kontrolné vzorky). Pouţili sme metódu fluorescenčnej 
spektroskopie. 

Laboratórne potkany, na ktorých bol vykonaný výskum boli schválené Etickou komi-
siou pre pokusy na zvieratách. Potkany kmeňa Wistar boli rozdelené do desiatich 
skupín. Do dvoch hlavných skupín (kontrolné (fyziologický stav) a s vyvolaným diabe-
tes mellitus) a kaţdá do ďalších štyroch podskupín (plus piata základná, neovplyv-
nená), jednotlivým podskupinám sa ďalej podávali dva rôzne orechové oleje o dvoch 
rôznych koncentráciách. Výsledky: 

 

 
Grafy A a B zobrazujú priemer nameraných spektier pri 270 nm excitácii a štan-
dardnú odchýlku merania. Graf A zachytáva spektrá z kontrolných fyziologických 
vzoriek a graf B spektrá z potkanov postihnutých diabetom. Pri tejto excitačnej 
vlnovej dĺţke excitujeme aminokyseliny. Na grafe B je mierny nárast intenzity fluores-
cencie oproti grafu A, čo odpovedá predpokladanému nárastu mnoţstva AK a teda 
bielkovín. Predpokladáme, ţe je to spôsobené tvorbou AGEs, následným skrehnutím 
stien aorty a rozvojom aterosklerózy. 
 

 
Grafy C a D zobrazujú priemer nameraných spektier pri 270nm excitácii a štandard-
nú odchýlku merania. Graf C zachytáva spektrá z kontrolných fyziologických vzoriek 
potkanov a graf D spektrá z potkanov postihnutých diabetom, pričom obom bol podá-
vaný olej s niţšou koncentráciou. Z týchto prvých výsledkov sme nezachytili signifi-
kantnú zmenu v spektrách spôsobenú vplyvom orechového oleja. 

A B 

C D 
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Elektromyogram predstavuje komplexný elektrický signál, ktorý je výsledkom 

sumácie a superpozície sledu akčných potenciálov snímaných zo svalových vlákien 
v blízkosti elektródy a generovaných aktívnymi motorickými jednotkami. Predpokladá 
sa, ţe táto sumácia je lineárna. Tento predpoklad tvorí základ pomerne veľkého 
mnoţstva techník pouţívaných na spracovanie signálu, napr. pri hodnotení intenzity 
svalovej aktivity (viacjednotkového EMG), extrakcii akčných potenciálov z EMG 
signálu snímaného z celého svalu, pri dekompozícii viacjednotkového EMG na akčné 
potenciály jednotlivých motorických jednotiek, alebo pri analýze vlastností signálu v in 
vivo experimentoch aj počítačových simuláciách či matematických modeloch EMG 
signálu. Predpoklad lineárnej sumácie bol potvrdený v experimentálnej štúdii Daya a 
Hulligera [1] so záverom, ţe rozptyl integrovaného EMG signálu narastal nelineárne s 
rýchlosťou aktivácie mnoţiny motorických jednotiek [1]. 

Cieľom tejto práce bolo overiť závislosť (linearitu resp. nelinearitu) rozptylu 
rektifikovaných a nerektifikovaných integrovaných EMG priebehov (maximálna – 
minimálna hodnota signálu) od frekvencie výskytu akčných potenciálov v svalovom 
vlákne. Pouţitý teoretický model pozostával z troch priebehov, dvoch priebehov 
simulujúcich EMG signál snímaný z jednotlivých svalových vlákien (jednotkový EMG) 
a jedného priebehu, ktorý vznikol ich algebrickou sumáciou. Tvar akčných poten-
ciálov zodpovedal čo najpresnejšie tvaru EMG akčného potenciálu zaznamenaného 
bipolárne a extracelulárne. Ich priebeh bol trojfázový, trvanie prvého priebehu bolo 5 
ms, druhého priebehu 7 ms [1]. Simulované signály boli vzájomne posunuté o 5 ms. 
Frekvencia výskytu akčných potenciálov sa v prvom priebehu menila v rozsahu od 5 
Hz do 75 Hz, v druhom priebehu od 9 Hz do 135 Hz [2]. Integrovaný priebeh sa 
získal sumáciou buď „surových“ nerektifikovaných priebehov, alebo priebehov upra-
vených rektifikáciou (absolútne hodnoty). Teoretický model ako aj simulácie EMG 
priebehov boli vykonané v PC programe MATLAB. Naše výsledky preukázali, ţe roz-
ptyl integrovaného EMG signálu tak v prípade rektifikovaného ako aj nerektifi-
kovaného signálu rastie nelineárne s frekvenciou výskytu akčných potenciálov. 
 
[1] Day SC, Hulliger M. Experimental Simulation of Cat Electromyogram: Evidence for Algebraic 
Summation of Motor-Unit Action-Potential Trains, J Neurophysiol., 2001, 86, 2144−2158. 
[2] McNulty, Falland, Macefield. Comparison of contractile properties of single motor units in human 
intrinsic and extrinsic finger muscles, Journal of Physiology., 2000, 526, 445−456. 
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Manaţment v plánovaní liečby ionizujúcim ţiarením má významnú úlohu vzhľadom 
na úspešnosť liečby, ako aj na minimalizovanie neţiadúcich účinkov tejto liečby. 
Opiera sa o rozsiahly klinický výskum a má dobre definovaný štandardný postup. 
Rádioterapia predstavuje základnú liečebnú modalitu v liečbe nádorov prsníka. 
Indikuje sa ako definitívna samostatná liečba, ako ťaţisková (základná) liečba v 
rámci multimodálnej liečby, ako profylaktická (adjuvantná) terapia v rámci 
multimodálnej liečby, ako prídavná liečba pri ťaţiskovej (základnej) chemoterapii. 
Konformná rádioterapia umoţňuje zmenšiť objem oţiarených zdravých tkanív a tým 
zníţiť toxicitu liečby. Cieľom plánovania liečby ţiarením je dodanie homogénnej 
dávky ţiarenia do presne určeného objemu na zaistenie kontroly tumoru pri 
minimálnom účinku na okolité zdravé tkanivá [1]. 

Sledovali sme súbor 20 pacientiek s dg. Ca mammae (veková štruktúra (52 ± 2) r). 
Pacientky podstúpili neradikálny operačný výkon a kuratívnu rádioterapiu. Sledovali 
sme nasledovné parametre: veľkosť priemernej dávky a stupňa zmeny na koţi 
prsníka ako aj vzťah lokalizácie zmeny na koţi prsníka a 1. stupňa zmeny, výskyt 
včasných neţiadúcich účinkov na koţi v oblasti oţarovacieho poľa (bradavka, 
intermamárna ryha, axilla) u ţien s karcinómom prsníka po kvadrantektómii. 
Vstupnými kritériami boli dávka ţiarenia, stupeň zmeny na koţi a miesto lokalizácie 
postradiačných zmien. 

Výsledky: 1. stupeň zmeny na koţi prsníka vznikol pri priemernej dávke 31,64 Gy. 
2. stupeň zmeny na koţi prsníka vznikol pri priemernej dávke 42,26 Gy. 1. stupeň 
zmeny signifikantne ovplyvnil oblasť intramamárnej ryhy a bradavky. 

Záver: Manaţment v plánovani rádioterapeutickej liečby je dôleţitým aspektom pri 
úspešnosti liečby a prevencii postradiačných zmien [2]. 

 
Cieľom onkológa je snaha ukončiť liečebný proces v stanovenom čase. 

Rádiobiologický výskum posledných rokov dôrazne upozorňuje na negatíva 
predlţovania liečebného procesu. Kaţdé prerušenie liečby z dôvodu nezvládnu-
teľných postradiačných zmien má za následok repopuláciu aţ akcelerovanú 
repopuláciu nielen buniek zdravých tkanív, ale predovšetkým buniek zhubného 
nádoru. Dôsledkom je skrátenie bezrelapsového intervalu i celkovej doby preţívania 
liečených pacientov [3]. 

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES – ERDF – Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. 
 
[1] Cuninková, M., Vlasák, V., Zámocká, E.: Epidemiológia zhubných nádorov. In: Kaušitz, J., Altaner, 

Č. a kol. Onkológia. Veda, Bratislava, 2003, 61–67. 
[2] Dubinský, P. Rádioterapia karcinómu prostaty. Onkológia,2008, 3, 335–340. 
[3] Dubinský, P. Technologický pokrok v rádioterapii (1.časť). Onkológia, 2007, 2, 342–344. 
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V 18. a 19. storočí sa v dôsledku nepriaznivej hospodárskej a politickej situácie na 

území vtedajšieho Slovenska vysťahovali tisíce Slovákov do historického regiónu 
Vojvodina, nachádzajúcom sa na severe Srbska. Prvá skupina Slovákov sa sem 
prisťahovala uţ v roku 1745. Dodnes sú Slováci treťou najväčšou etnickou skupinou 
v Srbsku. Podľa sčítania v roku 2002 ţilo na území Vojvodiny 56 tisíc Slovákov. 
Práve Vojvodina je povaţovaná za región, kde si naši krajania počas takmer 260 
ročnej existencie, najlepšie udrţali tradície, národné povedomie, reč a duchovnú 
kultúru [1]. Centrom vojvodinských Slovákov je mesto Báčsky Petrovec. Slováci tu 
majú dlhodobo majoritné zastúpenie. 

Cieľom práce bol prieskum kultúrneho a spoločenského ţivota Petrovčanov. 
Výskum prebiehal prostredníctvom dotazníka a pozorovania ţivota Petrovčanov. 
Otázky boli orientované na to, či Petrovčania poznajú dôvody migrácie ich predkov 
na územie Vojvodiny, ako vnímajú vzťah slovenských a srbských Slovákov, či 
pociťujú pomoc a podporu zo strany slovenskej vlády, ako aj na to, či je pre nich 
výhodné hlásiť sa k slovenskej národnosti. Otázky boli zamerané aj na to, či sa 
Petrovčania zaujímajú o dianie na Slovensku, prípadne či sledujú politický vývoj 
v našej krajine a do akej miery ich to ovplyvňuje. V neposlednom rade bolo zámerom 
zistiť udrţiavanie a rozvíjanie tradícii a zvykov, ktoré tamojší Slováci zdedili po 
svojich predkoch. 

Výsledky dotazníka jednoznačne potvrdili, ţe Petrovčania sú hrdí na svoje korene a 
svoje národné povedomie a kultúru si vo veľkej miere udrţali dodnes. Symbolom 
príslušnosti k slovenskému národu je aj mnoţstvo tu sídliacich kultúrnych, 
osvetových a záujmových spolkov. Najväčšou kultúrnou organizáciou je bezpochyby 
Matica Slovenská v Srbsku, ktorej členom je kaţdý druhý Petrovčan. Obyvatelia 
Báčskeho Petrovca sa intenzívne zaujímajú o dianie na Slovensku, sledujú tunajšiu 
politickú situáciu, navštevujú svojich blízkych a spolupracujú s kultúrnymi inštitúciami 
sídliacimi na Slovensku. Dodnes sa tu v beţnej komunikácii pouţíva slovenský jazyk, 
ţiaci navštevujú školy s vyučovacím jazykom slovenským a aj bohosluţby sú vedené 
v slovenčine. Príslušnosť k slovenskému národu im síce neprináša ţiadne výrazné 
výhody, napriek tomu hlásiť sa k Slovákom povaţujú za svoju povinnosť a akúsi úctu 
voči svojim predkom. 
 
[1] JANČOVIC, J., Martin: Matica slovenská, 2004, 32–34. 
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Potraviny na báze cereálií sú nutrične dôleţitým zdrojom sacharidov, bielkovín, 
vlákniny a vitamínov [1]. 

HPLC sa v analýze potravín vyuţíva predovšetkým na určenie kvalitatívneho i 
kvantitatívneho zloţenia, a tým i kvality surovín a hotových výrobkov [2]. Separácia 
zmesi látok je zaloţená na princípe rozdielnej afinity jednotlivých zloţiek k 
stacionárnej a k mobilnej fáze. Teda čím dlhší čas látka bude v stacionárnej fáze, tým 
väčšia bude hodnota jej kapacitného pomeru [3]. 

Cieľom práce bola analýza vybraných sacharidov (glukózy a fruktózy) vo vzorkách 
múk, sušienok a cereálnych tyčiniek metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chroma-
tografie HPLC. 

Vo vzorkách boli pomocou kolóny Polymer IEX H+ forma 8 μm (250 mm × 8 mm) – 
(Watrex, Slovensko) stanovené dva vybrané monosacharidy: glukóza a fruktóza. 
Zistili sme napríklad, ţe najvyššie mnoţstvo glukózy a aj fruktózy je obsiahnuté v 
amarantovej múke (4,17 g glukózy na 100g výrobku, 0,96 g fruktózy na 100 g 
výrobku) a v cereálnej tyčinke Nestlé Müsli Strawberry (8,08 g glukózy na 100 g 
výrobku, 9,06 g fruktózy na 100 g výrobku). 

Samostatná časť práce bola venovaná validácii HPLC. Stanovili sa nasledovné 
validačné parametre: selektivita, linearita, presnosť, správnosť, limit stanovenia, limit 
detekcie a opakovateľnosť. 
 
Poďakovanie: Táto práca vznikla v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0570/08.  
 
[1] Katina, Arendt, Liukkonen, Autio, Flander, Poutanen, Trends Food Sci Tech., 2005, 16, 104–112. 
[2] Nollet, Food Analysis by HPLC, 2000, 1049. 
[3] Bustin, Čakrt, Lehotay, Polonský, Analytická chémia II, 1996, 146. 
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Neospora caninum a Toxoplasma gondii sú morfologicky podobné, blízke druhy 

intracelulárnych kokcídií, ktoré môţu vyvolať ochorenie a opakované aborty u 
preţúvavcov, ako medzihostiteľov. Vyskytujú sa na celom svete. N. caninum bol aţ 
do roku 1988 chybne diagnostikovaný ako T. gondii [1]. Definitívnym hostiteľom N. 
caninum je pes a T. gondii je mačka [2, 3]. Toxoplazmóza je závaţnou zoonózou a u 
ľudí môţe vyvolať váţne problémy najmä u tehotných ţien a u imunosuprimovaných 
osôb [4, 5]. V období apríl 2008 – marec 2011 bol realizovaný sérologický prieskum 
výskytu protilátok proti N. caninum a T. gondii v chove kôz, plemena koza biela 
krátkosrstá, zameraného na produkciu mlieka a syra na východnom Slovensku. 
Spôsob chovu je tradičný, zvieratá sa pasú od jari do jesene na pasienku. Cez zimu 
sú kozy voľne ustajnené v maštali spolu s ďalšími zvieratami (psy, väčšinou kríţence 
stráţnych pastierskych psov, mačky, jedna kobyla, králiky a hydina). Na prítomnosť 
špecifických protilátok bolo vyšetrených spolu 343 vzoriek krvných sér kôz ELISA 
testom a pozitívne vzorky z vybraných odberov boli vyšetrené pomocou PCR metódy 
na priamy dôkaz parazita. Výsledky odhalili 31,8 % séropozitivitu N. caninum a 
73,7 % séropozitivitu T. gondii. Koinfekcia oboma parazitmi bola zaznamenaná u 39 
kôz (11,4 %). Z predbeţne vyšetrených 25 vzoriek krvi od vybraných séropozitívnych 
kôz DNA N. caninum bola potvrdená v 14 prípadoch. Molekulárny dôkaz DNA T. 
gondii je v štádiu vyšetrenia. Na farme pretrváva alarmujúco vysoká séropozitivita 
oboch vyšetrených parazitóz, čo svedčí o moţnosti tak vertikálneho, ako aj horizon-
tálneho prenosu pôvodcov v dôsledku spoločného ustajnenia definitívnych a medzi-
hostiteľov. Je to prvý dlhodobý prieskum zameraný na zistenie cirkulácie pôvodcov 
N. caninum a T. gondii u kôz vo vybranom chove na Slovensku. 

 
Práca bola finančne podporovaná grantovou agentúrou VEGA projekt č. 2/0069/08 a 
2/0104/11. 
 
[1] Dubey, J. P., Carpenter, J. L., Speer, C. A., Topperrk, M. J., Uggla, A. J. Am. Vet. Med. Assoc., 
1988, 192, 1269–1285. 
[2] Mc. Allister, M. M., Dubey, J. P., Lindsay, D. S., Jolley, W.R., Wills, R. A., McGuire, A. M. Int. J. 
Parasitol., 1998, 28, 1473–1478. 
[3] Dubey, J. P., Miller, S., Desmonts, G., Thulliez, P., Anderson, W. R. J. Am. Vet. Med. Assoc., 
1986,188, 159–162. 
[4] Dubey, J. P. Vet. Parasitol., 1996, 64, 65–70. 
[5] Edelhofer, R., Prossinger H. Zoonoses Public Health, 2009, 57, 18–26. 
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Cieľom práce je eliminovať curium pri stanovení amerícia metódou kvapalinovej 
scintilačnej spektrometrie. Identifikáciu jednotlivých ţiaričov alfa sťaţuje skutočnosť, 
ţe prevaţná väčšina emituje častice alfa s dvomi alebo viacerými energiami, ktoré sa 
líšia od seba len o malú hodnotu. Kvapalinový scintilačný spektrometer nie je schop-
ný tieto energie od seba rozlíšiť (energia alfa-častíc od amerícia-241 má hodnotu 
5,486 MeV a 5,442 MeV a energia alfa-častice od curia-244 má hodnotu 5,805 MeV), 
preto prístrojový pík reprezentuje strednú energiu emitovaných častíc alfa [1]. 

Amerícium a curium sú šiestym a siedmym prvkom v skupine aktinoidov. Primárne 
izotopy amerícia a curia, ktoré vznikali počas tvorby slnečnej sústavy pred miliardami 
rokov sa uţ premenili. V súčasnosti, zvyškové mnoţstvá izotopov amerícia a curia 
v prírode sú antropogénneho charakteru, pochádzajú z ľudskej činnosti, ako sú testy 
jadrových zbraní alebo z vyuţívania jadrovej energie. Všetky izotopy týchto prvkov sú 
vysoko rádioaktívne a predstavujú extrémne ohrozenie zdravia ľudí, najmä pri poţití 
alebo vdýchnutí [2]. 

Separácia amerícia od curia je zloţitou operáciou kvôli ich veľmi podobným chemic-
kým vlastnostiam a kvôli fyzikálnym podobnostiam ich trojmocných iónov [3]. 

V práci je predstavená metóda, ktorá bola vykonaná za účelom eliminácie curia od 
amerícia pri stanovení amerícia metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie. Vo 
výskume sme vyuţili iónovýmennú chromatografiu a teda iónovýmenné sorbenty 
(DOWEX 1×4 (100−200 mesh), DOWEX 1×8 (200−400 mesh)) [4]. Sledoval sa aj 
vplyv geometrického usporiadania kolóny na priebeh separácie. Zdroje pre alfa- 
spektrometriu boli pripravené mikrozráţaním s chloridom neodýmu. Boli dosiahnuté 
vysoké rádiochemické výťaţky, avšak separácia neprebehla podľa vopred pripra-
venej separačnej schémy. 

 
[1] Šáro, 1. Vyd. Bratislava : Alfa, 1983, 304. 
[2] Salminen, dizertačná práca. Helsinki : Faculty of Science of the University of Helsinki, 2009, 58. 
[3] Modolo, US Patent Publication. 2010. 
[4] Osaka, J. Nuc.Science and Tech., 2004, 41, 907−914. 
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Koţa je hlavným terčom oxidačného stresu kvôli reaktívnym metabolitom kyslíka, 
ktoré pochádzajú z okolitého prostredia aj z vlastného metabolizmu buniek koţe. 
Psoriáza je chronické zápalové ochorenie koţe s neznámou etiológiou, ktoré je 
charakteristické zápalovými zmenami v koţi (hyperproliferácia keratinocytov), abnor-
malitami v metabolizme vyšších karboxylových kyselín, zvýšenou produkciou voľných 
radikálov. Zvýšená produkcia voľných radikálov je dôleţitým činiteľom v patogenéze 
ochorenia psoriázy, lebo prevládne nad antioxidačnou kapacitou organizmu. Cieľom 
našej práce bolo hodnotenie oxidačného stresu u ochorenia psoriáza (lat. psoriasis 
vulgaris). Stanovili sme aktivitu niektorých antioxidačných enzýmov – 
superoxiddismutáza, glutatiónperoxidáza a kataláza; celkovú antioxidačnú kapacitu 
plazmy metódou TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity), markery oxidačného 
poškodenia lipidov – lipoperoxidy a základné biochemické parametre (glukóza, 
cholesterol, urea, kreatinín, kyselina močová, C reaktívny proteín). Štúdie sa 
zúčastnilo 14 pacientov s priemerným vekom 29 rokov a dĺţkou trvania ochorenia 
priemerne 10,7 rokov a 11 zdravých dobrovoľníkov s priemerným vekom 28,0 rokov. 
Pacienti, ktorým bola diagnostikovaná psoriáza sú evidovaní na 1. dermatologickej 
klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Pacienti a dobrovoľníci pred zaradením do 
projektu podpísali informovaný súhlas. 

U pacientov so psoriázou sme namerali signifikantne zvýšenú hladinu lipoperoxidov 
(p = 0,0228), aktivitu katalázy (p = 0,0246) a celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy 
(p = 0,0491) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Vyhodnocovali sme aj korelácie 
medzi stanovenými parametrami oxidačného stresu a základnými biochemickými 
parametrami. Pozorovali sme negatívnu a štatisticky významnú koreláciu medzi 
lipoperoxidáciou a aktivitou katalázy (y = −25,351x + 184,96, ρ = −0,625, p = 0,0192, 
n = 14) a pozitívnu koreláciu medzi koncentráciou TAG a lipoperoxidáciou (y = 
39,246x – 6,8143, ρ = 0,685, p = 0,0084, n = 14). Zistili sme, ţe enzým kataláza 
zniţuje hladinu oxidačných produktov – lipoperoxidov. Naše výsledky podporujú 
hypotézu, ţe v patogenéze psoriázy zohráva úlohu aj oxidačný stres, ktorý je 
podmienený zvýšenou produkciou reaktívnych metabolitov kyslíka, ako aj zmenou 
v aktivite antioxidačného enzýmu katalázy. 

Následne našu prácu zameriavame na stanovenie ďalších parametrov, ktorými sa 
charakterizuje ochorenie psoriáza. Jedným z hlavných cieľov je stanovenie kalpro-
tektínu v krvnej plazme, ktorý by slúţil ako marker určenia stupňa ochorenia. 
 
Vďaka grantu: AV 2008 4/2028/08 − Kalprotektín, nový neinvazívny marker 
zápalového ochorenia. 
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Teloméry sú nukleoproteínové štruktúry na koncoch lineárnych chromozómov, ktoré ich 

chránia pred vzájomnou fúziou ako aj pred stratou genetického materiálu v dôsledku tzv. 
koncového replikačného problému. Zároveň sa podieľajú na lokalizácii chromozómov 
v jadre, či ich zhlukovaní a párovaní počas meiózy [1, 2]. Tieto funkcie sprostredkúvajú 
predovšetkým špecifické teloméry-viaţúce proteíny (TBP), pričom časť z nich sa viaţe 
priamo na dvojvláknovú (ds), resp. jednovláknovú telomerickú DNA prostredníctvom 
konzervovaných domén (Myb, resp. OB-fold). Identifikovali sme ds DNA TBP u kvasinky 
Yarrowia lipolytica – Tay1 (Telomere associated in Y. lipolytica 1) [3] a jeho homológ 
u kvasinky Schizosaccharomyces pombe, tzv. SpTip1 (Tay 1 in S. pombe 1), ktorý 
obsahuje dve Myb domény vykazujúce vysokú mieru homológie ku Myb doménam 
hlavných ľudských TBP (akými sú TRF1, TRF2). sptip1+ je esenciálnym génom 
nadexprimovaným počas meiózy, čo naznačuje jeho ďalšie funkcie, na dôvaţok ku 
udrţiavaniu telomér. Pre štúdium potenciálnych telomérikých funckcií SpTip1 sme (1) 
najprv sledovali jeho subcelulárnu lokalizáciu vyuţitím jeho fúzie so zeleným 
fluorescenčným proteínom (GFP) a lokalizovali tak SpTip1-GFP v jadre. (2) V rámci 
analýzy proteínových interakcií SpTip1 proteínu sme modifikovali endogénny lokus 
sptip1+ génu TAP-značkou, ktorá bola pouţitá pre purifikáciu proteínových interagujúcich 
partnerov asociovaných s SpTip1. Niektoré z kopurifikovaných proteínov sa ukázali byť 
(inými autormi [4, 5]) zahrnutými v udrţiavaní koncov chromozómov a v bunkovom delení. 
(3) Biochemické štúdie demonštrujúce DNA-väzobné vlastnosti SpTip1 sú v štádiu 
riešenia. Pre overenie DNA-väzobných vlastností Myb domén SpTip1 sme odstránili 
Myb1, Myb2, alebo obe Myb domény pre kontrolné experimenty. Tieto konštrukty budú 
pouţité pre analýzu gélovými retardáciami a elektrónovou mikroskopiou. (4) In vivo sme 
analyzovali dĺţky telomér v heterozygotnom mutantovi sptip1+/sptip1Δ pomocou 
Southern-blotu, čo poukázalo na mierne zmenenú dĺţku telomér u mutanta. Tieto údaje 
naznačujú, ţe proteíny YlTay1 a SpTip1 a ich homológy môţu predstavovať novú rodinu 
telomérických faktorov, ktorých analýza bude uţitočnou pre pochopenie fukcie a evolúcie 
TBPs a evolúcie telomér. Navyše, uvedené stratégie môţu prispieť k objasneniu funkcie 
SpTip1 v bunkovom delení, či párovaní homologických chromozómov v meióze. 

 
Táto práca bola podporená grantmi Nadácie Orange (41-ŠpT/2009, 74-ŠpT/2010), 
Nadácie SPP (122/2010) (T.E.) a grantmi APVT (20-001604) a VEGA (1/0132/09) (L.T.). 

 
[1] McEachern, Krauskopf, Blackburn, Annu Rev Genet., 2000, 34, 331−358. 
[2] Scherthan, Nat Rev Mol Cell Biol., 2001, 2, 621−627. 
[3] Kramara, Willcox, Gunisova, et al., J Biol Chem., 2010, 285, 38078−38092. 
[4] Liu, Han, Du, et al., Cell Res., 2010, 8, 963−965. 
[5] Mak, Pillus, Ideker, Genome Res., 2009, 19, 1014−1025. 
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Zanášanie malých vodných nádrţí sedimentmi je významným vodohospodárskym 

problémom, ktorý ovplyvňuje celý rad funkcií a procesov v týchto nádrţiach. Kvanti-
fikácia mnoţstva sedimentov poskytuje obraz odzrkadľujúci stav vodnej nádrţe, resp. 
jej dna, pri spustení jej prevádzky a súčasný stav. Tieto údaje (či uţ mnoţstvo 
sedimentov, maximálna hĺbka, priečne a pozdĺţne profily, ako aj maximálny objem 
vodnej nádrţe) sú dôleţitými podkladmi pre naplánovanie alebo posúdenie beţnej 
prevádzky, údrţby alebo ochrannej funkcie nádrţe. 

Jednou z moţností kvantifikácie mnoţstva dnových sedimentov je porovnanie 
pôvodného profilu dna vodnej nádrţe s aktuálnym stavom. 

Pre potreby tvorby modelu aktuálneho dna malej vodnej nádrţe je nutné vykonať 
meranie topológie dna. Toto meranie spočíva v zameraní bodov na dne nádrţe. 
Takéto merania sa beţne na súši vykonávajú geodetickými prístrojmi. Pri meraní na 
dne je však takéto meranie moţné vykonať iba v prípade, ak je nádrţ vypustená. No 
v prípade, ţe je nutné vykonať meranie okamţite, je nutné meranie riešiť buď 
sondovaním (sondovacie tyče, kalibrované meracie laná), alebo bezkontaktne 
(ultrazvukové merania sonarom). V súčasnosti je moţné navzájom spojiť RTK GNSS 
merací prístroj a sonar, čím sa zabezpečí zameranie polohy bodu na dne 
bezkontaktne. Toto spojenie je však nutné kalibrovať pre zabezpečenie čo najväčšej 
presnosti, najmä výškovej presnosti. Tento príspevok sa zaoberá posúdením 
presnosti GNSS meraní v pohybe. 

  



OTVORENÁ SEKCIA PRE ŠTUDENTOV 

151 

Oxytocín stimuluje remodeláciu tukového tkaniva potkana 
 

Lucia Gajdošechová, Katarína Kršková, Mária Ondrejčáková, Daniela Jeţová, 
Štefan Zorad 

 
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava 

lgajdosechova@azet.sk 

 
Hormón oxytocín sa popri riadení reprodukcie a kardioprotekcii podieľa aj na 

regulácii energetickej homeostázy [1]. Je známe, ţe deficit účinku oxytocínu vedie k 
rozvoju obezity a inzulínovej rezistencie [2]. Preto cieľom našej práce bolo preskúmať 
vplyv oxytocínu na morfometrické a metabolické parametre tukového tkaniva ako aj 
sledovať mechanizmy účinku oxytocínu v animálnom modeli so zvýšenou plazma-
tickou koncentráciou oxytocínu na úrovni silnej stresovej odpovede. 

Potkanom kmeňa Wistar bol po dobu 2 týţdňov kontinuálne podávaný oxytocín 
v dávke 3,6 µg na 100 g hmotnosti zvieraťa/deň prostredníctvom osmotických mini-
púmp implantovaných subkutánne. Adipocyty epididymálneho tukového tkaniva boli 
izolované natrávením kolagenázou a následne bola ich veľkosť určená histomorfo-
metricky. Génová expresia ukazovateľov adipogenézy a angiogenézy bola stano-
vená pomocou real-time PCR a defosforylácia eukaryotického elongačného faktora 2 
metódou Western blot. 

Podávanie oxytocínu neovplyvnilo adipozitu ani príjem potravy. Epididymálne 
tukové tkanivo potkanov, ktorým bol podávaný oxytocín, obsahovalo viac menších 
adipocytov. Namerali sme zvýšenú génovú expresiu ako aj zvýšené mnoţstvo 
proteínu GLUT4 v membránach adipocytov, čo je dôkazom pre fakt, ţe menšie 
adipocyty sú citlivejšie na inzulín. Je známe, ţe menšie adipocyty majú vyššiu 
kapacitu uskladňovať triacylglyceroly a zabraňovať tak ektopickému ukladaniu 
lipidov, v dôsledku čoho sa zvyšuje inzulínová citlivosť na periférii. Nami nameraná 
zvýšená génová expresia markerov adipogenézy PPARγ a FABP4 poukazuje na 
adipogénny účinok oxytocínu. Hyperplázia tukového tkaniva vyţaduje paralelný rast 
kapilárnej siete a naše výsledky ukazujú, ţe podávanie oxytocínu môţe stimulovať 
angiogenézu zvýšením expresie VEGF A a leptínu. Vplyv oxytocínu na vaskulárnu 
frakciu tukového tkaniva sme potvrdili aj nálezom zvýšenej expresie markera endote-
lových buniek CD31 a ACE, ktorý je produktom ciev. Pozorovaná stimulácia defosfo-
rylácie eukaryotického elongačného faktora 2 v epididymálnom tukovom tkanive 
podávaním oxytocínu poukazuje na zvýšenie proteosyntézy. 

Naše výsledky čiastočne objasňujú úlohu oxytocínu vo fyziológii tukového tkaniva 
a poukazujú na adipogénne a proangiogénne účinky oxytocínu. Tieto výsledky naz-
načujú nový prístup modulácie morfológie a metabolizmu tukového tkaniva. 
 
Táto práca bola podporená grantmi VEGA 2/0089/11, 2/0118/11 a SAS-NSC JRP 
2010/07. 
 
[1] Gimpl, Physiol. Rev., 2001, 81, 629–683. 
[2] Takayanagi, Neuroreport, 2008, 19, 951−955. 
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Väzba retinových kyselín na jadrové receptory retinoidov (RAR, RXR) potláča in 

vitro rast karcinómových buniek prsníka. Organické zlúčeniny cínu sú agonisti 
nukleárnych retinoidných recetorov a ich nízke koncentrácie majú protinádorovú 
aktivitu [1]. 

V štúdii sme hodnotili antiproliferačný účinok tributylcínu (TBC) a trifenylcínu (TFC) 
na rast nádorových buniek prsníka MCF7, de novo syntézu DNA a expresiu 
kľúčových proteínov apoptózy. 

Časová (24 h aţ 72 h) a dávková (1  10–12–1 x 10–6 M) závislosť účinku TBC 
a TFC na proliferáciu MCF7 buniek hodnotená MTT metódou ukázala významný 
antiproliferačný krátkodobý aj dlhodobý účinok (20 % vs 10 % ţivých buniek, 
24/72 h). Inhibícia rastu buniek je však len čiastočne výsledkom zníţenej syntézy 
DNA (metóda inkorporácie BrdU); IC50 (µM) je 1000-násobne vyššie ako IC50 (nM) 
pre inhibíciu rastu. Znamená to, ţe pokles počtu buniek nie je výsledkom len zníţenej 
syntézy DNA, ale aj iných procesov podmieňujúcich počet/rast buniek. Western blot 
analýza kľúčových proteínov mitochondriálnej dráhy apoptózy ukázala 1/ zvýšenú 
expresiu p53 a cytochrómu C po krátkodobom a dlhodobom pôsobení TBC, 2/ 
zvýšenú expresiu proapoptického BAX proteínu pôsobením TFC a c/ zníţený obsah 
antiapoptického proteínu Bcl2 učinkom oboch testovaných zlúčenín. 

Predkladaná práca podáva dôkaz o významnej účasti apoptózy v antiproliferačných 
účinkoch organických zlúčenín cínu – tributylcínu a trifenylcínu, pričom TBC je 100-
násobne účinnejší ako TFC pri hodnotení IC50 pre inhibíciu rastu buniek. 
 
Táto práca bola podporená grantmi APVV-0147-10, APVV-0120-07 a VEGA 
2/0107/10. 
 
[1] M. Gielen, M. Biesemans, D. deVos, R. Willem: J. Inorg. Bioch., 2000, 79, 139–145. 
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V dvadsiatom storočí prekonala enzymológia prudký rozvoj a v súčasnosti je široko 

vyuţívaná v potravinárskej, farmaceutickej a kozmetickej sfére. Biokatalytická pro-
dukcia chemikálii sa rýchlo rozšírila a jedným z cieľových molekúl akademického 
a priemyselného výskumu sa stali chuťové a vonné látky. Biotechnologická výroba 
týchto prírodných aromatických látok je zaloţená na vyuţití mikroorganizmov a izo-
lovaných enzýmov, ktoré predstavujú výbornú alternatívu oproti tradičnej chemickej 
konverzii. Základným predpokladom pre úspešnú biokonverziu je výber vhodných 
mikroorganizmov, enzýmov a zabezpečenie optimálnych reakčných podmienok [1]. 
Oxidačnoredukčné reakcie majú dôleţitú úlohu v biotransformácii, katalyzujú oxidá-
ciu sekundárnych alkoholov na aldehydy. Alkohol dehydrogenáza (E.C 1.1.1.1.) izo-
lovaná zo Saccharomyces cerevisiae je vhodná najmä na produkciu opticky čistých 
alkoholov. Pre svoju činnosť potrebuje ako kofaktor NAD(P)+, ktorý je relatívne nesta-
bilný a drahý na pouţitie v ekvimolárnych mnoţstvách. Riešením problému je navrh-
nutie regeneračného systému, ktorý vyţaduje len katalytické mnoţstvo koenzýmov 
[2]. Regenerácia je dosiahnutá následnou oxidoredukčnou reakciou, vyuţitím formiát 
dehydrogenázy (FDH, E.C 1.2.1.2) z Candida boidinii, ktorá katalyzuje oxidáciu 
mravčanu (formiátu) na oxid uhličitý pri súčasnej redukcii NAD+ na NADH [3]. V tejto 
práci som sa zamerala hlavne na optimalizáciu expresie rekombinantnej FDH v bun-
kách Escherichia coli. 

 
Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu „Centrum excelentnosti pre 
využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality 
života“ (ITMS 26240120003 a ITMS: 26240120027) na základe podpory operačného 
programu. Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 
[1] Serra, Fuganti, Brenna, Trends in Biotechnology, 2005, 23, 193–198. 
[2] Yan, Nie, Xu, Liu, Xioa, Tetrahedron Lett., 2010, 52, 999−1002. 
[3] Wu, Zhu, Hua, J. Mol. Catal. B: Enzym., 2009, 61, 157−161. 
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Pre posudzovanie funkčnosti mitochondrií je dôleţitým ukazovateľom fyzikálny stav 

ich dvojitej membrány. Ten sa dá sledovať spektroskopickými metódami, napr. stano-
vením anizotropie fluorescencie sondy difenylhexatriénu (AF DPH), ktorý ľahko 
preniká do lipidového vnútra membrán. DPH je najčastejšie pouţívanou sondou a je 
veľmi citlivá na fyzikálny stav membrány, a preto sa vyuţíva pre stanovenie fluidity 

[1]. Hodnota AF je v nepriamoúmernom vzťahu k fluidite membrány. 
V našej práci sme merali AF DPH, marker fluidity, v membránach mitochondrií 

izolovaných z pečene, srdca a kostrového svalu samčích potkanov kmeňa Wistar. 
Naším vybraným patologickým stavom bola hypercholesterolémia experimentálne 
indukovaná vysokotukovou diétou (VTD). Pre získanie bazálnych hodnôt anizotropie 
a následné hodnotenie vplyvu cholesterolu a atorvastatínu sme do experimentu zara-
dili aj skupinu zdravých potkanov. Niektorým skupinám bol podávaný aj liek proti 
hypercholesterolémii – atorvastatín. Pozorovali sme teda vplyv samotného choleste-
rolu, presnejšie vplyv VTD, na fluiditu mitochondriálnej membrány a taktieţ vplyv 
liečiva na bazálnu, ale aj na fluiditu patologicky zmenenú vplyvom cholesterolu. 
Posudzovali sme účinnosť atorvastatínu. 

Pri štatistickom spracovaní výsledkov sme pracovali na hladine významnosti 
α = 0,05. Z výsledkov vyplýva, ţe hypercholesterolémia bola asociovaná s rigidizá-
ciou membrán mitochondrií pečene (P = 0,0207) a svalu (P = 0,0541). Na mitochond-
rie srdca pôsobil patologický stav opačne – membrány boli oproti zdravej kontrole 
fluidnejšie, avšak nevýznamne (P = 0,1304). Na základe štatistickej analýzy sme 
zistili, ţe atorvastatín nemá vplyv na fyzikálny stav membrány mitochondrií izolo-
vaných zo srdca (P = 0,2209) a svalu (P = 0,4668) zdravých potkanov a zo srdca 
potkanov na VTD (P = 0,8672). Avšak v mitochondriách z pečene zdravých potkanov 
má liek tendenciu rigidizovať membránu, čo doporučujeme ďalej vyšetriť z dôvodu 
moţných nepriaznivých vedľajších účinkov pri nevhodnej indikácii liečby. Pri analýze 
účinku atorvastatínu sme pozorovali fluidizačný účinok na mitochondrie izolované zo 
všetkých troch orgánov potkanov na VTD. Pečeňové mitochondrie vykazovali zvlášť 
vysokú signifikanciu (P = 0,0065). Pri srdcových mitochondriách treba zohľadniť, ţe 
patologický stav neovplyvnil fluiditu ich membrán, preto v tomto čase nemôţeme 
pozorovanú fluidizáciu membrány po podaní atorvastatínu povaţovať za pozitívny 
účinok. 
 
Práca bola vypracovaná v rámci vedeckých projektov VEGA 1/0328/10 a 1/0293/08. 
 
[1] GENNIS, R. B., Biomembranes. Molecular Structure and Function, 1989. 
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Inozitol 1,4,5-trisfosfátové receptory (IP3R) predstavujú rodinu vápnikových (Ca2+) 
kanálov zodpovedných za uvoľnenie Ca2+ z vnútrobunkových zásobární do cytosólu, 
a to po väzbe IP3 ako sekundárneho posla [1]. Kaţdá molekula IP3R je zloţená z asi 
2700 AK a má molekulovú hmotnosť ≈ 310 kDa. Štruktúrne a funkčne je IP3R 
zloţený z troch častí, a to z N-terminálnej cytosólovej IP3 väzobnej domény, 
regulačnej domény a C-terminálnej domény tvorenej šiestimi hydrofóbnymi trans-
membránovými α-helixami, ktoré formujú iónový vodivý pór spolu s krátkou hydro-
fóbnou cytoplazmatickou sekvenciou [2]. IP3R sa priamo zúčastňujú na programo-
vanej bunkovej smrti, keďţe porušením Ca2+ homeostázy sa aktivuje vnútorná apop-
tická mitochondriálna dráha [3]. Adrenergické receptory (AR) prítomné na povrchu 
buniek a patriace medzi G proteíny schopné viazať katecholamíny, sú hlavným 
sprostredkovateľom odpovede buniek a orgánov v sympatikovom nervovom systéme 
[4]. Sú známe viaceré podtypy AR, a to α1A, α1B, α1D, α2A, α2B, α2C, β1, β2 a β3 
kódované rozličnými génmi [5]. Kým dráha α1 je vedená cez aktiváciu fosfolipázy C 
a následné zvýšenie hladín diacylglycerolu a IP3 viaţuceho IP3R, dráha vedená cez 
β-AR stimuluje adenylátcyklázu, čím sa vzápätí zvyšujú hladiny cAMP, ktorý aktivuje 
proteínkinázu A. α aj β signálne dráhy majú účasť na apoptóze [6]. 

Prácu sme zamerali na sledovanie signálnych dráh vedúcich k zmenám hladín 
génovej expresie dvoch typov IP3 receptorov − IP3R1 a IP3R2 a hladín kaspázy 3 ako 
proapoptického mediátora, a to pri stimulácii α- a β- adrenergických receptorov (α-, 
β-AR) a po uvedení buniek do stavu programovanej bunkovej smrti pomocou kitu AIK 
I v bunkovej línii HEK 293. Na stimuláciu AR sme pouţili fenylefrín (selektívny 
agonista α1-AR), doxazosín mesylát (antagonista α1-AR), izoproterenol hyrochlorid 
(agonista β1- a β2-AR) a propranolol (neselektívny β a β1 antagonista AR). Výsledky 
sme získali metódami izolácie RNA s reverzným prepisom do cDNA a násled-
nou PCR reakciou (RT-PCR) a hladiny proteínu metódou Western blot. 

Zistili sme, indukovaná apoptóza zvyšovala mRNA aj proteínové hladiny oboch 
typov receptora. Fenylefrín zvyšoval génovú expresiu IP3R1 a IP3R2, ale na kaspázu 
3 sme nepozorovali ţiaden efekt. Doxazosín a izoproterenol zase nezvyšovali mRNA 
hladiny pre IP3R1 v porovnaní so zvýšenými hladinami pre IP3R2 a kaspázu 3. 
Ţiaden účinok na génovú expresiu IP3R2 sme nepozorovali po pouţití propranololu.  

Získané výsledky dokazujú, ţe expresia IP3R1, IP3R2 a kaspázy 3 je modulovaná 
pôsobením AIK I a tieţ vplyvom α- a β- AR modulácie. 

 
[1] Berridge M. J., Nature, 1993, 361, 315–325. 
[2] Foskett J. K.,  White C., et al. Physiol Rev., 2007, 87, 593-658. 
[3] Boehning D., Patterson R. L., et al. Nature Cell Biology, 2003, 5, 1051-1061.  
[4] Taylor M. R. G., The Pharmacogenomics Journal, 2007, 7, 29–37. 
[5] Bylund D. B., Eikenberg D. C., et al. Pharmacol rev., 1994, 46, 121-136. 

[6] Krizanova O., Myslivecek J., et al. Stress., 2007,10, 173–184. 
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Peroxizómy sú malé, oválne jednou membránou ohraničené dynamické organely 

s priemerom 0,2–1 µm, ktoré sú všeobecne prítomné u väčšiny prokaryotických a 
eukaryotických buniek [1]. U ľudí sa peroxizómy nenachádzajú v erytrocytov a sper-
miách, ale sú prítomné vo veľkom mnoţstve v hepatocytoch a v proximálnych tubu-
lárnych epitelových bunkách obličiek. Najväčšie enzymatické zastúpenie peroxizó-
mov pozostáva z katalázy a superoxiddizmutázy, ktoré sa podieľajú na degradácií 
reaktívnych foriem kyslíka a detoxifikácií peroxidu vodíka. Z hľadiska bunkovej pato-
lógie sú dôleţité procesy α a ß-oxidácie karboxylových kyselín za prítomnosti kyslíka 
a syntéza plazmalogénov [2]. Peroxizómy sú povaţované za autonómne organely 
rozmnoţujúce sa rastom a delením podobne ako mitochondrie a chloroplasty, ale na 
rozdiel od nich neobsahujú endogénnu DNA. Všetky ich proteíny sú kódované 
jadrovými génmi, syntetizované v cytoplazme a posttranslačne importované do pero-
xizomálnej matrix alebo sú cielené na peroxizómovú membránu za pomoci peroxizo-
málnych membránových proteínov – peroxínov. Tie fungujú ako importné receptory, 
membránové a transportné proteíny a sú kódované 16 PEX génmi [3]. Mutácie v 
týchto génoch zapríčiňujú u pacientov závaţné dedičné metabolické poruchy. Podľa 
rozsahu poškodenia metabolických funkcií sa peroxizómové ochorenia delia na 
ochorenia s generalizovanou stratou peroxizómových funkcií (napr. Zellwegerov 
syndróm) a deficienciu jednotlivých peroxizómových enzýmov (najčastejšia − X-
viazaná adrenoleukodystrofia) [4, 5]. 

Zavedením rýchlych skríningových metód ako HRM, restrikčné štiepenie a sekveno-
vanie, na detekciu frekventovaných mutácií v génoch PEX a v géne ABCD1, ďalej 
izolovaním, kultivovaním, pasáţovaním a uchovávaním leukocytov potrebných na 
analýzu peroxizómových proteínov pomocou Western blotu, sme si kladli za cieľ 
nájsť efektívnejšie a menej finančne náročné metódy na zistenie príčiny vzniku 
peroxizómových ochorení. 

Podarilo sa nám u vyšetrovaného pacienta zistiť mutáciu korelujúcu s Zellwege-
rovým syndrómom. Konkrétne išlo o inzerciu tymínu v géne PEX1, a to v homozygo-
tnom stave. U rodičov sme potvrdili prenášačstvo – mutáciu v heterozygotnom stave. 

Ďalej sa nám podarilo izolovať z leukocytov peroxizómy, ktoré sme následne 
analyzovali Western blotom avšak sa nám nepodarilo úspešne vizualizovať proteín 
ABCD1, ktorého nefunkčnosť koreluje s X-viazanou adrenoleukodystrofiou. 
 
[1] De Duve, C., Sci Am., 1983, 248, 74−84. 
[2] Reddy, J. K. a Lalwani, N. D., CRC Crit. Rev. Toxicol., 1983, 12, 1−58. 
[3] Lazarow, P. B. a Fujiki, Y., Annu. Rev. Cell Biol., 1985, 1, 489−530. 
[4] Maxwell, M. A., Nelson, P.V., CHin, S.J., et al. Hum. Genet.Metab., 1999, 83, 252. 
[5] Höftberger R., Kunze M., Weinhofer I., et al. Neurobiol Dis., 2007, 2, 165−174. 
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Znečistenie ţivotného prostredia je globálnym javom. Významnými kontaminantmi 

sú aj ťaţké kovy. Kontaminácia ťaţkými kovmi je spôsobená prirodzenými faktormi 
(výskyt rúd), ale najmä antropogénnymi vplyvmi. Jednou z moţností zniţovania 
obsahu ťaţkých kovov v ţivotnom prostredí, najmä vo vodách je bioremediácia 
s vyuţitím mikroorganizmov [1]. V rámci našej práce sme izolovali alkalotolerantné 
baktérie zo skládka odpadového kalu v Ţiari nad Hronom. Na tejto skládke je 
uskladnených pribliţne 10 miliónov ton vysoko alkalického odpadového kalu z výroby 
hliníka. V kale sa okrem toho nachádzajú vysoké koncentrácie viacerých ťaţkých 
kovov, najmä chrómu (400 mg/kg), vanádu (700 mg/kg) a olova (150 mg/kg). Zo 
vzoriek hnedého kalu sa na ţivnom agare č. 2 podarilo vykultivovať minimálne 10 
druhov baktérií. Prevaţná časť z nich bola identifikovaná ako gram-pozitívne 
aktinobatérie. Podrobnejšie sa charakterizovali tri psychrofilné izoláty patriace do 
rodu Arthobacter. Izoláty K2 a K8 boli identifikované ako A. polychromogenes, izolát 
K4 ako A. tumbae. Všetky izoláty vykazovali zvýšenú rezistenciu voči ťaţkým kovom 
(Cu, Pb, Cd) a v kontrolných experimentoch boli schopné odstrániť z kultivačných 
médií viac neţ 95 % zinku po 16-hodinovej kultivácii. 
 
[1] K. Watanabe. Microorganisms relevant to bioremediation. Current Opinion in Biotechnology, 2001, 
12, 237−241. 
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Kryoterapia predstavuje impulzné, stimulujúce a povrchové pôsobenie kryogénnych 

teplôt v rozpätí −100 °C aţ −160 °C. Cieľom práce bolo štúdium celotelovou 
kryoterapiou spôsobených zmien tlaku krvi (TK) a pulzovej frekvencie (PF) 
a hodnotenie jej vplyvu na kardiovaskulárny systém prostredníctvom Robinsonovho 
indexu (RI). Štúdia bolo uskutočnená v kryocentre Kryofit s.r.o v Bratislave. 

Súbor 88 probandov bol rozdelený na: skupinu A do 30 rokov – 30 muţov 
(priemerný vek (25,0 ± 2,4) roka) a 14 ţien (priemerný vek (24,5 ± 2,9) roka), skupinu 
B nad 40 rokov − 24 muţov (priemerný vek (52,0 ± 2,9) roka) a 20 ţien (priemerný 
vek (52,0 ± 7,9) roka). Ţiaden proband nemal srdcovocievne ochorenie, neuţíval 
lieky ovplyvňujúce tlak krvi či pulzovú frekvenciu. Všetci sa podrobili celotelovej 
kryoterapii, kde sme sledovali zmeny tlaku krvi a pulzovej frekvencie v porovnaní s 
východiskovými. 

Zistili sme, ţe kryoterapia, spôsobuje výrazné zvýšenie systolického TK u oboch 
skupín (p < 0,001), zmena diastolického TK bola zaznamenaná u oboch skupín, 
avšak u skupiny A (p < 0,05) a u skupiny B (p < 0,001). Porovnaním výsledkov 
skupiny A a skupiny B sme zistili výraznejší nárast TK v skupine B, pričom najvyšší 
nárast sme zaznamenali u ţien nad 40 rokov (p < 10-5). To by mohlo znamenať 
výraznejšiu záťaţ pre ich srdcovocievny systém, zapríčinenú rôznymi faktormi, ako 
napr. vekom podmienenými hormonálnymi zmenami (menopauza), percentom 
telesného tuku, ţivotným štýlom [1]. 

PF má počas kryoterapie klesajúcu tendenciu a v porovnaní s pobytom v studenej 
vode sme zaznamenali jej výraznejší pokles [2]. Analýzou výsledkov sme zistili, ţe 
výraznejšie zníţenie PF bolo zaznamenané všeobecne u muţov v oboch skupinách 
(p < 0,05) ako u ţien, kde pokles nebol signifikantný (p > 0,05). 

RI predstavujúci spotrebu kyslíka myokardom, resp. jeho záťaţ, dosiahol štatisticky 
najmenej významné zmeny (p > 0,1), keďţe v priebehu kryoterapie dochádza k zvy-
šovaniu TK a zároveň poklesu PF, ktorá čiastočne kompenzuje zmenu TK. Z tohto 
môţeme usúdiť, ţe kryoterapia nespôsobuje výraznú zmenu spotreby kyslíka 
myokardom. 

Naším cieľom bolo študovať reakcie organizmu extrémme nízke teploty. 
Zaznamenali sme výraznú odozvu na chlad u ţien nad 40 rokov. Výsledky zároveň 
potvrdzujú predpoklad, ţe kryoterapia môţe byť bezpečnou regeneračnou metódou 
u zdravých jedincov bez pretrvávajúceho kardiovaskulárneho ochorenia. 
 
[1] Westerlund T et al.: The blood pressure responses to an acute and long–term whole–body 
cryotherapy (–110ºC) in men and women. Journal of Thermal Biology, 2004, 29, 285–290. 
[2] Gardner S, Hoch D, LaFonte B: Effects of Temperature on Blood Pressure. Citované 1. 3. 2011 z: 
www.colorado.edu/eeb/courses/1230jbasey/abstracts%202007/17.htm 
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Ţelezo plní v mozgu mnohé funkcie [1]. Niektoré neurodegeneračné procesy sa 

spájajú s jeho ukladaním [2]. Jeho postupné hromadenie sa s vekom [3] pozoruje aj 
bez týchto patologických stavov. Vyskytuje sa hlavne v určitých častiach mozgu, ako 
je globus pallidus. Dôvod tejto akumulácie a reakcia tkaniva na ňu nie je známa. Nie 
je jasné, či je cielená s následným vyuţitím, alebo neţiaduca. Naša štúdia hodnotila 
vzťah depozitov Fe(III) a glykokonjugátov v globus pallidus ľudského mozgu. 

18 vzoriek z globus pallidus odobratých postmortem osobám bez klinických 
prejavov neurodegeneračných zmien a abnormít metabolizmu ţeleza sme 24 hod. 
fixovali formaldehydom a zaliali do parafínu. Rezy sme farbili hematoxilínom a eo-
zínom. Perlsovou reakciou (pH 1,0) sme detekovali Fe(III), alciánovou modrou (pH 
2,5) kyslé glykokonjugáty a PAS reakciu (Perjod Acid Schiff reaction) neutrálne 
glykokonjugáty. Hodnotili sme ich svetelným mikroskopom. 

Perlsovou reakciou sme zistili tmavomodré zrnité loţiská ţeleza okolo buniek glie 
a okolo ciev. Miestami bola reakcia slabšia difúzna. Ich lokalizácia zväčša súhlasila 
s kyslými a neutrálnymi glykokonjugátmi detekovanými alciánovou modrou a PAS 
reakciou. Neutrálnych glykokonjugátov bolo pomerne málo. 

Výsledky ukazujú zaujímavý moţný vzťah medzi loţiskami Fe(III) 
a glykokonjugátov. Fe(III) v krvi prenáša transferín, ktorý má na cieľových bunkách 
svoj receptor. Moss et al. [4] opisujú vstup ţeleza do mozgu endotelom kapilár. 
Nastoľujú hypotézu, ţe komplex Fe−transferín−receptor sa transcytózou dostáva na 
ablúmenovú stranu endotelu. Tam nízke pH Fe od transferínu oddelí [4]. Nie je 
presne určené, čím je spôsobené nízke pH. Nami detekované perivaskulárne 
uloţené kyslé glykokonjugáty by mohli byť za to zodpovedné hlavne vo vyššom veku, 
kedy môţe nastať porucha regulácie pH. To môţe viesť k nadmernej akumulácii 
glykokonjugátov a blízkeho nakopenia ţeleza. V literatúre však niet zmienky o ich 
pozorovaní v mozgu a o tejto ich moţnej regulačnej funkcii. Glykokonjugáty 
vytvorením komplexov s Fe [5] môţu tieţ chrániť tkanivo pred voľnými radikálmi 
vznikajúcimi vplyvom Fe [6]. Takto by glykokonjugáty predstavovali zároveň 
ochrannú reakciu tkaniva na ukladanie ţeleza. 
 
[1] Connor, Menzies, Martin, Mufson, J. Neurosci. Res., 1990, 27, 595−611. 
[2] Griffiths, Crossman, Dementia, 1993, 4, 61−65. 
[3] Hallgren, Sourander, J. Neurochem., 1958, 3, 41–51. 
[4] Moss, Nielsen , Skjorringe, Morgan, J. of Neurochem., 2007, 103, 1730−1740. 
[5] Morawski, Reinert, Brückner, Wagner, Hyperfine Interact., 2004, 159, 285−291. 
[6] Valko, Rhodes, Moncol, Izakovic, Mazur, Chem. Biol. Interact., 2006, 160, 1−40. 
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V priebehu evolúcie získali mikroskopické vláknité huby schopnosť sa prispô-
sobovať zmenám prebiehajúcim v ich ţivotnom prostredí. Medzi mechanizmy, ktoré 
hubám umoţňujú sa adaptovať a preţiť aj v nepriaznivých existenčných podmien-
kach, patrí aj sekrécia rozmanitých hydrolytických enzýmov. Táto skupina enzýmov 
napomáha hubám nielen získavať z komplexných exogénnych zlúčenín vhodné 
substráty na pokrytie ich nutričných poţiadaviek, ale súčasne im umoţňuje účinne 
potláčať rast iných druhov mikroorganizmov pri získavaní ţivotného priestoru. Huby 
z rodu Trichoderma spp. patria medzi typické pôdne mikroorganizmy, ktoré koloni-
zujú povrch koreňového systému rastlín. Kolonizácia koreňov je základom symbiózy 
medzi oboma organizmami, stimuluje rast koreňov, zlepšuje ich zdravotný stav 
a ochraňuje rastliny pred patogénnou mikroflórou. Biologická ochrana rastlín pred 
patogénmi je zaloţená na mykoparazitických a antibiotických mechanizmoch húb 
z rodu Trichoderma, hlavnou zloţkou ktorých je syntéza a sekrécia lytických 
enzýmov schopných degradovať bunkové steny ako napr. celuláz, chitináz, xylanáz 
a proteáz. Experimentálne výsledky z nášho laboratória ukázali, ţe huba Tricho-
derma viride uvoľňuje proteolytické enzýmy do rastového média nielen v priebehu 
mykoparazitizmu, ale ich sekrécia sa dosiahne aj cielenou indukciou tvorby enzýmov 
pomocou purifikovaného bielkovinového induktora [1, 2]. Proteolytický profil sekreto-
vaných enzýmov závisí od kultivačných podmienok, predovšetkým od zloţenia 
bielkovinového induktora, od prítomnosti N- a C- zdroja a tieţ od veku kultúry. Zymo-
grafická analýza proteolytickej aktivity v rastovom médiu huby počas submerznej 
kultivácie ukázala, ţe v skorších rastových fázach dochádza k syntéze vysoko-
molekulových proteáz (okolo 200 kDa), kým v neskorších fázach rastu sa tvoria 
nízkomolekulové enzýmy. Rozdiely v molekulových vlastnostiach indukovaných pro-
teáz naznačuje, ţe spúšťanie sekrécie nie je iba v dôsledku nutričných poţiadaviek 
huby, ale pravdepodobne zahŕňa aj neznámy molekulárny proces rozpoznávajúci 
bielkovinové zloţenie v kultivačnom médiu. 

Náplňou predloţenej práce bolo objasniť, či fenomén indukovanej sekrécie vysoko-
molekulových proteáz je univerzálnou vlastnosťou aj ďalších druhov z rodu Tricho-
derma a či je moţné túto sekréciu spustiť aj inými typmi purifikovaných biopolymé-
rov, ako sú napríklad polysacharidy. S cieľom lepšie pochopiť spúšťanie sekrečného 
procesu prostredníctvom bielkovinového induktora, pokúsili sme sa identifikovať 
ektoproteázy v povrchových štruktúrach huby. 
 
Tento projekt bol podporený vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky (projekt č. 1/0434/08 a 1/0854/11). 
 
[1] Šimkovič M, Kurucová A, Hunová M, Varečka Ľ, Acta Chimica Slovaca, 2008, 1, 250−264. 
[2] Šimkovič M, Kurucová A, Olejníková P, Lakatoš B, Varečka Ľ, FEBS Journal, 2008, 275, 44. 
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SHOX gén bol identifikovaný v roku 1997 nezávisle dvoma skupinami odborníkov 

zaoberajúcimi sa poruchami rastu. Leţí v PAR1 oblasti gonozómov, ktorá nepodlieha 
X inaktivácii pri kompenzácii dávky génu. Je exprimovaný z oboch chromozómov X a 
Y a efekt génovej dávky je nevyhnutný pre správnu funkciu. Produktom génu je 
evolučne konzervovaný transkripčný faktor, ktorý hrá dôleţitú úlohu v regulácii rastu 
kostí [1, 2]. Expresia transkripčného faktora je najvyššia v stredných častiach dlhých 
kostí končatín, konkrétne v hypertrofických chondrocytoch rastových platničiek a v 
prvom a druhom faryngálnom oblúku [3]. Dodnes nie je známa jeho kompletná 
regulačná dráha, avšak podľa doterajších poznatkov vieme, ţe spôsobuje zastavenie 
bunkového cyklu a vstup chondrocytov do apoptózy, čím je zabezpečený rast kostí 
do dĺţky [4]. Pri delécii jednej kópie génu alebo mutácii, ktorá znefunkční jednu kópiu 
génu vzniká patologický stav – SHOX haploinsuficiencia. Ochorenia spôsobené 
SHOX haploinsuficienciou sú Léri–Weill syndróm, Turnerov syndróm, Langerova 
mesomelická dysplázia a niektoré prípady idiopatického nízkeho vzrastu. Charak-

teristickými klinickými príznakmi sú predovšetkým nízky vzrast (> –2  SD), 
mesomelické skrátenie a ohyb dlhých kostí končatín, Madelungova deformácia 
zápästia [5]. Ukázalo sa, ţe skorá a dostatočne dlhá terapia rekombinantným 
rastovým hormónom spôsobí signifikantný nárast telesnej výšky u liečených 
pacientov a zvýši kvalitu ich ţivota [6]. 

Cieľom našej práce bolo zaviesť efektívnu a spoľahlivú diagnostiku delečno-
duplikačných syndrómov SHOX génu na Slovensku, vyuţitím metódy multiplexovej-
ligačne dependentnej amplifikácie prób (MLPA). 

Podarilo sa nám validovať podmienky reakcie a princípy vyhodnocovania 
výsledkov. 

Za výhody metódy povaţujeme moţnosť odhaliť aj parciálne delécie, alebo 
duplikácie v rámci sledovaného génu alebo oblasti. Pozorovali sme však i nevýhody, 
ktorými sú predovšetkým finančná náročnosť metodiky, citlivosť na kvalitu 
vyizolovanej DNA, zdĺhavá analýza dát a v niektorých prípadoch nejednoznačne 
interpretovateľné výsledky. Vyšetrili sme 85 pacientov s podozrením na SHOX 
haploinsuficienciu, pričom sme zachytili 3 aberácie podmieňujúce ochorenie. 
 
[1] Rao E., Weiss B., Fukami M., et al. Nat Genet., 1997, 16, 54–63. 
[2] Ellison J.W., Wardak Z., Young M.F., et al. Hum Mol Genet., 1997, 6, 1341–1347. 
[3] Clement-Jones M., Schiller S., Rao E., et al. Hum Mol Genet., 2000, 9, 695–702. 
[4] Marchini A., Marttila T., Winter A., et al. J Biol Chem., 2004, 279, 37103–37114. 
[5] Ross J.L., Scott CH., Marttila P., et al.  J Clin Endocrinol Metab., 2001, 86, 5674–5680. 
[6] Blum W.F., Crowe B.J., Quigley Ch.A., et al.  J Clin Endocrinol Metab., 2007, 92, 219–228. 

  



OTVORENÁ SEKCIA PRE ŠTUDENTOV 

162 

Viacrozmerná kalibrácia 
 

Roman Poláček, Pavel Májek 

Slovenská Technická Univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 
Radlinského 9,812 37 Bratislava  

rom.pol@post.sk 

 

Cieľom tohto projektu bolo stanovenie jednotlivých zloţiek v zloţitých vzorkách, 
ktoré obvykle vyţadujú časovo a finančne náročnú úpravu vzorky, metódou viac-
rozmernej kalibrácie. Táto metóda má veľké vyuţitie najmä v chémii potravín, farma-
ceutickej analýze, v poľnohospodárstve, v ţivotnom prostredí, v priemyselnej a klinic-
kej chémii. Metódu viacrozmernej kalibrácie sme aplikovali na celkové synchrónne 
fluorescenčné spektrá. Synchrónne fluorescenčné spektrá poskytujú ostrejšie píky 
a tým lepšiu selektivitu jednotlivých zloţiek v zmesi, oproti klasickým fluorescenčným 
spektrám. Celkové synchrónne fluorescenčné spektrá sme merali pre trojzloţkové 
a päťzloţkové zmesi. Z nameraných údajov sme vytvorili pre kaţdý typ zmesí kalib-
račný model PLS1. Zostrojené kalibračné modely pre obidva typy zmesí sme 
otestovali na pripravených vzorkách. Pre prvú trojzloţkovú zmes sme navrhnutým 
modelom dokázali určiť kyselinu galovú s priemernou výťaţnosťou 208 %, kyselinu 
vanilínovú s priemernou výťaţnosťou 82 % a kyselinu syrigovú s priemernou výťaţ-
nosťou 85 %. Získané výsledky neboli prijateľné, z navrhovaných moţností ako 
zvýšiť výťaţnosť, sme si vybrali zníţenie koncentračného rozsahu. 

Pre novú trojzloţkovú zmes sme novým modelom boli schopný určiť kyselinu 
galovú s priemernou výťaţnosťou 104 %, kyselinu vanilínovú s priemernou výťaţ-
nosťou 101 % a kyselinu syringovú s priemernou výťaţnosťou 83 %. Tieto výsledky 
uţ lepšie zodpovedali výťaţnostiam, ktoré sa dosahujú pri podobných pokusoch a sú 
tolerované. Preto sme sa rozhodli pokračovať v experimente pre päťzloţkovú zmes. 
Týmto modelom sme pre danú zmes dokázali určiť kyselinu galovú s priemernou 
výťaţnosťou 107 %, kyselinu vanilínovú s priemernou výťaţnosťou 106 %, kyselinu 
syringovú s priemernou výťaţnosťou 96 %, kyselinu ferulovú s priemernou výťaţ-
nosťou 89 % a skopoletín s priemernou výťaţnosťou 123 %. 
 
[1] Danzer K., L.A. Currie: Guidelines for Calibration. Analytical Chemistry, Part 1. Fundamentals and 
Single component Calibration, Pure Appl Chem., 1998, 70, 993−1014. 
[2] Danzer K., Otto M., and Currie L.A.: Guidelines for Calibration in Analytical Chemistry, Part 2. 
Multispecies Calibration, Pure Appl. Chem., 2004, 76, 1215−1225. 
[3] de Jong S: SIMPLS: An Alternative Approach to Partial Least Squares Regression, Chemometrics 
and Intelligent Laboratory Systems., 1993,18, 251−263. 
[4] Otto M.: Chemometrics: statistics and computer application in analytical chemistry, Weinheim : 
Wiley-VCH. 2007. 
[5] Forina M., Lanteri S., Casale M.: Multivariate calibration, Journal of Chromatography, 2007, 1158, 
61–93. 
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Statíny majú okrem priameho hypolipidemického účinku aj iné tzv. pleiotropné 

účinky, avšak ich mechanizmy nie sú doposiaľ podrobne preskúmané. V pred-
chádzjajúcich štúdiách bolo preukázané, ţe statíny môţu ovplyvňovať odumieranie 
buniek pôsobením viacerých mechanizmov, napríklad priamou antioxidačnou, 
protizápalovou a antitrombotickou aktivitou. Ca2+/kalmodulín závislá proteinkináza II 
(CaMKII) sa podieľa na regulácii vápnikovej homeostázy a týmto mechanizmom 
ovplyvňuje aj patologické stavy ako sú apoptóza, fibróza a kardiomyo-
patie. V signálnej dráhe apoptózy zohrávajú okrem iného dôleţitú úlohu kaspázy, 
ktoré pôsobia proapopticky a proteín Bcl-2, ktorý inhibíciou kaspáz naopak zabraňuje 
odumieraniu buniek. 

U normocholesterolemických potkanov rodu Wistar sme sledovali vplyv simvasta-
tínovej premedikácie (10 mg/kg, 7 dní) na odumieranie myokardiálneho tkaniva 
nekrózou a apoptózou. 

Srdcia potkanov perfundovaných podľa Langendorffa sme vystavili 30 min ischémií 
a 2h reperfúzií a veľkosť infarktového loţiska sme stanovili tetrazóliovým farbením. 
Mnoţstvo proteínov CaMKIIδ, antipoptického proteínu Bcl-2 a kaspázy-3  sme 
stanovili vo vzorkách ľavej komory myokardu metódou SDS-Page a Western blotting. 

Základné biometrické parametre (hmotnosť tela, ľavej komory) sa medzi 
jednotlivými skupinami potkanov nelíšili. Týţdňová premedikácia simvastatínom 
neovplyvnila plazmatické hladiny totálneho cholesterolu ani jednotlivých lipoproteínov 
(P > 0.05), čo potvrdilo jeho pleiotropné pôsobenie. Na druhej strane simvastatín 
signifikantne redukoval veľkosť infarktového loţiska (P < 0.05). Hoci expresia 
CaMKIIδ v ľavej komore simvastatínom premedikovaných potkanov bola signifi-
kantne menšia (P < 0.05), v expresii Bcl-2 a kaspázy-3 neboli medzi skupinami 
pozorované signifikantné rozdiely (P > 0.05). 

Záverom moţno povedať, ţe statínova terapia ovplyvňuje odumieranie buniek. 
Simvastatín výrazne redukuje veľkosť infarktového loţiska avšak tento účinok nie je 
sprevádzaný s reguláciou apoptózy cez antiapoptický proteín Bcl-2 ani cez kaspázu-
3. Simvastatínom indukovaná zníţená expresia CaMKIIδ môţe ovplyvňovať 
apoptózu cez inú signálnu dráhu a tieţ môţe byť základom ďalších aspektov 
pleiotropného kardioprotektívneho pôsobenia statínov. 

 
Podporené z grantov: VEGA SR 1/0620/10 a 2/0054/11. 
 
[1] Anderson, Pharmacol Ther., 2005, 106, 39−55. 
[2] Adameova, Physiol Res., 2009, 58, 449−454. 
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Skládka odpadového kalu v Ţiari nad Hronom predstavuje jednu z najväčších ekolo-

gických záťaţí na Slovensku. Je na nej uskladnených pribliţne 10 miliónov ton 
vysoko alkalického odpadového kalu z výroby hliníka. Drenáţna voda z tejto skládky 
vytvára jedno z najnehostinnejších miest pre ţivot. pH tejto vody je vyššie neţ 13 
a nachádza sa v nej veľa ťaţkých kovov (najmä chrómu – 50 mg/L). Napriek 
všetkému sa v tejto vode vyskytuje relatívne početná bakteriálna populácia. Kultivá-
ciou na TSA (Trypton Soya Agar) médiu sme detegovali prítomnosť kultivovateľných 
mikroorganizmov v počte 20–100 KTJ/mL. Všetky kultivované baktérie sú alkalo- 
a halotolerantné a striktne aeróbne. Analýzou proteínových profilov (MALDI Biotyper) 
sa získané izoláty rozdelili do 5 skupín. Štyri z týchto skupín sú tvorené gram-
pozitívnymi baktériami. Porovnaním profilov s dostupnou databázou mikroorga-
nizmov sa podarilo identifikovať len 2 z 5 skupín izolátov. Ide o baktérie druhu 
Bacillus megatherium a Micrococcus luteus. Pomocou analýzy génu pre 16S ribozo-
málnu RNA podjednotku sa identifikovali ďalšie dve skupiny izolátov ako Micrococcus 
lylae a Microbacterium hydrocarbonoxydans. Na identifikácii poslednej skupiny sa 
naďalej pracuje. Získané izoláty sa analyzovali na produkciu biotechnologicky vyuţi-
teľných enzýmových aktivít a identifikovali sa amylolytické a proteolytické aktivity. 
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V posledných rokoch intenzívne narastá snaha o vytvorenie celosvetovej environ-

mentálnej politiky a legislatívy. Cieľom mnohých ekologických štúdii sa preto stalo 
hľadanie všeobecne pouţiteľného hodnotiaceho systému, platného pre rôzne 
geografické oblasti, rozlišujúceho špecifické typy ľudskej činnosti, odvodeného na 
vhodnom ekologickom koncepte. Potenciálnym riešením problematiky hľadania 
takejto metódy a odlišný spôsob ako charakterizovať spoločenstvo vodných 
organizmov, je zamerať sa na ich „species traits“ – druhové vlastnosti, ktoré odráţajú 
adaptácie druhov na prostredie, a tak získať „funkčný obraz“ o spoločenstve [1, 2]. 
Druhové vlastnosti sú „filtrované“ habitatom [3−5] a tak podobné tlaky prostredia na 
rôznych kontinentoch vytvárajú spoločnestvá organizmov, ktoré nemusia mať 
rovnaké taxonomické zloţenie, ale majú rovnaké druhové vlastnosti. Vţdy sa však 
môţe v danom habitate nájsť organizmus s neočakávanými „trade-offs”. Ide o 
negatívne funkčné interakcie medzi „traits”, s investíciami v jednej vlastnosti, 
nechávajúc menej zdrojov dostupnych pre investície v ďalších vlastnostiach [6]. 
Prispievajú síce k rozmanitosti prirodzených spoločenstiev, ale taktieţ komplikujú 
zovšeobecňovanie procesu štrukturalizácie spoločenstiev tlakmi prostredia [7] a 
nenapĺňajú predikcie všeobecného teoretického modelu [8, 9] . Aby sme sa vyhli 
takýmto komplikáciám, Statzner a kol. [10] odporúčajú pouţívať netaxonomické 
zoskupenia druhov, ktoré majú čo najpodobnejšie druhové vlastnosti. Usseglio-
Polatera a kol. [11] preto definovali šesť funkčných skupín makrozoobentosu na 
základe „species traits“, ktoré označujú gréckymi písmenami α aţ δ. V našej práci 
sme aplikovali túto metódu na spoločenstvá makrozoobentosu vybraných lokalít 
horného toku riek Hnilec a Hron. Metóda vhodne zachytila narastajúci gradient 
antropogénnych zmien v smere riečneho kontinua a hoci bola pouţitá na slovenské 
rieky prvý krát, javí sa ako perspektívna pre pouţitie i v budúcnosti. 
 
[1] Bournaud, Richoux, Usseglio-Polatera, (1992) Regulated Rivers: Reasearch and Management, 
1992, 7, 165. 
[2] Statzner, Resh, Dolédec Freshwater Biology, 1994, 31, 253. 
[3] Southwood, Journal of Animal Ecology, 1977, 46, 337−365. 
[4] Southwood, Oikos, 1988, 52, 3−18. 
[5] Townsend, J.N. Amer. Benthol. Soc., 1989, 8, 36−50. 
[6] Verberk ,Siepel, Esselink, Freshwater Biology, 2008, 53, 1722−1738. 
[7] Hildrew, Proceeding of the 3th European Congress of Entomology, 1986, 35−45. 
[8] Stearns, The Evolution of Life Histories. Oxford University Press, 1992, Oxford. 
[9] Townsend, Hildrew, Freshwater Biology, 1994, 31, 265−275. 
[10] Statzner, Resh, Dolédec, Freshwater Biology, 1994, 31, 253−263.  
[11] Usseglio-Polatera, Richoux, Boundard, Tachet, Arch. Hydrobiol. Suppl., 2001, 139/1, 
monogr.stud., 53−83. 
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Farmakofóry na báze akridínu majú široké uplatnenie v antimikrobiálnej a protinádo-
rovej terapii [1−4]. Hlavným cieľom týchto substancií je genomická DNA, do ktorej sa 
viaţu prostredníctvom interkalácie. Chemoterapeutický účinok akridínových ligandov 
je podmienený ich väzobnými vlastnosťami. Boli pripravené dva akridínové deriváty 
9-styrylakridín (1) a metylester kyseliny akridín-9-yl akrylovej (2) a študovala sa ich 
biologická aktivita. Ich väzobné vlastnosti do DNA boli študované pomocou UV-VIS, 
fluorescenčnej spektroskopie a kruhového dichroizmu. Väzobné konštanty boli 
vypočítané z UV-VIS titrácii sú v rozsahu 1.9−7.1 × 105 M−1. 

Elektroforeticky bola zistená inhibícia topoizomerázy I pri 30 μM a 60 μM 
koncentrácii látky. Biologické účinky týchto derivátov boli sledované analýzou zmien 
mitochondriálneho membránového potenciálu (MMP) a zmenou percenta metabo-
licky aktívnych/ viabilných buniek HL-60 v in vitro podmienkach. Analýza zmien 
v MMP poukázala na koncentračne a časovo závislé, štatisticky významné ovplyvne-
nie tohto parametra oboma látkami. Boli zaznamenané aj signifikantné účinky na 
zmenu percenta metabolicky aktívnych/viabilných buniek po 48 hod. inkubácii. Látka 
1 vykazovala koncentračne závislý účinok, na rozdiel od látky 2, kde nebol zazname-
naný zvýšený účinok pri pouţití vyšších koncentrácií. 
 
Táto štúdia bola podporená grantami VVCE 0001-07, SEPO II (ITMS 26220120039) 
and VVGS 32/10-11.  
 
[1] Denny, Curr. Med. Chem., 2002, 9, 1655−1665. 
[2] Martíne a Chacón-García, Curr. Med. Chem., 2005, 12, 127−151. 
[3] Chaires, FEBS J., 2010, 277, 1098−1106. 
[4] Janovec et. al., Bioorg. Med. Chem., 2011, 19, 1790−1801. 
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Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorenie charakterizované 

zhoršením prúdenia vzduchu dýchacími cestami, ktoré je sprevádzané 
dýchavičnosťou, kašľom a často krát aj zvýšenou produkciou hlienov. Odhaduje sa, 
ţe vo svete je 210 miliónov ľudí s CHOCHP. Aţ 90 % úmrtí na CHOCHP sa 
vyskytuje v nízko a stredne príjmových krajinách. Svetová zdravotnícka organizácia 
odhaduje, ţe úmrtia na CHOCHP by sa mali zvýšiť o 30 % v najbliţších 10 rokov ak 
sa neeliminujú rizikové faktory [1]. Hlavným cieľom príspevku bolo vyhodnotiť 
informovanosť občanov o rizikových faktoroch CHOCHP a popísať epidemiologickú 
situáciu CHOCHP na Slovensku a vo svete. Hlavným zdrojom tejto práce boli údaje 
získane dotazníkom, ktorý bol zbieraný na poliklinike v čakárni Pneumologickej 
ambulancie a v čakárni všeobecného lekára v Trnave, ako osobné interview 
študentov Trnavskej univerzity, Katedry verejného zdravotníctva. Dotazník bol 
vytvorený farmaceutickou firmou GlaxoSmithKline. Dotazník bol zbieraný v rámci 
projektu: „ČO (NE)VIEME O CHRONICKEJ OBŠTRUKČNEJ CHOROBE PĽÚC 
(CHOCHP)“, ktorý prebiehal pod záštitou firmy GSK. Súbor tvorilo 171 respondentov. 
Údaje boli spracované a vyhodnotené štatistickým programom R – project. Priemerný 
vek respondentov v celom súbore bol 47,22 (CI 95 %: 23,81–70,63) rokov. Na otázku 
či spôsobuje fajčenie cigariet CHOCHP odpovedalo 64 % respondentov áno, 
nevedelo sa vyjadriť 14 % respondentov a 22 % respondentov odpovedalo nie. 
Nezistili sme signifikantný rozdiel medzi pohlavím a informo-vanosťou respondentov 
o škodlivosti cigariet na CHOCHP (p > 0,05). 
 
[1] World Health Organisation. Chronic obstructive pulmonary disease In: WHO. 2011. Švajčiarsko. 
2. 2. 2011: www.who.int/medi acentre/factsheets/fs315/en/index.html. 
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Izotachoforéza (ITP) je elektroforetická metóda, ktorá je zaloţená na rozdielnej 

pohyblivosti elektricky nabitých častíc v jednosmernom elektrickom poli. ITP pouţíva 
dva základné elektrolyty: vodiaci elektrolyt (leading electrolyte – LE) a zakončujúci 
elektrolyt (terminating electrolyte – TE) [1]. 

Cieľom práce bolo stanovenie vo vode rozpustných vitamínov (B1 a B6) v ce-
reálnych produktoch (raňajkové cereálie, sušienky, müsli tyčinky) a v rôznych 
múkach pomocou ITP. Vzorky boli dostupné v maloobchodných sieťach, výnimku 
tvorí hrachová a šošovicová múka, ktorá bola pomletá z kúpených surovín v našich 
laboratóriách. Pri stanovení bola pouţívaná predseparačná časť ITP, a celá analýza 
trvala 10−20 minút. 

Z nameraných výsledkov vyplýva, ţe najvyšší obsah vitamínu B1 bol stanovený 
v amarantovej múke a v sušienkach Bebe rodinné – cereálne. Najväčšie mnoţstvo 
vitamínu B6 sme namerali v tyčinke Wilin–Tekmar a vo fazuľovej múke. Prítomnosť 
jednotlivých vitamínov v cereálnych produktoch je od 0,25 mg do 0,32 mg na 100 g 
výrobku a v múkach od 0,08 g do 4,68 g na 1 kg. 
 
Poďakovanie: Táto práca vznikla v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0570/08. 

 
[1] GARAJ, J., BUSTIN, D., HLADKÝ, Z. Analytická chémia, 1987, 740. 
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Statíny preukázali schopnosť redukovať závaţnosť ventrikulárnych dysrytmiíí nezá-

visle od ovplyvnenia hladín lipidov, avšak presné mechanizmy tohto pôsobenia nie 
sú známe. Ca2+/kalmodulín závislá proteinkináza II (CaMKII) a L-typ napäťovo 
závislý vápnikový kanál (Cav1.2) sa podieľajú na regulácií vápnikovej homeostázy a 
vzniku a trvaní akčného potenciálu, pričom ich nadmerná aktivita je asociovaná 
s poruchami rytmu srdca. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť, či premedikácia simvastatínom (10 mg/kg, 7 dní) 
ochraňuje myokard pred vznikom fatálnych ventrikulárnych dysrytmií vďaka zmenám 
v expresii CaMKIIδ a α1c podjednotky L-typu vápnikového kanála (Cav1.2). 

Vo vzorkách ľavej komory kontrolných normocholesterolemických a simvastatínom-
premedikovaných normocholesterolemických potkanov rodu Wistar sme stanovili 
mnoţstvo proteínov imunoblotovou metódou. Dysrytmie boli v srdciach potkanov 
perfundovaných podľa Langedorffa vyvolané 30 min globálnou ischémiou a 40 min 
reperfúziou. 

Základné biometrické parametre sa medzi skupinami nelíšili a simvastatín 
neovplyvnil lipidový profil (P > 0.05) potvrdzujúc jeho pleiotropné pôsobenie. Na 
druhej strane, simvastatín redukoval celkové trvanie ventrikulárnych tachyarytmií 
(P < 0.05). Expresia CaMKIIδ ako aj Cav1.2 bola u simvastatínom-premedikovaných 
potkanov signifikantne menšia (P < 0.05). 

Uvedené výsledky naznačili, ţe statínmi indukované pleiotropné zmeny v expresii L-
kanálu regulovaného s CaMKII môţu zabrániť vápnikovému preťaţeniu a tým 
ochrániť srdce pred závaţnými ţivot ohrozujúcimi dysrytmiami. 
 
Podporené z grantov: VEGA SR 1/0620/10 a 2/0054/11. 
 
[1] Anderson, Pharmacol Ther., 2005, 106, 39−55. 
[2] Adameova, Physiol Res., 2009, 58, 449−454. 
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Náhrada bedrového a kolenného kĺbu zaznamenala v priebehu 20. storočia prudký 

rozvoj. Zvýšenie počtu artroplastických operácií bolo dôsledkom objavenia optimál-
nych tvarov a materiálov pre kĺbové implantáty, rozvoja cementovaného a nece-
mentovaného spôsobu fixácie v kosti [1]. 

Problematika implantácie endoprotéz je, vďaka neustálemu vzniku nových typov, 
pomerne rozsiahla. V súčasnosti sa uţ dováţa mnoţstvo kvalitných implantátov od 
renomovaných výrobcov. Otvára sa však otázka implantácie cementovaných, alebo 
necementovaných systémov. Existuje mnoho odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá 
daným problémom [2, 3]. 

Stály rozvoj techniky kostného cementovania dosiahol v posledných rokoch 
podstatné zdokonalenie pouţitia kostného cementu s lepšími mechanickými vlast-
nosťami za pouţitia vákuovej techniky. 

Témou predkladanej práce je stanovenie lomových vlastností vybraných kostných 
cementov. Ako experimentálny materiál sme pouţili vysoko viskózny kostný cement 
SMARTSET HV. Pri príprave vzoriek sme postupovali podľa pokynov výrobcu. 
Jednotlivé komponenty boli ručne miešané pri atmosférickom tlaku a izbovej teplote, 
kedy sme pridali kvapalinu do prášku. Pripravené vzorky sme pouţili pri meraní 
rázových vlastností cementu pomocou prístroja Dynstat. Na vzorkách, ktoré vznikli 
skúškou rázom v ohybe a skúškou statickým ohybom, sme stanovili pórovitosť. 
V práci sa sústreďuje pozornosť na hodnotenie lomových plôch vzoriek, ktoré vznikli 
tuhnutím pod tlakom a zohriatím na vysokú teplotu. Lomové mechanizmy porušo-
vania sme hodnotili na lomových plochách vzoriek cementu pomocou rastrovacieho 
elektrónového mikroskopu. 

Lomové vlastnosti kostných cementov majú význam hlavne pri príprave cementu, 
aby mal čo najlepšie vlastnosti pri zaťaţovaní. Pri vývoji cementov sa kladie dôraz na 
ich ţivosť, mechanické vlastnosti, modul pruţnosti a samozrejme aj na biokompa-
tibilitu. Znalosti lomových mechanizmov kostných cementov sú významné pri posu-
dzovaní poškodených protéz, kde je dôleţité zistiť príčinu zlyhania protézy [4]. 

 
Táto práca bola podporená projektom "Centrum translačnej medicíny" spolufinan-
covaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

[1] CHARNLEY, J.: Low Friction Arthroplasty. Springer Verlag. New York, 1979. 
[2] KONVIČKOVÁ, S., VALENTA, J.: Biomechanika kĺbov človeka a ich náhrady. Praha, 2000. 
[3] MALCHAU, H., HERBERTS, P., AHNEFELT, L.: Prognosis of total hip replacement in Sweden, 
Follow-up of 92,675 operations performed 1978-1990. Acta Orthop. Scand., 1993, 64, 497−506. 
[4] ŠARLINOVÁ, M.: Lomové vlastnosti kostných cementov, Diplomová práca, Ţilinská univerzita, 
2010. 
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Teluričitany do bunky prenikajú fosfátovým transportným systémom. Bunky E. coli 

senzitívne na zlúčeniny teluričitanov strácajú transmembránový protónový gradient 
a zároveň sa zniţuje hladina ATP v bunke. V rezistentnej bunke E. coli sú zlúčeniny 
teluričitanov redukované na elementárny telúr, ktorý je ukladaný vo forme čiernych 
kryštálov pozdĺţ cytoplazmatickej membrány, preto majú bunky charakteristické 
čierne sfarbenie [1]. 

V našich laboratóriách bol Burianom a kol. objavený ter operón na veľkom 
konjugatívnom plazmide pTE53. Ten bol vyizolovaný z uropatogénneho kmeňa E. 
coli KL53. Esenciálna časť operónu obsahúca úplnu rezistenciu na teluričitany bola 
naklonovaná in vitro do plazmidu pLK18. Tento plazmid tvoria esenciálne gény terB, 
terC, terD a terE kódujúce proteíny TerB, TerC, TerD a TerE [1, 2]. TerC je 
transmembránový proteín s veľkosťou 38 kDa. TerB má veľkosť 17 kDa a proteíny 
TerD a TerE majú veľkosť 20 kDa. 

V súčastnosti sú známe gény zabezpečujúce teluričitanovú rezistenciu mik-
roorganizmov ako aj ich génové produkty – proteíny, zatiaľ však nie je jasný 
mechanizmus rezistencie. Cieľom tejto práce je zistiť pomocou metódy Blue Native 
PAGE, či sa medzi esenciálnymi proteínmi tvoria proteínové komplexy. Blue Native 
PAGE je vhodná na toto štúdium, lebo je schopná separovať proteíny a taktieţ 
proteínové komlexy v gradientovom géli v natívnych podmienkach podľa ich mole-
kulových hmotností bez porušenia ich vzájomných väzieb [3]. Potom je moţné 
podtúpiť ďalšie analýzy ako druhá denaturačná dimenzia, western blot, farbenie 
Coomassie Brilliant Blue, histochémia. 

V tejto práci sme sa zamerali na vzájomné interakcie spomínaných proteínov 
s cieľom určiť moţnú štruktúru komplexu proteínov detoxifikujúcich teluričitan 
draselný v bunke E. coli. Metódou Blue Native PAGE a následnou detekciou 
proteínov western blottingom sme ukázali najprv v natívnej dimenzii, ţe esenciálne 
proteíny teluričitanovej rezistencie TerB, TerC, TerD a TerE v bunke interagujú s 
inými proteínmi a v druhej denaturačnej dimenzii sme dokázali, ţe minimálne 
proteíny TerB a TerD tvoria komplex, ktorý sa podieľa na detoxifikácii teluričitanu 
draselného v bunke E. coli. 

 
[1] Burian, F. Microbiol., 1998, 43, 589−599. 
[2] Kormuťáková, Biometals., 2000, 13, 135−139. 
[3] Hunte C., Von Jagow G., Schägger H., Membrane protein purification and crystalization 2/e: A 
practical guide. Academic Press, Amsterdam, Holandsko, 2003, 105. 
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Cieľom práce bolo pripraviť krekery so zvýšeným obsahom zeleninovej vlákniny. 

Vláknina zohráva dôleţitú úlohu pre ľudské zdravie. Vzhľadom na priaznivý klinický 
účinok vlákniny, je dôleţité zbierať o nej údaje a jej profil v rôznych potravinách [1]. 
Prínosy vlákniny pre zdravie, viedli k zvýšenej spotrebe produktov bohatých na 
vlákninu [2]. Pojmom vláknina sa označujú polysacharidy, oligosacharidy a ich 
hydrofilné deriváty. Chemicky definovaná vláknina zahŕňa skupinu heterogénnych 
zlúčenín ako je celulóza, hemicelulóza, lignín, pektín a gumy získané z rias a 
produkované baktériami [3]. 

V práci sa pouţila komerčne dostupná zemiaková vláknina a laboratórne pripravená 
vláknina z mrkvy (Daucus carota) a z kapusty (Brasicca oleracea). Vláknina sa 
pouţila ako náhrada múky v koncentráciách 5 %, 10 % a 15 %. V krekeroch sa 
stanovovali vlastnosti: pórovitosť, objemový index, merný objem a špecifická 
hmotnosť. Pri senzorickej analýze týchto krekerov sa ukázalo, ţe prídavok aj 15 % 
vlákniny bol prijateľný a to hlavne u krekerov s prídavkom kapustovej vlákniny. 
Krekery so zemiakovou vlákninou mali neutrálnu chuť vo všetkých koncentráciách 
a prídavok mrkvovej vlákniny je vhodný len v koncentrácii 5 %, pretoţe dodáva 
krekerom nasladlú príchuť. 
 
Poďakovanie: táto práca vznikla v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0570/08. 
 
[1] Rehman, Food Chem., 2003, 80, 237-240. 
[2] Chantaro, Food Sci. Tech., 2008, 41, 1987-1994. 
[3] Soukoulis, Food Chem., 2009, 115, 665-671. 
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Podľa svetových štatistík počet obéznych ľudí v SR je štvrtý najvyšší vo svete [1]. 

V kontexte zdravotného rizika je jedným s najvýznamnejších rizikových faktorov. 
V tejto práci sme sa zamerali na sledovanie významu BMI v skupine dlhodobo 
liečených diabetických pacientov. 

Metóda pouţitá v práci je retrospektívna analýza údajov január 2008−december 
2009 vysoko rizikových pacientov s diabetes mellitus (DM) v ambulancii diabetológa. 
Základným zaraďovacím kritériom bola diagnóza DM. Sledovali sme demografické 
(vek, pohlavie, fajčiarsky status), anamnestické (ischemická choroba srdca (ICHS), 
hyperlipoproteinémia (HPLP), dĺţka trvania DM, akútne kardiovaskulárne príhody, 
diabetické komplikácie), fyzikálne (tlak krvi TK, index telesnej hmotnosti BMI), 
biochemické údaje (LDL, HDL, celkový cholesterol) ako aj farmakoterapiu. Pacientov 
sme sledovali na dvoch kontrolách v rozpätí jedného roka. Dáta sme zaznamenali do 
MS Excel a následne spracovali podľa odporúčaní Európskej kardiologickej 
spoločnosti [2] v SPSS for Windows 18. Zo štatistických premenných sme pouţili 
nepárový Studentov T-test na porovnanie priemerov v dvoch rozdielnych skupinách 
(kontrolovaný TK, nekontrolovaný TK, kontrola 1, kontrola 2) a vzájomný vzťah dvoch 
spojitých premenných sme hodnotili Spearmanovou koreláciou. 

Zo 100 sledovaných pacientov sme pre neúplnosť údajov finálne hodnotili 62 pa-

cientov (M/Ţ 37,1/62,9 %, priemerné trvanie diabetu: (12,2  5,6) roka (2−30)), u 
ktorých boli najčastejšie zastúpenými komorbiditami AH (56 pacientov, 90,3 %) a 

HPLP (55 pacientov, 88,7 %). Pacienti boli obézni ((33,7  4,6) % (24,9-44,5)). BMI 
koreloval len s vekom. Starší pacienti mali niţšie BMI. Akútnu kardiovaskulárnu 
príhodu prekonala v súbore menej ako 1/5 pacientov. BMI súboru sa nezmenilo. 
Kontrolovaný TK malo na začiatku sledovania 38,7 % pacientov (24) a na konci 
sledovania 35,5 % pacientov (22). Počas celého sledovania malo kontrolovaný TK 
len 24,2 % pacientov (15). Pacienti s nekontrolovaným TK sa svojimi biochemickými 
parametrami neodlišovali od ostatných pacientov súboru. Inú situáciu sme však 
zaznamenali v prípade BMI. BMI v skupine pacientov s nekontrolovaným TK sa 

počas jedného roka signifikantne zvýšilo (34,27  4,5) kg/m2 vs. (36,7  5,1) kg/m2, 
p < 0,05. 

Pacienti s nekontrolovaným TK sú v základných biochemických parametroch porov-
nateľní s ostatným súborom. Rozdiel spočíva len v BMI. Obezita pacientov s vyso-
kým kardiovaskulárnym rizikom sa javí ako najťaţšie ovplyvniteľný rizikový faktor a to 
ešte výraznejšie v skupine pacientov s nekontrolovaným TK, kde sme dokonca 
zaznamenali signifikantný nárast BMI. 
 
Práca bola podporená grantom č.: FaFUK /22/2010 
 
[1] CIA World Factbook, UN, and OECD Statistics, dostupné na 
www.nationmaster.com/graph/hea_obe-health-obesity, 1. 4. 2011. 
[2] Diabetes, Odporúčania pre diabetes, prediabetes a kardiovaskulárne ochorenia, Eur.Heart. J., 
2007, Suppl C, 1−74. 
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