
GENETIKA 
 
Fylogenomika a fyloproteomika mikrobiómov extrémnych prostredí  
školiteľ: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.  
konzultantka: RNDr. Mária Piknová, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: V posledných rokoch nebývalo rastie záujem o štúdium extrémnych 
prostredí. Tento záujem je spôsobený jednak rozširovaním základného poznania 
podmienok pre existenciu života na Zemi či vo vesmíre, pochopenia genetických 
adaptácií na tieto podmienky, ale aj praktickou aplikáciou získaných poznatkov vo 
viacerých oblastiach moderných biotechnológií. Extrémne prostredia sú zdrojom 
nepoznanej biodiverzity a predpokladaným zdrojom množstva biologicky aktívnych 
látok. Väčšina či už antropogénne vytvorených, alebo prirodzených extrémnych 
prostredí je obývaná mikroorganizmami, najmä baktériami. V rámci navrhovanej témy 
sa bude študovať genetická diverzita mikrobiómov vybraných extrémnych prostredí s 
využitím moderných fylogenomických a fyloproteomických prístupov s cieľom 
identifikovať nové druhy baktérií, charakterizovať ich genóm, molekulové adaptácie na 
extrémne prostredia a charakterizovať parvóm, súbor malých biologicky aktívnych 
molekúl produkovaných mikrobiómami extrémnych prostredí.  
 
 
Biodiverzita drevoznehodnocujúcich húb ako zdroj nových biologicky aktívnych 
látok s potenciálnym využitím v antimikrobiálnej terapii  
školiteľ: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.  
konzultantka: RNDr. Mária Piknová, PhD.  
forma štúdia: denná  
Anotácia: Nebývalý nárast rezistencie voči antibiotikám je vážnym medicínskym 
problémom dnešnej doby a nedávne analýzy naznačujú, že ochorenia vyvolané 
mikroorganizmami rezistentnými voči antibiotikám sa v blízkej dobe stanú hlavnou 
príčinou úmrtí aj v rozvinutých krajinách. Napriek pokrokom v syntetickej chémii sa pri 
antibakteriálnej liečbe používajú látky prírodného pôvodu. Aj keď prvé široko 
používané antibiotikum pochádzalo práve z húb, s rozvojom chémie sme v Európe 
stratili informácie o možnom terapeutickom či preventívnom využití húb a nimi 
produkovaných biologicky aktívnych látok. Cieľom práce je využitie doteraz 
neprebádanej biodiverzity drevoznehodnocujúcich húb ako zdroja nových biologicky 
aktívnych látok s potenciálnym využitím v antimikrobiálnej terapii. V rámci projektu 
budeme študovať genetickú diverzitu vybraných druhov drevoznehodnocujúcich húb a 
metódy pre ich in vitro kultiváciu; budeme analyzovať biologickú aktivitu extraktov 
týchto húb a purifikovať, zisťovať štruktúru a antimikrobiálnu aktivitu vybraných látok 
produkovaných hubami.  
 
 
Endofytické mikroorganizmy ako model pre štúdium biosyntetických génov  
školiteľka: prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.  
konzultantka: RNDr. Jana Henzelyová, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Endofytické mikroorganizmy sú neoddeliteľnou súčasťou životného cyklu 
rastlín. Ich vzájomný vzťah a komunikačné kanály v metabolizme sú predmetom 
intenzívneho výskumu. Existuje mnoho dôkazov, že endofytické mikroorganizmy 
produkujú viaceré metabolity ako ich hostitelia, ale nie je zrejmé, či je ich biosyntéza 



komplementárna alebo prebieha nezávisle,  a aké sú rozdiely v genetickej determinácii 
a epigenetickej regulácii. Jedným z profilujúcich produktov sekundárneho 
metabolizmu niektorých zástupcov rodu Hypericum s významnými 
farmakodynamickými účinkami je naftodiantrón hypericín a jeho predpokladaný 
prekurzor skyrín. V biosyntetickej dráhe hypericínu, ktorá nie je úplne objasnená, sa 
tvorí niekoľko medziproduktov zo skupiny antrachinónov, ktoré sú, niekedy aj spolu s 
finálnymi produktmi, prítomné vo fungálnych endofytoch izolovaných z týchto 
rastlinných hostiteľov. V endofytických mikroorganizmoch bolo publikovaných niekoľko 
biosyntetických génových klastrov s predpokladanou funkciou v biosyntéze skyrínu, 
v hostiteľských organizmoch bolo dosiaľ identifikovaných in silico niekoľko desiatok 
kandidátnych génov. Cieľom tejto práce bude prispieť k poznatkom o biosyntéze 
hypericínu na základe predpokladanej analógie kľúčových génov biosyntetickej dráhy 
v  hostiteľoch a v symbiotických mikroorganizmoch. Kandidátne gény budú vybrané na 
základe publikovaných i vlastných genomických dát endofytov a transkriptomických 
a genomických dát hostiteľov. Pre účely ich funkčnej validácie bude optimalizovaný 
transformačný systém vybraných endofytov, príp. jednoduchý heterológny 
eukaryotický systém. 
 
 
Komparatívne štúdium biosyntetických génov hypericínu 
školiteľka: prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.  
konzultantka: RNDr. Linda Petijová, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Prírodným zdrojom bioaktívneho naftodiantrónu hypericínu, látky 
s významným diagnostickým a terapeutickým potenciálom v onkológii, sú v rastlinnej 
ríši len niektorí zástupcovia rodu Hypericum. Niektoré nižšie eukaryotické organizmy 
vrátane endofytických húb, z  ktorých viaceré boli identifikované aj v hostiteľoch z rodu 
Hypericum, obsahujú široké spektrum antrachinónových derivátov vrátane hypericínu 
a jeho predpokladaných prekurzorov. Vzhľadom na skutočnosť, že biosyntetická dráha 
hypericínu v rastlinných producentoch nie je celkom objasnená, funkcia kandidátnych 
génov nebola dosiaľ experimentálne validovaná. Cieľom tejto práce je uskutočniť 
rozsiahle komparatívne štúdium s využitím dostupných a de novo získaných 
transkriptomických a genomických dát fungálnych endofytov a ich rastlinných 
hostiteľov z rodu Hypericum. Doterajšie poznatky naznačujú, že v genómoch 
fungálnych endofytov sú biosyntetické gény antrachinónových derivátov 
koncentrované do biosyntetických génových klastrov, kým údaje o ich organizácii 
a distribúcii v genóme rastlinných hostiteľov dosiaľ nie sú k dispozícii. Komparatívne 
štúdium kandidátnych génov fungálnych mikroorganizmov a ich rastlinných hostiteľov 
má prispieť k poznatkom o genetickej determinácii a regulácii biosyntézy hypericínu 
v prírodných producentoch. 
 


