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Využitie nanočastíc na báze uhlíka vo fotodynamickej terapii s hypericínom 
školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
konzultant: RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Nanočastice sú pre svoje zaujímavé vlastnosti a možné využitie v onkológii 
predmetom intenzívneho vedeckého skúmania. Účinnosť niektorých protinádorových liekov 
môže byť ovplyvnená zníženou rozpustnosťou vo vodnom prostredí, slabou priepustnosťou 
do buniek a vysokým efluxom z buniek. Z tohto dôvodu už boli v praxi testované rôzne typy 
nanonosičov liečiv (napr. lipozómy, polymérne micely, dendriméry, superparamagnetické 
kryštály oxidu železa a koloidné zlato) s cieľom zvýšiť selektivitu liečiva a minimalizovať tak 
vedľajšie účinky protinádorových liečiv. Vhodným subjektom do kombinácie 
s nanočasticami sa ukazuje byť hypericín, prírodný fotosenzibilizátor vyznačujúci sa 
vysokou produkciou kyslíkových radikálov, avšak vďaka svojej hydrofóbnosti aj zníženou 
systémovou dostupnosťou. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť, či je aplikácia nanočastíc 
na báze uhlíka pre zdravú bunku bezpečná a ako dokáže použitie nanotechnológie 
ovplyvniť množstvo hypericínu a účinok fotodynamickej terapie v nádorových bunkách 
a mikronádoroch. 
 
 
Presenzitizácia nádorových buniek aktiváciou receptora smrti 
školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. 
konzultant: RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Skyrín je pravdepodobným prekurzorom v syntéze hypericínu. Na základe 
podobnosti v chemickej štruktúre existuje predpoklad, že by podobne ako fotoaktivovaný 
hypericín mohol inhibovať proliferáciu nádorových buniek a indukovať bunkovú smrť. 
Z našich predbežných výsledkov vyplýva, že skyrín popri svojej antiproliferačnej aktivite 
indukuje expresiu receptora smrti DR5 nielen za normoxických, ale aj za hypoxických 
podmienok. Cieľom dizertačnej práce bude preto overiť potenciál skyrínu aktivovať 
vonkajšiu receptorovú dráhu apoptózy a využiť ho v prospech následne aplikovaného 
experimentálneho protinádorového postupu. 
 
 
Charakterizácia mikroprostredia subventrikulárnej zóny bočných komôr mozgu vo 
vzťahu k neurogenéze 
školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. 
konzultant: RNDr. Juraj Ševc, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Cieľom dizertačnej  práce je analýza vybraných morfogénov a rastových faktorov 
viazaných vo fraktónoch a ich vplyv na aktivitu okolitých buniek (B-, C-, A- a E- bunky) vo 
ventrikulárnej a subventrikulárnej zóne bočných komôr mozgu počas ontogenézy potkana. 
Porovnaním zastúpenia morfogénov a rastových faktorov viazaných vo fraktónoch 
v mieche, v ktorej neurogenéza v postnatálnom období neprebieha, budú identifikované 
morfogény a rastové faktory, ktoré majú zásadný vplyv na neurogenézu v bočných 
komorách mozgu.     
 
 
 



Fyziologické a molekulové adaptácie mikroorganizmov na hypersalinné prostredia 
školiteľ: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. 
konzultant: RNDr. Mária Piknová, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Štúdium extrémnych prostredí v posledných rokoch viedlo k zaujímavým 
objavom, ktoré zmenili naše nazeranie na pôvod a vznik života na tejto Zemi, ale umožnilo 
aj biotechnologické využitie mikroorganizmov adaptovaných na tieto prostredia. 
Extrémozýmy, enzýmy z extrémofilných mikroorganizmov, sú celkom novou 
a perspektívnou oblasťou moderných biotechnológií. Na Slovensku ako vnútrozemskej 
krajine je výskyt extrémnych prostredí výrazne obmedzený a prirodzené extrémne 
prostredia sú prakticky nepreskúmané. Téma dizertačnej práce je primárne zameraná na 
štúdium mikrobiómu hypersalinných (slaných) prameňov na Slovensku a izoláciu, 
mikrobiologickú a genetickú charakterizáciu halofilných mikroorganizmov v týchto 
prostrediach s cieľom identifikovať nové druhy baktérií, charakterizovať ich genóm a 
fyziologické a molekulové adaptácie na extrémne prostredia.  S cieľom pochopenia 
molekulových adaptácií vybraných extrémozýmov na vysokú salinitu budú tieto 
overexprimované v heterologických hostiteľoch a bude sa študovať molekulová dynamika 
a katalytická aktivita proteínov v závislosti na salinite prostredia. 
 


