
BIOFYZIKA 
 
Detekcia singletového kyslíka v biologických systémoch  
školiteľ: doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. (gregor.bano@upjs.sk) 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Fotodynamická terapia nádorových ochorení je založená na cytotoxickom 
účinku singletového kyslíka. Singletový kyslík sa vytvára prenosom energie z 
fotoaktivovaných molekúl liečiva (tzv. fotosenzibilizátora) na molekulový kyslík. Rádius 
cytotoxickej aktivity singletového kyslíka je určený rýchlosťou difúzie a dobou jeho 
života. Doterajší výskum v tejto oblasti nepriniesol jednoznačnú odpoveď ohľadom doby 
života singletového kyslíka v bunkách. Hlavným cieľom PhD práce je vyvinúť 
experimentálne zariadenie na určenie doby života singletového kyslíka v bunkách 
a získať odpoveď na uvedenú kľúčovú záležitosť mechanizmu fotodynamickej terapie. 
 
 
Študium vzťahu štruktúra-stabilita-bunkový záchyt polymérnych transportných 
systémov pre protinádorové liečivá  
školiteľ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (pavol.miskovsky@upjs.sk) 
konzultant: Shubhashis Datta, PhD 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Nanočastice tvorené spontánnou štruktúrnou organizáciou amfifilných 
kopolymérov si v poslednom období získali zvýšenú pozornosť ako inteligentný nosič 
pre lepšiu solubilizáciu a efektívny transport protirakovinových látok do buniek. Mnohé 
z týchto nanočastíc prešli klinickými skúškami a niektoré sa už i klinicky používajú. Na 
dosiahnutie vysokej terapeutickej účinnosti po intravenóznej aplikácii polymérnej 
formulácie nano-liečiva je jeho stabilita počas cirkulácie v krvných kompartmentoch 
nevyhnutným predpokladom na dodanie liečiva. Cieľom tejto práce je študovať a 
porozumieť chovaniu polymérnych nanočastíc za podmienok, ktorým budú čeliť in vivo, 
ako sú extrémne zriedenia a interakcie s krvnými proteínmi (napr. sérovým albumínom, 
globulínom) a bunkami. Doktorand bude skúmať, ako malé štrukturálne zmeny 
kopolyméru ovplyvnia vzťah medzi stabilitou a aktivitou nanočastíc, čo môže hrať 
rozhodujúcu úlohu pri navrhovaní účinných polymérnych nanočastíc pre biomedicínske 
aplikácie. 
 
 
Vývoj nanočasticového transportného systému pre doručenie liečiv 
a biozobrazovanie  
školiteľ: RNDr. Veronika Huntošová, PhD. (veronika.huntošova@upjs.sk) 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Cielená terapia predstavuje jeden z najperspektívnejších prístupov ako 
vysledovať nádorové bunky a neinvazívne ich zneškodniť. V tejto oblasti bolo 
vyvinutých niekoľko prístupov ako zvýšiť efektivitu cielenia. Úlohou doktoranda bude 
navrhnúť prístup ako efektívne zacieliť poškodené tkanivo prostredníctvom 
biokompatibilného nanočasticového systému. Transportný systém bude navrhnutý 
s cieľom nielen doručiť liečivo, ale zároveň plniť aktívnu funkciu v biozobrazovaní. Pri 
plnení úloh v rámci dizertačného projektu bude študent využívať metódy fluorescenčnej 
spektroskopie, mikroskopie, biozobrazovania. Pre štúdium efektivity daného systému 
bude používať metódy prietokovej cytometrie, immunoznačenia, western blotu a PCR. 
Ako model bude využívať 2D a 3D kultúry buniek a predklinický model vtáčej 
chorioalantoickej membrány. V rámci projektu bude študent aktívne spolupracovať 
s inými laboratóriami na Slovensku a v zahraničí. 



 
 
Sledovanie signálnych dráh v procese fotobiomodulácie a fotodynamickej terapie  
školiteľ: RNDr. Veronika Huntošová, PhD. (veronika.huntošova@upjs.sk) 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Aplikácia svetla v procese regenerácie, fotodiagnostiky a liečby nádorových 
ochorení plní dôležitú úlohu. Často sa jedná o neinvazívnu formu terapie, ktorá je veľmi 
dobre znášaná pacientmi. V závislosti od použitej vlnovej dĺžky zdroja žiarenia, svetelnej 
dávky a koncentrácie liečiva je možné dosiahnuť regeneráciu bunky, ale aj jej smrť. 
Úlohou doktoranda bude identifikovať mechanizmus pôsobenia fotobiomodulácie 
a fotodynamickej terapie so zreteľom na endomembránový systém, metabolizmus 
bunky a signálne molekuly vedúce k regenerácii bunky alebo jej smrti. Pri plnení úloh 
v rámci dizertačného projektu bude študent využívať metódy fluorescenčnej 
spektroskopie, mikroskopie, biozobrazovania, prietokovej cytometrie, immunoznačenia, 
western blotu a PCR. Ako model bude využívať 2D a 3D kultúry buniek a predklinický 
model vtáčej chorioalantoickej membrány. V rámci projektu bude študent aktívne 
spolupracovať s inými laboratóriami na Slovensku a v zahraničí. 
 
 
Vývoj nanosenzorov na báze Plazmónmi zosilnenej optickej spektroskopie pre 
citlivú a selektívnu detekciu rôznych mutácii coronavirusu SARS-Cov-2  
školiteľ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (pavol.miskovsky@upjs.sk) 
konzultant: prof. Santiago Sanchez-Cortes, PhD 
forma štúdia: denná/ co-tutorring (UPJŠ, Universita Autonoma de Madrid)  
Annotation: The interaction of light with nanostructure of plasmic metals, such as silver 
or gold, produces a large intensification of electric field on the metal surface. This is the 
basis of the so-called Plasmonic-Enhanced Optical Spectroscopy - PEOS (Raman, 
Fluorescence and IR) that leads to a huge enhancement of spectroscopic signal from 
molecules placed on the metal surface. PEOS techniques are based on 
Nanotechnology, and in the last 20 years a boom in the applications of PEOS have been 
noted due to the development of new and magic nanostructured metal substrates able 
to induce a high intensification of the electric field. In this PhD work the fabrication of 
new and feasible nanostructures based on plasmonic metals is intended. These new 
nanosensors will be prepared under specific architectures and morphologies in order to 
find surfaces with innovative properties to be applied in the detection of a large list of 
pollutants (environment), biomolecules (medicine). colorants of interest (cultural 
heritage) and molecules of interest in industry (chemical, pharmaceutical). 
Remark: The subject of the thesis is based on the development of breakthrough 
PickMolTM technology by SAFTRA photonics. In the period of the doctoral study the 
student will have an unique occasion to work with leading global companies in 
environment, chemistry and food industry.  
 
 
Vývoj účinných geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov  
školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. (erik.sedlak@upjs.sk) 
konzultant: doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Tradičné liečivá na báze malých molekúl a fotosenzibilizátory (PS) používané 
vo fotodynamickej terapii nemajú vyhranenú selektivitu voči chorému tkanivu a je 
známe, že sa distribuujú aj do zdravého tkaniva. Alternatívou k relatívne nešpecifickej 
distribúcii nanočastíc je použitie proteínov obsahujúcich fluorescenčné PS, ktoré 



predstavujú geneticky kódované generátory singletového kyslíka, ktoré môžu byť v 
zásade nasmerované na choré biologické tkanivá. V tomto projekte navrhujeme 
zásadne odlišný prístup k tvorbe účinných geneticky kódovaných generátorov 
singletového kyslíka založených na flavoproteínoch. Tento prístup sa opiera o 
identifikáciu vhodných pozícií aminokyselín v blízkosti izoalloxazínového kruhu 
flavínového kofaktora, ktoré je možné nahradiť mutáciou bez destabilizácie proteínovej 
štruktúry, a ktorá pri oxidácii vyvolanej ožiarením spúšťa disociáciu flavínového 
kofaktora. Našu hypotézu budeme testovať na vybraných flavoproteínoch, ako sú 
AsLOV2, flavodoxín a NADH oxidáza. 
 
 
Využitie laserovej optickej pinzety na štúdium mechanobiologických vlastností  
školiteľ: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. (gabriel.zoldak@upjs.sk) 
konzultant: doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Laserová optická pinzeta je ideálny nástroj na štúdium mechanobiologických 
vlastností individuálnych molekúl proteínov a nukleových kyselín. V rámci tejto 
doktorandskej práce bude postupne vybudovaná laserová aparatúra na optické 
zachytávanie a manipuláciu mikroskopických objektov. Následne sa optická pinzeta 
bude kalibrovať pomocou etablovaných metód a využije na merania nanomechanických 
vlastností individuálnych proteínov a nukleových kyselín ako napríklad l-DNA. 
Doktorand bude mať možnosť sa ďalej venovať technickému vylepšeniu optickej pinzety 
a to napríklad  implementáciou pokročilých zobrazovacích metód ako konfokálna 
detekcia a 1D STED. 
 
 
Fyzikálno-chemické faktory ovplyvňujúce vznik proteínových depozitov ľahkého 
reťazca u mnohopočetného myelómu  
školiteľ: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. (gabriel.zoldak@upjs.sk) 
konzultant: doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Mnohopočetný myelóm je závažné rakovinové ochorenie plazmatických 
buniek, ktoré je sprevádzané vznikom proteínových depozitov ľahkého reťazca 
imunoglobulínu G v životne dôležitých orgánoch človeka ako srdce, pečeň a obličky. Na 
molekulovej úrovni boli identifikované niektoré pozície v častiach ľahkého reťazca, ktoré 
sú príčinou rýchleho vzniku proteínových depozitov. V súčasnosti nie sú známe ako 
variácie vonkajších fyzikálno-chemických faktorov ovplyvňujú vytváranie depozitov 
v špecifických tkanivách. Cieľom dizertačnej práce bude analýza a klasifikácia 
agregátov rôznych variantov ľahkého reťazca v prítomnosti rôznych fyzikálnych (napr. 
teplota, laminárne prúdenie) a chemických faktorov (zmeny pH, iónovej sily a ión-
špecifické vplyvy). V druhom kroku sa zameriame na interakciu medzi bunkami 
a aggregátmi IgG ľahkého reťazca a akým spôsobom tieto proteínové depozity narúšajú 
cellulárnu funkciu .   
 
 
Zvýšenie efektívnosti fotobiomodulácie nervových buniek v NiR oblasti pomocou 
Au nanočastíc.  
školiteľ: doc. RNDr. Katarína Štroffeková, PhD. (katarina.stroffekova@upjs.sk) 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Hlavným menovateľom neurodegeneratívnych ochorení je zvýšený 
oxidatívny stres a mitochondriálna dysfunkcia, ktoré sú spojené s dysfunkciou alebo 



apoptózou buniek. Alternatívnou liečbou ku klasickej farmakologickej je globálne 
zlepšenie funkcie mitochondria v zasiahnutom tkanive.   Fotobiomodulácia (PBM) v 
blízkej infračervenej oblasti (NiR), má potenciál plniť ochrannú aj regeneračnú funkciu 
pre bunky včítane mitochondrií. Na zvýšenie efektívnosti PBM sa nedávno začali 
využívať optické nanomateriály včítane funkcionalizovaných Au nanočastíc. Cieľom 
štúdia bude skúmanie vplyvu Au nanočastíc na efekt PBM v nervových bunkách. Vo 
výskume bude použitý interdidisciplinárny prístup s využitím fluorescentnej mikroskopie, 
spektroskopie, biochémie a molekulárnej biológie. 
 
 
Hypericín ako potenciálny regulátor Bcl2 proteínov, a jeho vplyv na apoptózu 
a autofágiu nádorových buniek.  
školiteľ: doc. RNDr. Katarína Štroffeková, PhD. (katarina.stroffekova@upjs.sk) 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Proteíny rodiny Bcl2 hrajú kľúčovú úlohu pri regulácii apoptózy. Zložitá sieť 
proteín-proteínových interakcií medzi multi BH doménovými anti- a pro-apoptotickými 
Bcl2 proteínmi a „BH3-only“  proteínmi kontroluje procesy prežívania a smrti buniek 
prostredníctvom regulácie mitochondrií. „BH3-only“ proteíny majú úlohu buď priameho 
aktivátora alebo senzitizéra apoptózy. Dôležitosť interakcie medzi anti-apoptotickými 
Bcl2 proteínmi a BH3 doménami buď pro-apoptotických Bax a Bak, alebo „BH3-only“ 
proteínov spôsobila, že táto je zaujímavým cieľom pre vývoj nových antirakovinových 
terapií. V súčasnosti je skúmaných viac ako 20 malých molekúl, inhibítorov anti-
apoptotických Bcl2 proteínov, označených ako BH3 mimetiká. My sme ukázali, že 
Hypericín (Hyp) má tiež potenciál byť BH3 mimetikum. Cieľom štúdia bude skúmať 
interakcie Hyp s Bcl2, BclXL a Mcl1 proteínmi v signálnych dráhach apoptózy a 
autofágie. Vo výskume bude použitý interdidisciplinárny prístup s využitím 
fluorescentnej mikroskopie, spektroskopie a molekulárnej biológie. 
 
 
Mechanizmus spriahnutia elektrónového a protónového transportu v cytochróm 
c oxidáze 
školiteľ: doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. (daniel.jancura@upjs.sk) 
konzultant: RNDr. Marian Fabian, CSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Spriahnutý prenos elektrónov a protónov zohráva primárnu úlohu pri 
premenách energie v živých systémoch a je považovaný za kľúčový proces 
v bioenergetike dýchania Hlavným cieľom tejto PhD. práce je zvýšiť úroveň poznania 
a porozumenia mechanizmov protónového prenosu pomocou identifikácie miest 
spriahnutia elektrónového a protónového transportu a určenia princípov pre 
pumpovanie protónov, ako aj kontroly elektrónového transportu v cytochróm c oxidáze 
(CcO), terminálnom komplexe dýchacieho reťazca. Konkrétne ciele práce sú zamerané 
na identifikáciu redoxného centra podieľajúceho sa na pumpovaní protónov počas 
redukčnej fázy katalytického cyklu CcO, stanovení funkčnej selektivity pre kanály  
transportujúce protóny počas tejto fázy a potvrdenia existencie „vysokoenergetického“ 
metastabilného stavu oxidovanej CcO, podieľajúceho sa na pumpovaní protónov. 
 
 
Príprava a realizácia experimentu na zobrazovanie individuálnych biologických 
častíc - racionálny dizajn vzoriek (vrátane start-to-end simulácie experimentu).  
školiteľ: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.( jozef.ulicny@upjs.sk) 
forma štúdia: denná 
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Anotácia: Zobrazovanie individuálnych neopakovateľných (neperiodických)  
biologických častíc s vysokým rozlíšením v 3D má viacero úskalí a nie každá 
zobrazovacia modalita vie zobraziť každý objekt. Pre zobrazovanie v tvrdej 
rentgenovskej oblasti je limitom fotónový rozpočet, resp. kvalita zobrazovacej sústavy. 
Použitím extrémne intenzívneho pulzného zdroja ako je EuXFEL je dnes možné 
predbehnúť radiačné poškodenie vzorky a zároveň dramaticky zvýšiť fotónový rozpočet, 
aj keď tradične len za cenu získania 2D projekcie, namiesto úplnej priestorovej 
informácie. V našich pilotných experimentoch na EuXFEL ale aj na synchrotrónových 
zdrojoch 3. generácie sa nám podarilo dokázať realizovateľnosť multiprojekčného 
zobrazovania schopného predbehnúť radiačné poškodenie a odstrániť čiastočne limity 
projekčnej aproximácie [1]. 
Úlohou PhD práce je v úzkej spolupráci s experimentálnym tímom, využiť dosiahnutý 
metodologický náskok na špecifický dizajn aparatúry na zobrazovanie biologických 
častíc a uskutočniť pilotné merania dokumentujúce uskutočniteľnosť. Okrem 
biologických častíc sa ráta aj s využitím mikroskopických kalibračných častíc 
navrhnutých teoreticky a vytlačených 3D tlačiarňami v partnerských inštitúciách [4]. 
Téma predpokladá využitie techník strojového učenia na rozoznávanie užitočných 
obrazcov správania a akceleráciu interpretácie projekcií vo vysokopriepustných 
experimentoch. Téma  sa zaoberá počítačovým návrhom a simuláciou experimentu pre 
biologické častice - napríklad konštrukty DNA s vysokou mierou známych apriórnych 
informácií, uľahčujúcich 3D rekonštrukciu výsledkov experimentu. Úlohou je navrhnúť 
vhodnú triedu artificiálnych konštruktov a značkovacích nanočastíc so známou afinitou 
k jednotlivým motívom štruktúr [2] na základe start-to-end simulácie XFEL 
multiprojekčného experimentu ako prípravu na laboratórnu syntézu vzoriek. Táto téma 
je vhodná pre záujemcov o aplikáciu bioinformatických a štatistických metód. 
 
 
Príprava a realizácia experimentu na zobrazovanie individuálnych biologických 
častíc -  dizajn multiprojekčného experimentu a rekonštrukcia 3D informácie.  
školiteľ: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc. (jozef.ulicny@upjs.sk) 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Zobrazovanie individuálnych neopakovateľných (neperiodických)  
biologických častíc s vysokým rozlíšením v 3D má viacero úskalí a nie každá 
zobrazovacia modalita vie zobraziť každý objekt. Pre zobrazovanie v tvrdej 
rentgenovskej oblasti je limitom fotónový rozpočet, resp. kvalita zobrazovacej sústavy. 
Použitím extrémne intenzívneho pulzného zdroja ako je EuXFEL je dnes možné 
predbehnúť radiačné poškodenie vzorky a zároveň dramaticky zvýšiť fotónový rozpočet, 
aj keď tradične len za cenu získania 2D projekcie, namiesto úplnej priestorovej 
informácie. V našich pilotných experimentoch na EuXFEL ale aj na synchrotrónových 
zdrojoch 3. generácie sa nám podarilo dokázať realizovateľnosť multiprojekčného 
zobrazovania schopného predbehnúť radiačné poškodenie a odstrániť čiastočne limity 
projekčnej aproximácie [1]. 
Úlohou PhD práce je v úzkej spolupráci s experimentálnym tímom, využiť dosiahnutý 
metodologický náskok na špecifický dizajn aparatúry na zobrazovanie biologických 
častíc a uskutočniť pilotné merania dokumentujúce uskutočniteľnosť. Okrem 
biologických častíc sa ráta aj s využitím mikroskopických kalibračných častíc 
navrhnutých teoreticky a vytlačených 3D tlačiarňami v partnerských inštitúciách [4]. 
Téma predpokladá využitie techník strojového učenia na rozoznávanie užitočných 
obrazcov správania a akceleráciu interpretácie projekcií vo vysokopriepustných 
experimentoch. Téma je zameraná na aktuálnu konštrukciu a prípadnú modifikáciu 
experimentu, kde očakávame kontinuálne zlepšovanie parametrov aparatúry 
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[prebiehajúci rozvojový projekt EuXFEL, kde sme partnerskou organizáciou] ale aj 
prechod od priamych zobrazovacích techník k bezšošovkovým zobrazovaniam, kde 3D 
rekonštrukcia vyžaduje návrh/modifikáciu existujúcich rekonštrukčných algoritmov [3] 
na riešenie inverzného problému. Téma je vhodná pre fyzikálnejšie orientovaných 
záujemcov aj kvôli intenzívnej komunikácii a participácii na stavbe a realizáciii 
experimentov. 
 
 
Vplyv rôznych interakčných partnerov na  amyloidnú agregáciu proteínov  
školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. (zuzana.gazova@saske.sk) – EVI: ÚEF SAV 
Košice 
konzultant: RNDr. Andrea Antošová, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Amyloidné ochorenia tvoria skupinu viac ako 50 nevyliečiteľných chorôb, 
ktorých patologickým prejavom je prítomnosť depozitov obsahujúcich proteínové 
amyloidné fibrily v rôznych tkanivách a orgánoch. Tvorba amyloidných agregátov je 
dôsledkom transformácie natívnej štruktúry proteínu do nenatívnych foriem a ich 
následnou polymerizáciou do amyloidných fibríl. Hlavným cieľom dizertačnej práce je 
štúdium tvorby a morfológie amyloidných agregátov Aβ peptidov, inzulínu a lyzozýmu, 
ktoré majú súvis s Alzheimerovou chorobou, diabetes mellitus a lyzozýmovou 
amyloidózou. Budeme sledovať ako rôzne látky (ióny, malé molekuly, nanočastice, 
poly/peptidy) ovplyvňujú tvorbu amyloidných fibríl vyššie spomenutých proteínov 
s cieľom nájsť potenciálne liečivá amyloidných ochorení. Využívať sa budú rôzne 
biofyzikálne metódy, hlavne spektroskopické a kalorimetrické techniky, atómová silová 
mikroskopia (AFM) a elektroforetické metódy. 
 
 
Molekulárne mechanizmy zapojené do regulácie ryanodínového receptora z 
mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach  
školiteľ: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD. (marta.gaburjakova@savba.sk) – EVI: CBv SAV 
Oddelenie Elektrofyziológie a Biofyziky, Bratislava 
konzultant: Mgr. Jana Gaburjáková, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Ryanodínový receptor (RYR kanál) hrá dôležitú úlohu vo Ca2+ signalizácii v 
neuronálnych bunkách, ktorá sa významnou mierou podieľa na neurotransmisii. RYR 
kanál sa v posledných rokoch intenzívne skúma ako nový cieľ pre farmakologické 
intervencie v rámci personalizovanej medicíny, pretože sa ukázalo prepojenie medzi 
dysreguláciou tohto proteínu a vznikom a progresiou niektorých neurodegeneratívných 
ochorení (napr. Alzheimerovou chorobou). Cieľom PhD. práce je pochopiť molekulárne 
mechanizmy regulácie RYR kanála z mozgu potkana vo fyziologických a  
patofyziologických podmienkach. Hlavným experimentálnym prístupom bude metóda 
rekonštitúcie iónového kanála v planárnej lipidovej membráne v kombinácií s 
biochemickými a bioinformatickými metódami. 
 
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového 
receptora  
školiteľ: Mgr. Jana Gaburjáková, PhD. (jana.gaburjakova@savba.sk) – EVI: CBv SAV 
Oddelenie Elektrofyziológie a Biofyziky, Bratislava 
konzultant: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD. 
forma štúdia: denná 
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Anotácia: Ryanodínový receptor (RYR2) je Ca2+ kanál v membráne vnútrobunkových 
Ca2+ zásobníkov, ktorý kontroluje proces uvoľňovania Ca2+ nevyhnutného na 
spustenie kontrakcie srdcovej svalovej bunky. RYR2 kanál formuje objemný komplex s 
viacerými pomocnými proteínmi, ktoré sa podieľajú na regulácii jeho funkcie. V 
dizertačnej práci sa zameriame na preskúmanie takýchto proteín-proteínových 
interakcií hlavne z luminálnej strany kanála a ich vplyvu na funkciu RYR2 kanála. 
Hlavnou experimentálnou métodou bude rekonštitúcia iónového kanála do umelej 
planárnej lipidovej membrány (metóda BLM), ktorú doplníme základnými biochemickými 
a bioinformatickými technikami. 
 
 
Cielené zmeny vlastností vírusového glykoproteínu k obnove imunity  
školiteľ: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD., (viruivka@savba.sk) - EVI: BMC SAV 
Bratislava 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Vírusy vyvinuli elegantné mechanizmy ako sa vyhnúť detekcii imunitným 
systémom. Jednou z hlavných stratégii úniku veľkých DNA vírusov je kódovanie 
homológnych endogénnych molekúl, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii 
imunitnej odpovedi u hostiteľa. Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne 
základy imunitného rozpoznávania klinicky významného glykoproteínu kódovaného 
ľudským cytomegalovírusom. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, 
charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, 
ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke. Štúdium 
vírusových proteínov nám môže poodhaliť nové imunomodulačné stratégie, ktoré by 
mohli mať vysoký terapeutický význam. 
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